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Predhovor 
 

Od vydania prvých Kartografických listov uplynulo už devätnásť rokov, v priebehu ktorých sa 
postupne etablovali na vedecko-odborné periodikum v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. 
Dôvody vzniku a zameranie Kartografických listov, periodickej ročenky Kartografickej spoločnos-
ti Slovenskej republiky (SR) s volenou redakčnou radou členmi spoločnosti, predznačili jej zakla-
datelia – Milan Hájek a Ján Pravda v Predhovore uverejnenom v prvom čísle z roku 1993. Pre za-
chovanie autenticity ho uvádzame v plnom znení:  

„Niet na svete nič drahocennejšie ako sú putá, ktoré spájajú človeka s človekom. Vo veľkej 
miere to platí aj o putách medzi odborníkmi, a teda aj medzi kartografmi. Zrkadlom tohto snaženia 
je aj táto publikácia. Je určená pre každého, kto má záujem o kartografiu ako o oblasť vedy, tech-
niky, výroby a využívania kartografických produktov. 

Najprogresívnejšie vedecké metódy a technológie súčasnej "mnohomierkovej" kartografie sú 
rôznorodé. Sú to metódy topografie (topografickej či geodetickej kartografie), týkajúce sa mapo-
vania, tvorby meračských originálov, tvorby databáz prvkov, ktoré kartograficky modelujú reálny 
priestorový systém, sú to však aj metódy geografickej (tematickej) kartografie, vyznačujúce sa sil-
nou integráciou s rôznymi prírodnými a spoločenskými vedami, a v neposlednom rade sú to rôzne 
technológie spracovania máp, ktoré sa realizujú v rôznych technicko-ekonomických podmienkach. 

V snahe o prejavenie profesionálnej spolupatričnosti medzi kartografmi najmä v rámci Karto-
grafickej spoločnosti Slovenskej republiky a v súlade so snahami Medzinárodnej kartografickej 
asociácie rozhodli sme sa vydávať Kartografické listy ako ročenku, v ktorej by sa odzrkadľovala 
odborná úroveň a aktivita našich kartografov. 

S pochopením Geografického ústav SAV ako spoluvydavateľa, predkladáme prvé číslo tejto pe-
riodickej publikácie, zborníka, ročenky. Jej cieľom je poskytnúť edičný priestor pre erudovaných 
kartografov, podnietiť menej skúsených kolegov a priblížiť rodine kartografov aj inak orientova-
ných odborníkov. 

Obsahom tohto prvého čísla sú príspevky časti kartografov, ktorých sme oslovili. Vybavenosť a 
úpravu periodika sme volili tak, aby bolo čitateľné aj v zahraničí. Príspevky odrážajú širokú škálu 
záujmov a aktivít našich kartografov – od historicky zameraných úvah, cez odborné správy a in-
formačné príspevky, až po vedecké štúdie. Našou snahou je poskytnúť obraz o kartografii (aj 
o kartografoch) na Slovensku bez príkras – taký aký je.“ 

V snahe zachovať ciele zakladateľov a zároveň zvýšiť kvalitu a atraktivitu Kartografických lis-

tov nielen pre slovenskú a českú, ale aj ostatnú zahraničnú kartografickú komunitu, budú od jubi-

lejného 20. čísla roku 2012, ktoré práve čítate, vychádzať už nie ako ročenka jedenkrát ročne, ale 

ako časopis Kartografickej spoločnosti SR s medzinárodnou redakčnou radou dvakrát ročne, ktorá 

bude akceptovať originálne a aktuálne vedecké štúdie, odborné príspevky a informácie z oblasti 

kartografie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky a ďalších prí-

buzných disciplín, týkajúcich sa najmä územia Slovenska a Českej republiky, ale aj ďalších štátov. 

O uverejnení príspevku v slovenčine, češtine alebo angličtine s rozšíreným sumárom v angličtine, 

resp. slovenčine rozhodne redakčná rada na základe jedného, resp. dvoch nezávislých recenzných 

posudkov. Rukopisy príspevkov treba redakcii doručiť do 15.1. a 15.7. v bežnom roku. Vydava-

teľmi a distribútormi ostáva Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadé-

mie vied. On-line verzia časopisu bude lokalizovaná na webovej stránke Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/ spolu s ďalšími 

informáciami pre prispievateľov a odberateľov. Okrem uvedených inštitúcií sa môžu podieľať na 

príprave a vydávaní časopisu aj ďalšie inštitúcie a jednotlivci, ktorí súhlasia s jeho zameraním. 
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