
Školenie kartografov 

Miesto a čas: Martin, les v blízkosti chaty Lesník, 12. novembra 2022, 

Mapová Komisia SZOŠ Vás pozýva na druhú časť školenia kartografov, ktorá nadväzuje na 

teoretickú časť z februára tohto roku a bude zamerané na prácu v teréne na elektronických 

zariadeniach a kreslenie mapy v kancelárii. Účasť na prvej teoretickej časti vo februári nie je 

podmienkou účasti na praktickej časti v novembri, ale bolo by vhodné zoznámiť sa 

s materiálmi prezentovaných na teoretickej časti. 

Vyzývame týmto záujemcov o školenie kartografov o vyjadrenie svojho záujmu o účasť na 

nich.  

Program: 

• 10:00 – 14:00 – praktická časť v teréne (mapovanie) 

- práce v teréne na elektronických zariadeniach s OS Android (tablety, notebooky, 

atď.) 

- práca jednotlivo, alebo v skupinách pod vedením členov mapovej komisie 

- konzultácie alebo prednášky podľa stupňa skúseností účastníkov školenia 

• 14:00 – 15:00 – obed 

• 15:00 – 18:00 – praktická časť v interiéri (kreslenie)  

- úprava výsledkov mapovania v teréne do finálnej podoby 

- v prípade záujmu je možné pokračovať aj praktickou časťou v teréne (mapovanie) 

- práca jednotlivo, alebo v skupinách pod vedením členov mapovej komisie 

- porovnanie výsledkov zmapovania rovnakého územia rôznymi mapármi 

Ubytovanie: nebude zabezpečené 

Stravovanie: obed v sobotu 

Odhadované náklady: príspevok za účasť v odhadovanej cene do 10 EUR/osobu (náklady na 

miestnosť a obed). Všetky náklady sú plne v réžii účastníkov (doprava, ubytovanie, atď.). 

SZOŠ nebude prispievať na žiadne náklady. 

Maximálny počet účastníkov 15. 

Povinná výbava pre školenie kartografov: elektronické zariadenie s OS Android a 

s nainštalovaným programom Open Orienteering Maper (tablet alebo väčší mobil) 

s dostatočným displejom na mapovanie, nabíjačka, prípadne power banka a dotykové pero 

(stylus). 

Záujemcovia nahlásia svoj záujem do pondelka 10. októbra 2022 na adresu: 

furuczd@gmail.sk (mobil +421 908 226250) 

Náklady a časový harmonogram je zatiaľ predbežný, ktorý sa spresní na základe počtu 

prihlásených. 

https://www.orienteering.sk/page/skolenia-kartografov
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/
mailto:furuczd@gmail.sk

