
Správa
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2013

Výkonný  výbor  Kartografickej  spoločnosti  SR  (VV  KS  SR)  zasadal  v zmysle
schváleného plánu činnosti 4 krát. Na svojich zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa
činnosti  spoločnosti  so zameraním na organizáciu odborných podujatí,  publikačnú činnosť
a členskú základňu.

24.  októbra  2013  KS  SR  v spolupráci  so  Slovenským  národným  archívom  (SNA)
organizovala  konferenciu  HISTORICKÉ MAPY. Konferencia  sa  uskutočnila  v priestoroch
SNA v Bratislave.  Odbornými garantmi seminára boli Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. a Ing.
Róbert Fencík, PhD. Informácia o seminári bude publikovaná v časopise GaKO (zaslaná do
redakcie 20.1.2014).

KS SR spoluorganizovala 20. kartografickú konferenciu,  ktorá sa uskutočnila  5. - 6.
septembra 2013 v Plzni.  V programovom výbore za KS SR boli  doc.  RNDr. Ján Feranec,
DrSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD. KS SR zabezpečila
publikovanie vybraných článkov z konferencie  v časopise KL 1/2013. Na konferencii  bola
prezentovaná  Súťaž „Detská mapa sveta 2013“ formou postera.  VV KS SR konštatuje,  že
konferencie sa zúčastnilo zo Slovenska sedem účastníkov. 

26. medzinárodnej  kartografickej  konferencie,  ktorá sa uskutočnila  25. - 30. augusta
2013 v v Drážďanoch sa aktívne zo Slovenska zúčastnili členovia VV KS SR doc. RNDr. Ján
Feranec, DrSc. a prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Na sprievodnej výstave kartografických
produktov  (súťažného  charakteru)  boli  vystavené  zo  Slovenska  dva  digitálne  produkty
spoločností  3D  model,  s.r.o.  (Štrbské  pleso  na  Google  Earth),  Stengl  a.s.  (Web-GIS
Michalovce)  a  Geologická  mapa Záhorskej  nížiny  Štátneho geologického  ústavu Dionýza
Štúra.    
   

Publikačná činnosť

Z konferencie  HISTORICKÉ  MAPY bol  vydaný  recenzovaný  zborník  referátov
v rozsahu 147 strán a náklade 100 ks.

KS SR v roku 2013 vydala podľa plánu dve čísla časopisu Kartografické listy (KL). Na
základe pripomienok z Ministerstva kultúry SR boli do tiráže časopisu doplnené chýbajúce
informácie. Súčasne čísla časopisu vyšli aj v elektronickej verzii,  ktoré sú publikované vo
forme abstraktov na webovej stránke časopisu http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/.      

Súťaž „Detská mapa sveta 2013“

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. Členmi hodnotiacej poroty boli M.
Kopecká,  Ľ.  Končeková,  M.  Cebecauerová,  J.  Feranec,  J.  Čižmár  a R.  Fencík.  V štyroch
vekových kategóriách  boli  autori  prvých troch prác  ocenení  diplomami  a súčasne  ďalších
dvadsať prác bolo ocenených aj vecnými cenami od spoločnosti Oracle Slovensko, spol. s r. o.
Šesť detských prác reprezentovalo KS SR (Slovensko) v medzinárodnom kole v rámci 26.
medzinárodnej  kartografickej  konferencie  v Drážďanoch.  Informácia  o súťaži  bola
publikovaná v časopise GaKO (č. 4, 2013).
      



Členská základňa

Kartografická spoločnosť SR združuje 94 členov. VV KS konštatuje,  že sa podarilo
rozšíriť členskú základňu o nových členov a zlepšiť výber členských príspevkov. 

Ing. Róbert Fencík, PhD.
predseda Výkonného výboru KS SR


