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AKTUÁLNE VÝZVY V KARTOGRAFII 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Termín: 26. 11. 2015, registrácia účastníkov od 8.00 hod., 

Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, miestnosť B316 (BAT). 

 

 

 



Vážená odborná verejnosť, 

 

seminár „Aktuálne výzvy v kartografii“ je organizovaný v rámci medzinárodného 
roku mapy. Medzinárodná kartografická asociácia (ICA – International Cartographic 
Association) s podporou Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásila dvojročie 2015 
– 2016 za medzinárodný rok mapy (IMY – International Map Year, www.mapyear.org) s 
cieľom vyzdvihnúť v celosvetovom meradle mapové diela ako jedinečný zdroj 
geografických informácií pre širokú verejnosť.  

Cieľom seminára je informovať širokú verejnosť o súčasnej kartografickej 
tvorbe, moderných technológiách používaných v rámci produkcie a vydávania 
kartografických diel a demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote 
spoločnosti. 

 Súčasťou seminára je informovať širokú verejnosť o dostupnosti starých máp 
a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. Na 
pozadí aktivít spojených s medzinárodným rokom mapy vydáva Kartografická spoločnosť 
SR (www.slovakcarto.sk) výzvu na záchranu starých máp, a to formou bezplatnej 
digitalizácie (skenovania) na vybraných pracoviskách disponujúcich vhodným 
technologickým zázemím a odbornými znalosťami. Táto aktivita by mohla byť vhodným 
doplnkom k existujúcim činnostiam v rámci Operačného programu informatizácie 
spoločnosti (OPIS), konkrétne Prioritná os 2 – digitalizácia kultúrneho dedičstva, hlavne 
pre rôzne obecné a miestne archívy, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu uchádzať 
o podporu z OPIS-u. Táto výzva má však všeobecný charakter a je tiež určená širokej 
verejnosti, ktorá by mala záujem o digitálne spracovanie svojich súkromných (napr. 
rodinných) mapových zbierok, čím by prispela k záchrane jedinečných mapových 
podkladov. 

Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú 
podchytené v sieti štátnych archívov a iných, väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže 
životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a 
veľmi často závisí od podmienok v akých sú udržiavané, je najvyšší čas na ich 
digitalizáciu, resp. na ich záchranu pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. 
V neposlednom rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie 
 významu územia, v ktorom žijú.  

 Súčasťou seminára je aj plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti SR.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapyear.org/
http://www.slovakcarto.sk/


 

Odborní garanti: 

• Ing. Róbert Fencík, PhD. (KS SR, SvF STU Bratislava) 
• Ing. Martin Zeman (SAŽP, Banská Bystrica) 
 

Organizačný výbor: 

• doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. (KS SR, UK Bratislava) 
• Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava) 
• Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (SvF STU Bratislava) 
• Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava) 
• Ing. Jakub Straka (SvF STU Bratislava) 
 

Miesto konania: 

Stavebná fakulta, miestnosť B3-16 (BAT), Bratislava   
 
Registrácia účastníkov a podrobné informácie: 

http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktualne-vyzvy-v-kartografii.html 
 
 
Program: 

 
8:00 – 9:15 Registrácia účastníkov 
9:15 – 9:30 Otvorenie seminára 
I. BLOK – AKTUÁLNE VÝZVY KARTOGRAFIE 
9:30 – 10:00 V. Voženílek: Role International Cartographic Association ve výzvách 

současné kartografie 
10:00 – 10:30 J. Hofierka: Laserové skenovanie, priestorová analýza a vizualizácia 3D 

modelu jaskyne Domica 
10:30 – 11:00 Prestávka  
11:00 – 11:30 E. Pauditšová, B. Slabeciusová: Využitie 3D modelovania v urbánnom 

plánovaní 
11:30 – 12:00 M. Kopecká: Využitie údajov Urban Atlas pri mapovaní zmien krajiny 
12:00 – 12:30 D. Kusendová: Atlasová tvorba na Slovensku a vo svete 
12:30 – 13:45 Obed 
II. BLOK – ZÁCHRANA STARÝCH MÁP  
13:45 – 14:00 A. Belák: Ústredný archív geodézie a kartografie 
14:00 – 14:15 M. Kožuch, A. Benová: Spracovanie, interpretácia, analýza a využitie 

starých máp - prierezová štúdia 
14:15 – 14:30 M. Zeman: Záchrana starých máp    
14:30 – 15:00 Prestávka  

15:00 – 16:00 Plenárne 
zasadnutie KS SR 
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