
104  

Kartografické listy / Cartographic letters, 2017, 25 (2), 104-105 
___________________________________________________________________________________________________ 

NEKROLÓG                                                                          

za Ing. PAVLOM KONTROM, PhD. 
 
 

Dňa 6. decembra 2017 sme sa 
rozlúčili s Ing. Pavlom Kontrom, 
PhD., ktorý sa významne zaslúžil 
o rozvoj kartografie na Slovensku 
a svojou profesijnou a manažér-
skou činnosťou sa nezmazateľne  
zaradil medzi osobnosti odboru 
geodézie a kartografie. 

Narodil sa 20. decembra 1949  
v Sirníku (okres Trebišov). V ro-
ku 1973 úspešne skončil štúdium 
na Stavebnej fakulte Slovenskej 
vysokej školy technickej (SvF 
SVŠT) v Bratislave, dnes Sloven-
skej technickej univerzite (STU), 
kde získal diplom z odboru geo-
dézia a kartografia. Po štúdiu na-
stúpil do Vojenského kartografic-
kého ústavu (VKÚ) v Harmanci, 
kde absolvoval aj základnú vojen-
skú službu. Ústavu ostal verný až 
do odchodu do dôchodku.  

V práci sa prejavili jeho od-
borné a organizačné schopnosti. 
Zapojil sa do kolektívu, ktorý mal 
začať uplatňovať v praxi automa-
tizáciu kartografického procesu. 
Bol členom skupiny, ktorá vybu-
dovala Automatizovaný kartogra-
fický systém DIGIKART a zavie-
dla ho úspešne do praxe vo VKÚ. 

Na základe výsledkov svojej činnosti sa postupne, ako občiansky zamestnanec, dostával do 
riadiacich funkcií. Bol vedúcim oddelenia kartografickej výroby, vedúcim odboru technického 
a investičného rozvoja a nakoniec sa stal v roku 1992 riaditeľom podniku. Po privatizácii a trans-
formácii VKÚ na akciovú spoločnosť sa stáva generálnym riaditeľom a túto funkciu zastával až do 
roku 2013. 

Snaha po neustálom vzdelávaní priviedla Ing. Pavla Kontru, PhD. opäť na Stavebnú fakultu, 
konkrétne na externé ašpirantské štúdium. Tu pod vedením školiteľa doc. Ing. Milana Hájka, PhD. 
spracoval dizertačnú prácu na tému „Technicko-kartografické riadenie technológie obnovy topo-
grafických máp“ a po jej úspešnej obhajobe v roku 1987 získal vedecký titul kandidát technických 
vied. Je autorom a spoluautorom takmer 20 odborných prác, ktoré boli zamerané najmä na podni-
kanie v kartografii a autorské právo.  
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Ing. Pavol Kontra, PhD. prispel k rozvoju slovenskej kartografie aj v oblasti výchovy absol-
ventov geodézia a kartografie. Bol dlhoročným členom komisií pre obhajoby diplomových prác 
tohto odboru na SvF STU v Bratislave. Oponoval mnohé diplomové práce a niekoľkých dizertač-
ných prác nielen na tejto fakulte, ale aj na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. 
Tiež bol členom priemyselnej rady na SvF STU v Bratislave. 

Nezmazateľná je aj jeho činnosť v Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (KS SR). 
Je jeden zo zakladajúcich členov KS SR. Tri volebné obdobia zastával funkciu podpredsedu Vý-
konného výboru KS SR. Bol dlhoročným spoluorganizátorom národných kartografických konfe-
rencií a predsedom prípravného výboru 15. kartografickej konferencie vo Zvolene. Nezanedbateľ-
ný je aj jeho prínos pri vydávaní časopisu Kartografické listy. Bol členom redakčnej rady časopisu 
od jeho vzniku až do roku 2004. Ako riaditeľ nezištne pomáhal pri materiálovom zabezpečovaní 
ich vydávania, a tiež iných publikácií z konferencií a odborných seminárov.  

V rámci spoločnosti a v úzkej spolupráci so Základnou školou v Žarnovici neúnavne a so zápa-
lom jemu vlastným organizoval národnú súťaž Barbary Petchenik zameranej na kresby detí a ich 
pohľad na svet, ktorú založila Medzinárodná kartografická spoločnosť (the International Cartog-
raphic Association – ICA). Dvakrát boli víťazné kresby zo Slovenska ocenené aj na medzinárod-
nej súťaži konanej v rámci Medzinárodnej kartografickej konferencie.  

Súčasťou medzinárodných kartografických konferencií sú aj súťažné výstavy kartografických 
diel vydavateľstiev z celého sveta. Ing. Pavol Kontra, PhD. výrazne prispel k zviditeľneniu sloven-
skej kartografickej tvorby na týchto výstavách, kde sa pravidelne objavovala najmä produkcia vy-
davateľstva VKÚ, a. s. Výber exponátov ideovo a organizačne zabezpečoval práve Ing. Pavol 
Kontra, PhD., mal veľký podiel na ich úspešnej prezentácii aj počas 24. medzinárodnej kartogra-
fickej konferencie ICA organizovanej v Chile, kde bol súbor geografických máp sveta z VKÚ, a. s. 
ocenený a získal 1. miesto. 

 

S úctou bývalí kolegovia a priatelia. Česť jeho pamiatke! 
 

 
Róbert FENCÍK 

 
 

 

 

Prijaté do redakcie: 15. decembra 2017 

Zaradené do tlače: december 2017 


