
Správa 
o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2021 

 
 

Výkonný výbor Kartografickej spoločnosti SR (VV KS SR) zasadal 2 krát (v kombinovanej 
forme; prezenčne a on-line). Na svojich zasadaniach riešil aktuálne otázky týkajúce sa 
činnosti spoločnosti so zameraním na organizáciu odborných podujatí, publikačnú činnosť 
a členskú základňu. 

 
 

    Publikačná činnosť 
  

KS SR v roku 2021 vydala dve čísla časopisu Kartografické listy (roč. 29, č. 1 a 2/21) 
v náklade 60 ks. Čísla časopisu 2/20, 1/21 a 2/21neboli v priebehu roka doplnené do databázy 
Scopus. 
 
 

 Súťaž „Detská mapa sveta 2021“ 
 

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 2021 bola téma 
„A map of my future world“. Organizáciou súťaže bola poverená RNDr. Monika Kopecká, 
PhD. z GgÚ SAV. V roku 2021 bolo do súťaže prihlásených 88 výtvarných prác. Národné 
kolo súťaže bolo poznačené nižšou účasťou ako v predchádzajúcich ročníkoch, najmä 
vzhľadom na obmedzené možnosti práce učiteľov výtvarnej výchovy počas dištančného 
vzdelávania detí. 
V štyroch vekových kategóriách boli autori prvých troch prác ocenení diplomami a vecnými 
cenami. Súčasne ďalších 24 prác bolo ocenených diplomami. Kresby Alexandry Murányi (5 
r.), Pavla Rybára (8 r.), Márie Šálekovej (12 r.), Lenky Babulovej (14 r.), Moniky Kráľovej 
(14 r.) a Miriamy Radványiovej (15 r.) postúpili na celosvetovú výstavu v rámci 30. 
medzinárodnej kartografickej konferencie Medzinárodnej kartografickej asociácie, ktorá sa 
konala 14 – 18. decembra 2021 vo Florencii. V medzinárodnom kole, vo svojej vekovej 
kategórii, sa umiestnil na treťom mieste osemročný Pavol Rybár zo Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) v Rajci s kresbou s názvom „The Most Important Game of Chess“. Informácie o 
súťaži sú dostupné na webovej stránke https://www.slovakcarto.sk/ a na 
https://www.facebook.com/detskamapasveta/. 
 
 
 Webová stránka – www.slovakcarto.sk 
 

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

 Členská základňa 
 

Kartografická spoločnosť SR združuje 104 fyzických osôb, 1 právnickú osobu a 17 čestných 
členov. Členovia KS SR sú pravidelne elektronickou formou informovaní o činnosti KS SR. 
Členský poplatok za rok 2021 si uhradilo 23 členov.  
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   predseda Výkonného výboru KS SR 


	Správa

