
Správa o činnosti MK SZOŠ v roku 2013 
 
MK SZOŠ pracovala v roku 2013 v zložení: 
 
Tomáš Leštínský – predseda 
Martin Bednárik  – člen 
Zuzana Janotová – člen 
Rado Jonáš – člen 
Anton Kniebügl – člen  
 
spolupracujúci členovia SZOŠ: 
Rudolf Brídzik – skenovanie máp 
 
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2013 boli: 
 

1. Zabezpečenie a požičiavanie elektronických a iných pomôcok pre tvorbu máp pre OŠ 
2. Vedenie archívu máp pre OŠ 
3. Doplnenie portálu máp pre OŠ mapami za roky 2012 a 2013 
4. Prospekcia zaujímavých terénov pre OB 
5. Podpora školských máp  
6. Vzdelávanie mapárov 
7. Dohľad nad súladom máp na majstrovské súťaže s normami 

 
K jednotlivým činnostiam: 
 

1. Zabezpečenie a požičiavanie elektronických a iných pomôcok pre tvorbu máp pre OŠ 
 

V roku 2013 MK SZOŠ zabezpečila požičiavanie elektronických pomôcok na mapovanie 
(výškomer), požičanie softvéru OCAD 9, ako aj dodanie ortofotosnímok vybraných území, 
ktoré boli podkladom pre tvorbu máp. Pre záujemcov M. Bednárik zhotovoval kombinované 
podklady (ortofoto+ZM+vektorová katastrálna mapa+existujúca mapa pre OB). 
 

2. Vedenie archívu máp pre OŠ 
 

MK SZOŠ zabezpečuje evidenciu máp pre OŠ prostredníctvom prideľovania 
registračných čísiel (vybavuje Zuzana Janotová), vedením databázy v elektronickej forme, 
ktorá je podkladom pre internetový mapový portál, ako aj prostredníctvom archivácie 
výtlačkov každej vydanej mapy. Všetky uvedené zdroje informácií sa nachádzajú u R. Jonáša. 
MK SZOŠ pokračovala aj v roku 2013 v tejto činnosti, avšak rok 2013 nie je ešte kompletne 
spracovaný. 
 

3. Doplnenie portálu máp pre OŠ mapami za roky 2012 a 2013 
 

R. Jonáš preniesol všetky údaje z databázy za rok 2012 na verejne prístupný mapový 
portál, pokračuje rokom 2013.  
 

4. Prospekcia zaujímavých terénov pre OB 
 

M. Bednárik a R. Jonáš sa príležitostne venovali objavovaniu zaujímavých terénov pre 
OB. V roku 2013 sme nezaznamenali žiadny zásadný objav. Ako veľmi sľubný sa však javí 



les medzi Nedožermi-Brezanmi a Prievidzou. Dobré skúsenosti VZA s organizovaním 
pretekov na území ČR nás povzbudzujú aj do prieskumu blízkeho zahraničia. 
 

5. Podpora školských máp  
 

V roku 2013 MK zabezpečovala rozdeľovanie podpory medzi všetky školské mapy 
klubov, ktoré sa v roku 2012 o podporu uchádzali.   
 

Celkovo bolo zaradených na podporu školských máp 19 máp, ktoré vydalo 11 klubov.  
Najviac (po 3ks) vydali kluby Sokol Pezinok a AŠK Pezinok.  Pri väčšine máp bola použitá 
veľké mierka 1:1000 až 1:5000. 

Väčšina týchto máp však nespĺňa všetky podmienky pre školské mapy a tým sa bude 
príspevok na ich vydanie adekvátne krátiť. Zo 17-tich máp splnila všetky podmienky len 1  
a to TU Zvolen- vydal MZV – dostali maximálny možný príspevok 50 Eur/mapa. Rovnaká 
situácia bola aj pred rokom, kedy ako jediní splnili všetky požadované kritéria, žiaľ ani tento 
rok sa k nim nikto nepripojil.   

Pri väčšine máp nebol dodaný OCAD súbor pre mapový portál (-10€) a neuviedli nápis: 
„Mapa slúži na školské športové súťaže v orientačnom behu (cyklistike, bežkách...) a jej 
vydanie podporil Slovenský zväz orientačných športov“ (-10€). Súbor OCAD bol dodaný len 
pre 5 máp a nápis bol uvedený len na 2 mapách. Na mapách chýbali aj konkrétne údaje typu – 
doba terénnych prác, vydavateľ a jeho sídlo, podklady, popis použitých značiek pre zvláštne 
objekty a pod. - údaje neboli kompletné (za každý chýbajúci údaj -5€), i keď s porovnaním 
s minulým rokom sa počet uvedených údajov na mape celkovo zvýšil. 

Juraj Nemec sa príspevku na školské mapy pre EBB dobrovoľne vzdal - ich 2 mapy nie sú 
z tohto dôvodu uvádzané ani v tabuľkách na rozdelenie príspevku.  

Rozdeľovanie príspevku pre školské mapy pre rok 2012 je nasledovné: 
Prvá podporená oddielová mapa - na 1 mapu max. 50€: 
  názov  reg. č. mierka  klub krátenie podpora 
1 Pri kostolíku SZOŠ 12.65.V 1 000 SKS 10 40 
2 Rizling SZOŠ 12.76.V 5000 SPE 20 30 
3 OSTREDKY SZOŠ 12.08.V 5 000 RBA 20 30 
4 Borskulášik 2 SZOŠ 12.14.V 1 000 BBA 20 30 
5 GRAND SLAM 2012 SZOŠ 12.22.V 5 000 UKE 30 20 
6 Mikulášska Nevädza SZOŠ 12.75.V 1 000 VBA 20 30 
7 Vlkolínec SZOŠ 12.71.V 4 000 RBK 30 20 
8 Muškát SZOŠ 12.09.V 5 000 PEZ 25 25 
9 TU Zvolen 2012 SZOŠ 12.66.V 3000 MZV 0 50 
 
Ďalšie podporené mapy - na 1 mapu max. 25€: 
  názov  reg. č. mierka  klub krátenie podpora 
1 Nobelova a okolie SZOŠ 12.01.V 3000 SKS 10 15 
2 Cajloch SZOŠ 12.03.V 5000 SPE 45 0 
3 Rizlončok SZOŠ 12.77.V 500 SPE 45 0 
4 MALINOVEČKA SZOŠ 12.32.V 1 000 BBA 25 0 
5 GRAND SLAM 2012 SZOŠ 12.23.V 3 000 UKE 30 0 
6 Partizánska lúka SZOŠ 12.56.V 2 000 VBA 40 0 
7 Pezinok - park SZOŠ 12.02.V 2000 PEZ 15 10 
8 BABA SZOŠ 12.70.V 1 000 PEZ 50 0 
 



 
Celková suma na podporu školských máp pre rok 2012 je spolu 300,- Eur. Na čerpanie 

bolo schválených 500 Eur, takže aj tento rok sa rozdelilo menej peňazí ako bol stanovený 
maximálny limit, vzhľadom na opakované nespĺňanie požiadaviek. 

 
Súčasne sme pripravovali zmenu systému podpory vydávania školských máp tak, aby sa 

podpora sústreďovala do jedného – dvoch vybraných projektov v rozvojových oblastiach 
Slovenska, ktoré doteraz nie sú pokryté mapami pre OB.  Na takýto model by sme mali prejsť 
v roku 2014. 
  

6. Vzdelávanie mapárov 
 

V roku 2013 MK nezorganizovala vlastné školenie mapárov, ale finančne podporila 
vyslanie záujemcov na školenie mapárov začiatočníkov organizované Mapovou radou ČSOS. 
Toho roku sa naň prihlásil jediný záujemca. Vzdelávanie mapárov zabezpečovala MK, 
konkrétne M. Bednárik, aj formou individuálnych konzultácií. Kartografom, ktorí chcú na 
sebe pracovať, môžu byť ako spätná väzba osožné aj podrobné hodnotenia mapovej tvorby. 
Takéto sme vypracovali aj za rok 2012 (Príloha 1). 

 
7. Dohľad nad súladom máp na majstrovské súťaže s normami 
 
Začiatkom roka 2013 navrhla MK zaradiť do vykonávacích predpisov súťaží na rok 2013 

povinnosť organizátorov majstrovských súťaží v OB pripraviť na ne mapy, ktoré sú v súlade 
s medzinárodnými normami pre mapy pre OB. Máme za sebou všetky majstrovské súťaže 
v OB za rok 2013 a môžeme konštatovať, že vo všetkých prípadoch, kedy sa usporiadatelia 
rozhodli s MK konštruktívne spolupracovať na odstránení odchyliek od noriem, sa nové 
ustanovenie vykonávacích predpisov ukázalo byť prínosom k vyššej kvalite majstrovských 
máp. Podrobnejšiu správu o dohľade nad súladom máp na majstrovské preteky s normami za 
rok 2013 prikladáme (Príloha 2). MK si nechcela uzurpovať všetky kompetencie v oblasti 
mapovej tvorby na majstrovské súťaže a tak napríklad dohľad nad kvalitou tlače zostal v roku 
2013 v právomoci riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. Po zlyhaní kompetentných na 
MSR na dlhých tratiach 2013 sa ukazuje, že MK by mala prebrať aj dohľad nad kvalitou tlače 
máp na majstrovské preteky. Preto MK navrhne do vykonávacích predpisov k súťažiam na 
rok 2014 príslušnú zmenu (Príloha 3).      
 
V Bratislave, 1.11.2013     Pripravil: M. Bednárik 
        


