
Medzinárodný geodetický päťboj 
V dňoch 15. až 17. apríla 2016 sa na Strednej priemyselnej 
škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci konal v poradí už 
jedenásty ročník International Geodetic Pentathlon IG5. Táto 
súťaž je určená pre mladých nádejných geodetov 
a kartografov. 

Na piatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 25 trojčlenných 
družstiev (z 15 stredných škôl). Českú republiku reprezentovali 
družstvá z Prahy, Duchcova, Letohradu, Ostravy a Brna. 

Maďarskú republiku zastupovali 4 stredné školy so zameraním na geodéziu a kartografiu. Za 
Slovenskú republiku súťažili družstvá z Bratislavy, Nitry, Lučenca, Banskej Štiavnice, 
Trenčína a naše družstvá zo Žiliny. V piatok 15.04.2016 po registrácii družstiev nasledovalo 
otvorenie súťaže. Zástupca riaditeľa usporiadateľskej školy a hlavný usporiadateľ Ing. Pavol 
Fodor privítal všetkých účastníkov súťaže. Po krátkom rozhovore nasledovali stručné 
organizačné pokyny od hlavného organizátora Ing. Pavla Fodora. Tentokrát pripravili už 
v piatok malú súťaž GIS. Pomocou mobilnej aplikácie Snap to map mali družstvá pozbierať 
fotografie z lokality Fiľakovo, kde sme boli ubytovaní. Vyhodnotenie tejto GIS súťaže bolo 
v cieli hlavných pretekov v sobotu. 

Team Manager Ing. Dudoň pripravoval svoje družstvá na obhajobu minuloročného úspechu (1. 
Miesto v IG-5 2015) s cieľom obhájiť ho. 

Trasa pretekov bola utajená a veľmi ťažká, čo môžu potvrdiť aj pedagógovia, ktorí trasu 
prešli (Ing.Dudoň, Ing.Luptovská, Ing.Šutariková, Ing.Okániková a RNDr.Dorovská). Súťažiace 
tímy  sa presúvali na stanoviská pomocou vlastných ručných GPS prijímačov, súradníc 

stanovísk a orientačných bodov v systéme WGS-84. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať päť 
hlavných stanovísk, na ktorých vykonávali praktické činnosti typické pre geodetov 
a vedomostný test. Dĺžka celej trasy bola cca 17,4 km v členitom území s prevýšením cca 250 
m. Na každom stanovisku boli hodnotené úlohy s časovým obmedzením, ale aj podľa presnosti 



daných činností. Komisia rozhodcov pozostávala z pozvaných odborníkov z praxe v odbore 
geodézia, kartografia a kataster. 

Strednú priemyselnú školu stavebnú reprezentovali dve družstvá. Prvé družstvo v zložení 
Denisa Beliančinová, Juraj Klušák a Daniel Moravec sa umiestnilo na 4.mieste (kategória 
presnosti) a na 6.mieste (kategória rýchlosti). Druhé družstvo v zložení Natália Opalková, 
Maroš Siber a Jakub Holúbek sa umiestnilo na 9.mieste (kategória presnosti) a v druhej 
kategórii (kategória rýchlosti) boli diskvalifikovaní, pretože vynechali 3 body (išli mimo trate).  

Aj tento ročník súťaže opäť potvrdil dôležitosť a potrebu takýchto podujatí, pri ktorých sa 
nadväzujú kontakty na medzinárodnej úrovni. Na súťaži si žiaci preveria svoje vedomosti, 
zručnosti a návyky v silnej konkurencii zahraničných škôl. Kladným prínosom tejto súťaže je 
tiež nadväzovanie priateľstiev medzi študentmi, výmena skúseností medzi pedagógmi 
a odborníkmi z praxe. 

Pre nás je to aj výborná spätná väzba, na základe ktorej môžeme povedať, že aj mladí majú 
záujem vzdelávať sa na úkor svojho voľného času. Na záver chceme poďakovať všetkým 
súťažiacim, ale aj organizátorom tejto výnimočnej akcie, a tešíme sa na ďalší ročník IG5 – 
2017. 

Otvorenie súťaže na ihrisku školy v Lučenci. 

 



Beh na ďalšie stanovište. 

VIP tím na trase okolo slovensko-maďarských hraníc. 

 

 



                                           Určovanie výmery nepravidelnej plochy 

Slepá mapa Európy na Vyhliadkovej veži. 

 

 



Vypracovanie úlohy na stanovišti. 

Pred vyhodnotením výsledkov. 



Vyhodnotenie súťaže a následné gratulácie. 

Napísal: Ing. Jozef Dudoň 


