
Zápis zo stretnutia Mapovej Komisie SZOŠ – 03 / 2021 
 
Miesto: MS Teams (videokonferencia). 
Dátum: Sobota 22. máj 2021, 18:30 – 19:30 
Účastníci: D. Furucz (predseda) R. Jonáš, K. Lamiová (členovia).  
 
Otvorenie: 
 
Štandardná agenda = Plán práce MK SZOŠ na rok 2021 
 

1. Viesť evidenciu máp pre orientačné športy v r. 2021: Z: KL, RJ 
2. Zabezpečiť podporu školských máp v r. 2021: Z: RJ, KL 
3. podklady pre tvorbu máp  - aktuálny stav 
4. Vydanie mapových noriem ISSprOM a ISOM 2017-2 v elektronickej forme, Z: 

DF 
5. Usporiadanie Školenia mapárov v r. 2021, Z: DF 
6. Podpora projektov, na ktoré budú schválené granty a budú obsahovať tvorbu 

máp v r. 2021: zaistenie podkladov, obstaranie mapárov: 
a. Projekt spoločnej mapy ZO (11km2), vytvorenie turistickej mapy pre 

verejnosť, komunikované s lesníkmi: Z: RJ, T:2022 
b. Projekt areálov stálych kontrol (18x3km2), odišiel oficiálny list z SZOŠ, 

Z: RJ, T: 2021/2022 
c. Projekt Škola hrou (5 školských máp v Bratislave), bol podaný projekt 

(nebol schválený v aktuálnej výzve, ale bude podaný v 2. kole) Z: RJ, T: 
2021 

7. Zálohovanie dát na serveri SZOŠ Z: RJ, T:31.5.2021 
8. Výzva na tvorbu školských máp: Z: DF, splnené 

 
Informácie z iných oblastí SZOŠ 

- Komisia rozvoja - oslovenie organizácii v okrese Malacky – možno vznikne 
potreba tvorby malej mapy (máp) 

- MK SZOŠ má na rok 2021 nasledovné finančné prostriedky k dispozícii: 
o  1397,35 EUR ako zostatok z roka 2020 
o  1000 EUR na rok 2021 
o  Spolu: 2397,35 EUR 

 
Mapové špecifikácie 
S meškaním sa dokončil preklad dvoch najpoužívanejších mapových noriem 
(ISSprOM a ISOM 2017-2). So samotným publikovaním sa čaká na vydanie 
ohlásených zmien potvrdených od IOF mapovej komisie. Ihneď po ich vydaní a 
zapracovaní zmien budú obidve normy publikované v roku 2021 na stránkach SZOŠ. 
Zodpovedný: DF, T: 2021 
 
  



Školenia kartografov 
Pokiaľ to pandemická situácia dovolí tak 12. – 13. júna 2021 by sa uskutočnil 
seminár kartografov zameraný na prípravu mapových podkladov a prácu v teréne na 
elektronických zariadeniach: 

- Nové mapové normy.  
- Práce v teréne na elektronických zariadeniach s OS Android (tablety, 

notebooky, atď.). 
- Príprava mapových podkladov a terénne práce na elektronických 

zariadeniach. 
Predbežná lokalita je chata Lesník v Martine, semináru by sa odhadom mohlo 
zúčastniť okolo 20 ľudí. V prípade zhoršenej pandemickej situácie by sa seminár 
uskutočnil vo forme videokonferencie. 
Príprava školenia:  

- RJ – dohodne miesto a čas s Martinom Václavíkom, pripraví mapové podklady 
- splnené 

- DF – dohodne školiteľa (Robert Miček) - splnené 
- Oslovenie klubov zistenie záujmu, Z: DF, T: 24.5.2021 
- Príprava prezentácií:  

o Nové mapové normy, Z: DF 
o Práce v teréne s elektronickými zariadeniami, Z: RJ 
o Príprava podkladov a terénne práce, Z: Robert Miček 

- Príprava rozpočtu školenia (osloviť Václavíka s cenou ubytovania, strava, ..) Z:  
DF, T: 24.5.2021 

- Program školenia Z: DF, T: 24.5.2021 
 
 
Ďalšie stretnutie: 
12 - 13 júna 2021 v Martine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Dušan Furucz 


