
Správa o činnosti Mapovej komisie SZOŠ v roku 2014 
 
MK SZOŠ pracovala v roku 2014 v zložení: 
 
Tomáš Leštínský – predseda 
Martin Bednárik  – člen 
Peter Borčin – člen, zástupca MK v Metodickej komisii  
Zuzana Janotová – člen 
Rado Jonáš – člen 
Anton Kniebügl – člen  
 
spolupracujúci členovia SZOŠ: 
Rudolf Brídzik – skenovanie máp, Katarína Labašová – usporiadanie archívu 
 
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2014 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 2013 a 2014 
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 2014 MK SZOŠ (kontaktná osoba Z. Janotová) zadarmo požičiavala elektronické 
pomôcky na mapovanie (výškomer, diaľkomer, softvér OCAD 9) a sprístupňovala 
ortofotosnímky 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 2014 v tejto činnosti, avšak rok 2014 nie je ešte kompletne 
spracovaný. Katarína Labašová zabezpečuje prehľadné usporiadanie papierových verzií máp 
podľa dohodnutého systému (oblasti, kluby, roky) 
 

3. Doplnenie portálu máp pre OŠ mapami za roky 2013 a 2014 
 

R. Jonáš preniesol všetky údaje z databázy za rok 2013 na verejne prístupný mapový 
portál, pokračuje rokom 2014. Za rok 2013 chýbajú nahrané obrysy máp. 
 
 



 
4. Prospekcia zaujímavých terénov pre OB 

 
M. Bednárik preskúmal flyšové zosuvové terény na Orave v okolí Zuberca, Malého 

Borového a Krivej. Veľmi vhodný na strednú trať je terén SZ od Zuberca. Je to náletový 
lieskovo-brezový les na rozsiahlom zosuve, ktorý sa kedysi využíval ako pasienky. Terén má 
dobré organizačné zázemie (2 štadióny, 2 lyžiarske strediská) a je dostatočne technicky 
náročný (terénne detaily, bezcestie, pestrá, neprehľadná, ale pomerne dobre prebehnuteľná 
vegetácia) na vrcholné slovenské podujatie. Terén v hornej časti Krivskej doliny v okolí 
horárne Priekovo blato je ešte zaujímavejší, zosuv je rozsiahlejší, silnejšie podmáčaný a 
nesprístupnený cestami, ale chýba tu organizačné zázemie. Na zhromaždisko by sa dala 
využiť rozsiahla udržiavaná lúka na SV od vrchu Turínok, ale všetko potrebné vybavenie (el. 
generátor, pitná voda atď.) by bolo treba doviezť. Okrajové časti terénu boli v máji 2014 
zasiahnuté víchricou. Prebiehajúce odstraňovanie jej následkov by mohlo skomplikovať 
vybavovanie povolení na preteky.   
 

5. Podpora školských máp  
 

V roku 2014 MK podporila dva vybrané projekty: mapu okolia ZŠ v Moravskom 
Lieskovom a mapu na školské majstrovstvá okresu Žilina v orientačnom behu. Prvú mapu 
Moravské Lieskové – škola a okolie 1:4000, e=5 m, s plochou 0,15 km2, podľa normy ISSOM 
vytvoril za 75 eur A. Kniebügl, podklady na mapovanie dodal M. Bednárik. Na tvorbe druhej 
mapy Adamovec 1:10000, e=5 m, s plochou 1,24 km2, podľa normy ISOM sa zúčastnili za 
MK M. Bednárik, R. Jonáš, A. Kniebügl a ako externista M. Jonáš. Náklady na jej tvorbu boli 
249 eur. Ohlasy používateľov na obe mapy boli priaznivé, preto v tomto systéme 
financovania školských máp plánujeme pokračovať.    

 
  

6. Vzdelávanie mapárov 
 

V roku 2014 MK nezorganizovala vlastné školenie mapárov, ale finančne podporila 
vyslanie záujemcov na školenie mapárov začiatočníkov organizované Mapovou radou ČSOS. 
Toho roku sa naň zo SZOŠ prihlásil jediný záujemca. Vzdelávanie mapárov zabezpečovala 
MK, konkrétne M. Bednárik, aj formou individuálnych konzultácií.  
 

 
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 a právomoc MK dohliadať na plnenie tejto 
povinnosti. V roku 2014 navrhla MK SZOŠ rozšíriť dohľad aj na kvalitu tlače máp, ale na 
základe rozhodnutia Sekcie OB bez diskusie s MK SZOŠ nebol tento návrh prijatý. 

Máme za sebou všetky majstrovské súťaže v OB za rok 2014 a môžeme konštatovať, že 
systém dohľadu nad kvalitou máp sa po turbulentnom úvodnom ročníku už ujal a všetci 
organizátori majstrovských pretekov s MK konštruktívne spolupracovali. Výsledkom sú 
mapy, ktoré výrazne prispeli k vysokej športovo-technickej úrovni domácich majstrovstiev.  

  
 
V Bratislave, 4.11.2014     Pripravil: M. Bednárik 


