
Metodické usmernenie Mapovej komisie 2022/1 

Berúc do úvahy množiace sa prípady nesprávnej registrácie máp a chýbajúcich údajov na mapách 

vydáva Mapová komisia toto Metodické usmernenie pre tvorbu máp pre orientačné športy. 

Usmernenie sa týka registrácie máp a nutnosti uvedenia minimálnych údajov na mapách pre 

orientačné športy a vychádza z existujúceho Mapového poriadku ktorý definuje detailnejšie všetky 

náležitosti ohľadom tvorby máp.  

 

Registrácia máp 

Mapy pre orientačné športy podliehajú zo strany SZOŠ jednotnej registrácii. Vydavateľ  mapy pre 

orientačné športy musí pred jej vydaním požiadať Mapovú komisiu SZOŠ o pridelenie registračného 

čísla. V žiadosti uvedie názov, mierku, ekvidištantu, rok vydania a druh mapy.  

Žiadosť stačí poslať emailom na niektorú z uvedených emailových adries: furuczd@gmail.com, 

katarina@lamiova.sk, tomasovic.michal@gmail.com . Následne Mapová komisia pridelí žiadateľovi 

registračné číslo vo formáte: SZOŠ XX.YY.Z , kde: 

XX znamená posledné dvojčíslie roku vydania, YY znamená poradové číslo mapy pre orientačné 

športy v danom roku priradené mapovou komisiou a Z znamená označenie druhu mapy pre  

orientačné športy.  

O - mapa pre orientačný beh, L - mapa pre lyžiarsky orientačný beh, C - mapa pre orientačnú 

cyklistiku, V - mapa veľkej mierky pre orientačný beh (výuková, resp. školská alebo pre parkový OB) 

Dôležité upozornenie ! Každá mapa aj keď má rovnaké meno, ale zobrazuje iný rozsah zmapovaného 

priestoru (aj čiastočné prekrytie), alebo má inú mierku mapy, musí mať pridelené samostatné 

registračné číslo pre každú verziu mapy. 

Vydavateľ mapy je povinný následne zaslať Mapovej komisii vytlačené 3 ks máp (papierová forma). 

pre Orientačné športy. Ako alternatívne riešenie v  prípade neexistencie papierovej formy je 

akceptovateľné aj zaslanie mapy v elektronickej podobe na email katarina@lamiova.sk. 

 

Minimálne údaje uvádzané na mape pre orientačné športy 

Na každej mape pre orientačné športy je potrebné uviesť minimálne nasledujúce informácie: 

a)  názov 

b)  mierka 

c)  ekvidištanta (výškový rozostup vrstevníc) 

d)  registračné číslo 

e)  autor (i)  

f)  doba terénnych prác (mapovania) 

g)  vydavateľ, jeho sídlo a doložka o ochrane autorských práv  (pozostáva z mena vydavateľa, roku 
vydania a znaku ©) 

h)  podklady pre tvorbu mapy a ich doložka o ochrane autorských práv 

i)  popis použitých značiek pre zvláštne objekty 
 

V prípade nejasností neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek člena mapovej komisie. 
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