
Správa 
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2017 

 

 

Výkonný výbor Kartografickej spoločnosti SR (VV KS SR) zasadal 4 krát. Na svojich 

zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa činnosti spoločnosti so zameraním na 

organizáciu odborných podujatí, publikačnú činnosť a členskú základňu. 
  

23 novembra 2017 KS SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým 

múzeom a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave 

usporiadali v priestoroch Bratislavského hradu konferenciu HISTORICKÉ MAPY 2017. 

Zúčastnilo sa jej 65 odborníkov a 30 žiakov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a 

geodetickej v Bratislave. Z podujatia bol vydaný elektronický (CD-ROM) zborník príspevkov 

a vybrané príspevky boli publikované v Kartografických listoch (roč. 24, č. 1 a č. 2, 2017).    
 

28. medzinárodnej kartografickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 2. - 7. júla 2017  vo 

Washingtone, D.C. sa aktívne zo Slovenska zúčastnila RNDr. Monika Kopecká, PhD. V 

rámci konferencie sa zúčastnila aj na zasadnutí Komisie pre kartografiu a deti pri 

Medzinárodnej kartografickej asociácii (ICA), ktorá prerokovala prípravu súťaže „Barbara 

Petchenik Children World Map Competition 2019“. V zastúpení KS SR  sa zúčastnila aj na 

stretnutí zástupcov národných kartografických spoločností, ktoré zvolal a viedol Dr. 

Alexander Kent, prezident Britskej kartografickej spoločnosti.  
 

 Webová stránka – www.slovakcarto.sk 
 

Na webstránke sú priebežne zverejňované dokumenty o činnosti KS SR a vydávané 

publikácie. Bola aktualizovaná sekcia DETSKÁ MAPA o ukážky víťazných kresieb z rokov 

2011, 2013, 2015 a 2017. Pridaný bol webový odkaz na podstránku ICA o súťaži Barbary 

Petchenik.          
    

 Publikačná činnosť 
  

KS SR v roku 2017 vydala dve čísla časopisu Kartografické listy (roč. 25, č. 1 a 2/2017) 

v náklade 60 ks. Na základe podanej žiadosti časopis bol zaradený do databázy ERIH PLUS - 

European Reference Index for Humanities and Social Sciences.     
        

Súťaž „Detská mapa sveta 2017“ 
 

KS SR organizovala v spolupráci s Geografickým ústavom (GgÚ) SAV celoslovenskú 

umelecko-kartografickú súťaž pre deti, ktorá prebieha v rámci medzinárodnej súťaže Barbary 

Petchenik podľa pravidiel Medzinárodnej kartografickej spoločnosti. Organizáciou súťaže 

bola poverená RNDr. Monika Kopecká, PhD. z GgÚ SAV. 

 V štyroch vekových kategóriách boli autori prvých troch prác ocenení diplomami a vecnými 

cenami. Súčasne ďalších pätnásť prác bolo ocenených diplomami. Šesť detských prác 

reprezentovalo KS SR (Slovensko) v medzinárodnom kole v rámci 28. medzinárodnej 

kartografickej konferencie vo Washingtone, D.C. Informácia o víťazoch bola publikovaná na 

http://www.geography.sav.sk/vitazi-sutaze-detska-mapa-sveta-2017/. 
 

 Členská základňa 
 

Kartografická spoločnosť SR združuje 99 fyzických osôb, 1 právnickú osobu a 18 čestných 

členov. Členovia KS SR sú pravidelne elektronickou formou informovaní o činnosti KS SR. 

Výber členských príspevkov je na úrovni roku 2016.  

 

 

   Ing. Róbert Fencík, PhD. 

   predseda Výkonného výboru KS SR 


