Miesto konania seminára

Geografický ústav SAV,
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, 3. poschodie, knižnica

Kartografická spolo nos Slovenskej republiky
a
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied

Dátum konania seminára
27. septembra 2006 (streda)

usporiadajú seminár

Predbežný program seminára

9,00 – 9,30
9,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12.00 – 14,30

prezentácia
otvorenie a 1. blok prezentácií referátov
p r e s t á v k a (na obed)
2. blok prezentácií referátov, diskusia a záver

Informácia k priebehu seminára:
Vzh adom na zna ný po et prihlásených referátov organizátori seminára
odporú ajú, aby si referujúci pripravili iba stru nú (5 – 6 min.) prezentáciu
podstatných astí príspevku, resp. farebných ilustrácií s komentárom.
K dispozícii bude dataprojektor.

AKTIVITY
V KARTOGRAFII
2006

Po každom referáte sa predpokladajú len otázky a faktické poznámky. Širšia
diskusia sa plánuje na záver seminára.
Poradie prednesu prezentácií sa predpokladá pod a abecedného poradia
autorov. Program seminára môže by spresnený v dôsledku zmeny po tu
prihlásených alebo v dôsledku vyžiadanej zmeny poradia autorov.

PROGRAM

Organizátori seminára poskytnú ob erstvenie (minerálnu vodu, kávu, aj).

Organizátori seminára:
Doc. RNDr. Ján Feranec, CSc.
Ing. Ján Pravda, DrSc.

Bratislava, 27. 9. 2006

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PREZENTÁCIÍ REFERÁTOV
Referáty sú publikované prevažne v zborníku zo seminára.
Referáty ozna ené (KL) sú publikované v Kartografických listoch . 14, 2006.
Príspevky ozna ené (NP) sú nepublikované prezentácie.

B LKA L.
Tvorba ortofotomapy v Armád

KOPECKÁ M.
Mapy zmien po nohospodárskej aktivity obyvate stva

R

BENŽA M.
Nové kartografické diela v slovenskej etnológii (2004-2005)

(NP)

BETÁK J.
Využitie jednoduchých metód na vylepšenie digitálneho
modelu reliéfu na typových lokalitách
BLÁHA J. D.
Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických d l
z hlediska estetiky a uživatelské vst ícnosti

ER ANSKÝ J., KOŽUCH M., STANKOVÁ H.
Využitie digitálnej automatickej aerotriangulácie pri tvorbe ortofotomapy
Národného parku Nízke Tatry
DOBEŠOVÁ Z., Š ÁVOVÁ Z.
Kartografická správnost automaticky umís ovaných popisk na mapách

(KL)

KOHÚT F.
Vz ah krajinnej pokrývky k vybraným charakteristikám reliéfu v Západných
Tatrách – Jalovecká dolina

PIŠÚT P.
Protiturecké pevnosti na ochranu bratislavského predmostia na historických
mapách 17. – 19. storo ia.
PRAVDA J.
Mapy v Atlase Katolíckej cirkvi na Slovensku

HUDEC P., IŽMÁR J.
Geoinforma ný systém protipovod ovej ochrany

CHUDÝ F., KARDOŠ M.
Fotogrametria v lesníckom mapovaní

(NP)

NIŽNANSKÝ B.
Geografické a kartografické vzory pre mapové zobrazovanie

FI OR D.
Exonymá v kartografických dielach

HUTÁR V.
Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp
v semidetailnej mierke

(NP)

MARTIN ÁKOVÁ M. (prednesie náhradník)
Tvorba priestorových údajov v rezorte ÚGKK SR

MICHALKOVÁ M.
Mapovanie a asovo-priestorová analýza m tvych ramien Sacramenta
(Kalifornia)

DROPPOVÁ V.
Modelovanie geografického priestoru v geodézii a kartografii

HUSÁR K.
Kartografické vyjadrenie krajinnej pokrývky na príklade okresu Skalica

KUSENDOVÁ D. (prednesie náhradník)
Projekt Atlasu Slovenskej evanjelickej cirkvi

MI IETOVÁ E., ULEN O.
Geografická databáza a modelovanie priestorových štruktúr georeliéfu
a topografických prvkov
MI IETOVÁ E., ŠIMONOVI P.
Distribúcia a integrácia geografických informa ných zdrojov
(KL)

BURIAN J., VOŽENÍLEK V., KILIANOVÁ H., Š ÁVOVÁ Z.
Kartografická úskalí p i tvorb vektorového bezešvého územního plánu

FERANEC J., HUSÁR K., PRAVDA J., BETÁK J.
Mapové vyjadrenie zmien krajinnej pokrývky Slovenska
na regionálnej úrovni

KOZÁKOVÁ M.
Legenda digitálních map

(KL)

(KL)

STANKOVÁ H.
Automatizovaná a vizuálna detekcia zmien krajinnej pokrývky vysokohorskej
krajiny
SUDOLSKÁ M.
Integrácia technológií GIS do vzdelávania
VICHROVÁ M.
Interpretace obsahu map 2. vojenského mapování
VOŽENÍLEK, V., Š ÁVOVÁ, Z., KOZÁKOVÁ, M.
Geoinformatické ízení atlasového projektu
ŽÍHLAVNÍK Š.

Špecifiká lesníckej kartografie

(KL)

