Správa
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2019
Výkonný výbor Kartografickej spoločnosti SR (VV KS SR) zasadal 3 krát. Na svojich
zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa činnosti spoločnosti so zameraním na
organizáciu odborných podujatí, publikačnú činnosť a členskú základňu.
Na 29. medzinárodnej kartografickej konferencii a 18. valnom zhromaždení ICA v Japonsku
(15. – 20. júla 2019, Tokyo) zastupoval KS SR doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. Na výstave
boli prezentované CBS spol. s.r.o. (Maľovaná cyklomapa Liptov deťom a turistická mapa TM
114 – Levočské vrchy) a GKÚ Bratislava (elektronický produkt – Základná mapa ZBGIS).
Katalóg výstavy je dostupný na:
https://www.icc2019.org/data/cartographic_exhibition/icc2019_cartographic_exhibition_catal
ogue.pdf
24. októbra 2019 KS SR v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity
(SvF STU) v Bratislave a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied (GgÚ SAV)
v Bratislave usporiadali v priestoroch Stavebnej fakulty seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII
venované Jánovi Pravdovi. Na podujatí sa zúčastnilo 60 odborníkov zo SR a Českej republiky
ako aj žiaci zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. V rámci
seminára odznelo 17 prednášok a posterovou formou bola prezentovaná súťaž „Barbara
Petchenik Children´s World Map Competition 2019“. Bol vydaný zborník abstraktov.
24. októbra 2019 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie KS SR, v rámci ktorého boli
prerokované správa o činnosti VV KS SR za roky 2015-2019, správa o hospodárení za
uplynulé funkčné obdobie a správa revízora. Uskutočnili sa voľba členov výkonného výboru
a revízora na funkčné obdobie 2019-2023. Závery a odporúčania sú v správe a návrhu
uznesení z plenárneho zasadnutia. Plenárneho zasadania sa osobne, resp. formou
splnomocnení zúčastnilo 42 členov. Za čestného člena bol prijatý doc. Ing. Jozef Čerňanský,
CSc.
Webová stránka – www.slovakcarto.sk
Na webstránke sú priebežne zverejňované dokumenty o činnosti KS SR a vydávané
publikácie.
Publikačná činnosť
KS SR v roku 2019 vydala dve čísla časopisu Kartografické listy (roč. 27, č. 1 a 2/2019)
v náklade 60 ks.
Súťaž „Detská mapa sveta 2019“
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. V roku 2019 bola téma
„Máme radi mapy“. Organizáciou súťaže bola poverená RNDr. Monika Kopecká, PhD.
z GgÚ SAV. V roku 2019 bolo do súťaže prihlásených 234 kresieb. V štyroch vekových
kategóriách boli autori prvých troch prác ocenení diplomami a vecnými cenami. Súčasne
ďalších 24 prác bolo ocenených diplomami. Najlepších 6 kresieb z národného kola boli
zaslané na celosvetovú súťaž do Japonska (Tokyo). V najstaršej vekovej kategórii 13 – 15
rokov získala Katarína Šáleková zo Základnej umeleckej školy v Rajci tretie miesto.
Informácie o súťaži sú dostupné na stránke https://www.facebook.com/pg/detskamapasveta.

Bankové spojenie
KS SR zmenila od 15. mája 2019 bankový účet. Nový bankový účet bol zriadený: Fio banka,
a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava.
Členská základňa
Kartografická spoločnosť SR združuje 101 fyzických osôb, 1 právnickú osobu a 19 čestných
členov. Členovia KS SR sú pravidelne elektronickou formou informovaní o činnosti KS SR.
Členský poplatok za rok 2019 si uhradilo 37 členov.
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