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Slovensko 

Ešte sa ani slnko neukázalo, a skupinka 16 osôb sedela v plnom vlaku,  ktorý vyrážal zo Žilinskej stanice. 

Sedeli v rýchliku, ktorý sa snažil uháňať na územie Banskobystrického kraja, a to konkrétne priamo do 
Banskej Bystrice -  cez všetkých 23 tunelov na dráhe. Ako sme sa neskôr dozvedeli -  sídla slovenských 
geodetov.  

Banská Bystrica nás neuvítala veľmi radostne, keďže sa zdalo, že každú chvíľku sa na nás zosype dážď. 
Ešteže sa nad nami zľutovala. Po mierne kostrbatom postupe na námestie, pri ktorom sme absolvovali aj 
zoznámenie sa s miestnymi -zastávka sa hrala na schovávačku- sme sa konečne naložili na palubu 
banskobystrickej MHD. Verili sme šoférovi, že vie, čo robí, keďže ani jeden z nás nevedel, že miesto ako 
Kynceľova existuje. Ako je však pravda pravdou po nedlhej ceste sme vysadli v neveľkej dedinke s 367 
obyvateľmi. Kroky nás viedli do Slovenského múzea máp, ktoré je jediné svojho druhu v strednej Európe. 
Pokochali sme sa zovňajškom budovy, lúštili skratky a pozorovali mapy pri vstupe. Nesmela chýbať ani 
spoločná fotka.  

 

 

 



Ubehla chvíľka, než začala naša 
prehliadka vnútorných priestorov, 
ktoré slúžili aj ako múzeum. Slečna, 
ktorá nás celou výstavou 
sprevádzala, nás privítala so širokým 
úsmevom. Úsmev sa jej rozšíril ešte 
o kúsok, keď sa dozvedela, z akej 
školy sme a že budeme aj chápať, 
keď kde- tu spomenie technický 
pojem z odboru. Ako prvú sme si 
vypočuli prednášku o začiatkoch 
kartografie na Slovensku. Kto by 
povedal, že sa pomocou nej dalo cez 
vojnu ovplyvniť toľko vecí. Od 
zbrojenia, zásob až po pohyb vojsk 
po území či pomocou skreslenia 
informácií zmätenie armád či 
jednotiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ďalej sme prešli druhou 
časťou prednášky, ktorá sa 
sústredila na vývoj 
samotnej geodézie a 
mapovania. Od základných 
náčrtkov na stenách jaskýň 
v dobe kamennej až po 
mapy fotené dronom za 
150-tisíc eur. Pokračovali 
sme sledovaním vývoja 
máp Slovenska,  až sme sa 
nakoniec dostali do časti, 
na ktorú sme sa tešili snáď 
najviac.  

 

 

 

Skúsiť sme si mohli tvorenie s pomôckami, ktoré sa v dnešnej dobe už nepoužívajú, napríklad 
vykresľovanie mapy pomocou tušu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na rad však tiež prišli moderné technológie ako tvorenie vrstevníc pomocou vrstvenia piesku. 

 



Posledné chvíľky sme strávili pozorovaním umelecky vytvorených máp, ktoré boli skôr umeleckým dielom 
ako mapou. Celú prednášku sme ukončili veľkým ďakujem a do pamätnej knihy sme sa všetci podpísali ako: 
BUDÚCI ZAMESTNANCI ZO ŽILINY. 

Napísala: Lea Stehelová II.CG 

 

 

 


