
Správa o činnosti Mapovej komisie SZOŠ v roku 2015 
 
MK SZOŠ pracovala v roku 2015 v zložení: 
 
Tomáš Leštínský – predseda 
Martin Bednárik  – člen do 30.10.2015 
Zuzana Janotová – člen 
Rado Jonáš – člen 
 
spolupracujúci členovia SZOŠ: 
Rudolf Brídzik – skenovanie máp, Katarína Lami rod. Labašová – usporiadanie archívu 
 
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2015 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 
4. Prospekcia zaujímavých terénov pre OB 
5. Podpora školských máp  
6. Vzdelávanie mapárov 
7. Zabezpečenie lidarového skenovania terénu pre potreby klubov 
8. Dohľad nad súladom máp na majstrovské súťaže s normami 
9. Plnenie neplánovaných úloh uložených PSZOŠ 

 
K jednotlivým činnostiam: 
 

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

V roku 2015 MK SZOŠ (kontaktná osoba Z. Janotová) zadarmo požičiavala elektronické 
pomôcky na mapovanie (výškomer, diaľkomer, softvér OCAD 9). Pre záujemcov M. 
Bednárik zhotovoval kombinované podklady (ortofoto+ZM+vektorová katastrálna 
mapa+existujúca mapa pre OB). Požičiavanie elektron. pomôcok (konkr. diaľkomera) najviac 
využíval Peter Ďurčo. 
 

2. Vedenie archívu máp pre OŠ 
 

MK SZOŠ zabezpečuje evidenciu máp pre OŠ prostredníctvom prideľovania 
registračných čísiel (vybavuje Z. Janotová a R. Jonáš), 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 2015 v tejto činnosti, avšak roky 2014 a 2015 nie sú  ešte 
kompletne spracované. Katarína Lami prehľadne usporiadala papierové verzie máp podľa 
dohodnutého systému (oblasti, kluby, roky). Za toto veľké penzum starostlivo vykonanej 
systematickej práce jej vyslovujeme srdečné poďakovanie. 
 

3. Doplnenie portálu máp pre OŠ 
 

R. Jonáš preniesol všetky údaje z databázy za rok 2013 na verejne prístupný mapový 
portál, pokračuje rokom 2014 a 2015. Za rok 2014 chýbajú nahrané obrysy máp. 
 



 
 

4. Prospekcia zaujímavých terénov pre OB 
 

R. Jonáš odporúča zamerať pozornosť organizátorov podujatí na okolie Dudiniec (kúpele, 
erózne ryhy) a Tuhára (erózne ryhy, staré banské diela).   
 

5. Podpora školských máp  
 

Prehľad mapových projektov, ktoré MK v roku 2015 podporila, zachytáva tabuľka. 
Okrem finančnej podpory sa na mnohých z nich MK podieľala aj prípravou podkladov. 

 
Priestor 
 

Klub 
 

Plocha 
(km2) 

Využitie 
 

Mapár 
 

Odmena 
(€/km2) 

Príspevok 
(€) 

Poznámka 
 

Bratislava  
Partiz. lúka SKS 0,312 

tréningy krúžku OB SKS 
a celej OB verejnosti M. Jonáš 300,00  93,69  

Mapa je 
hotová a 
využitá 

Tesáre  
Zľavy FBA 2 

Let. tréning. tábor 
júl 2015 

M. Bukovác 
M. Jonáš 
P. Glončák 200,00  400,00  

Mapa je 
hotová a 
využitá 

Nitra 
Šiben. vrch CNR 0,6 

Okres. kolo škol. 
pretekov Nitra, jar 
2015 

O. Piják. 
L. Barták 300,00  180,00  

Mapa je 
hotová a 
využitá 

Košice 
Terasa 
Luník IV TKE 0,321 

Škol. preteky, 
krúžok OB J. Pollák 300,00  0,00  

Mapa tento 
rok nebude 
hotová 

Bratislava 
ZŠ 
Mudroňova VBA 0,123 

Škol. preteky, 
krúžok OB R. Navrátil 400,00  0,00  

Mapa je 
hotová, ale 
nedoručená 
MK SZOŠ ani 
po troch 
výzvach 

B. Bystrica 
Fončorda HBB 0,5 

Okres. kolo škol. 
pretekov BB, jún 2015 M. Pilát 300,00  0,00  

Mapa tento 
rok bude 
hotová, ale 
preteky na 
nej tento 
rok nebudú 

Svätý Peter 
ZŠ Sv. 
Peter 0,21 

Škol. preteky olymp. 
festivaly detí a mládeže 
jeseň 2015 

O. Piják. 
L. Barták 400,00  84,00  

Mapa je 
hotová a 
využitá 

Zoch. chata SZOŠ 0,2 
Školenie učiteľov 
máj 2015 L. Barták 450,00  90,00  

Mapa je 
hotová a 
využitá 

 
  



 
6. Vzdelávanie mapárov 

 
V roku 2015 MK nezorganizovala vlastné školenie mapárov a pre nezáujem ani finančne 

nepodporila účasť na školení organizovanom Mapovou radou ČSOS. Vzdelávanie mapárov 
zabezpečovala MK, konkrétne M. Bednárik, formou individuálnych konzultácií.  
 

7. Zabezpečenie lidarového skenovania terénu pre potreby klubov 
 
R. Jonáš a I. Patráš presondovali trh v segmente lidarového skenovania na strane dopytu 

klubov i ponuky zhotoviteľov. Takmer všetky kluby SZOŠ vyjadrili záujem o zakúpenie 
lidarového digitálneho modelu terénu na celkovej  ploche 85 km2. Rokovania prebiehajú so 
spoločnosťou SGS Holding, avšak k reálnej spolupráci je ešte ďaleko. Najvyššia presnosť 
skenovania sa dá dosiahnuť na jar. Skúšobné meranie z októbra 2015 v listnatom lese pri 
Ladomerskej Vieske ukazuje veľmi dobrú kvalitu podkladu pre mapovanie. Na požiadanie dá 
R. Jonáš údaje k dispozicii. 

 
8. Dohľad nad súladom máp na majstrovské súťaže s normami 
 
Rok 2015 podrobil systém dohľadu nad majstrovskými mapami a ním poverenú MK až 

nečakane ťažkej skúške. Kluby dodávali mapy na kontrolu často až na poslednú chvíľu, čím 
MK sťažovali úlohu zariadiť odstránenie nedostatkov. Objavil sa aj úplne nový fenomén – 
potom, čo mapa SAV - Patrónka (RBA) úspešne prešla dohľadom MK, v nej boli bez súhlasu 
autora mapy M. Bednárika vykonané zmeny, ktoré súlad s normou narušili. 

 
9. Plnenie neplánovaných úloh uložených PSZOŠ 
 
Po MSR štafiet v OB v šprinte uložilo PSZOŠ MK úlohu vypracovať vzor zmluvy o diele 

medzi mapárom a klubom a navrhnúť systém rezervácie terénov pre OB. Prvú úlohu vyriešil 
R. Jonáš predložením osvedčenej formy zmluvy, ktorú využíva SKS. Druhá úlohu dostatočne 
rieši platný Mapový poriadok SZOŠ v článku 7.1.    
 
 
V Bratislave, 29.10.2015     T. Leštínský, v.r. 
        predseda Mapovej komisie SZOŠ 


