
              MEDZINÁRODNÝ GEODETICKÝ PÄŤBOJ 

 

V dňoch 27. - 29. apríla 2018 organizovala Stredná priemyselná škola 

stavebná v Žiline pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja 13. ročník 

medzinárodnej geodetickej súťaže „International Geodetic Pentathlon IG5“, 

ktorá je určená pre mladých nádejných geodetov a kartografov.  

Súťaže sa zúčastnilo 31 trojčlenných družstiev zo 17 stredných škôl so 

zameraním na geodéziu a kartografiu. Českú republiku reprezentovali družstvá z Prahy, Duchcova, 

Letohradu, Ostravy, Opavy, Českých Budějovíc a Brna. Maďarskú republiku zastupovali 4 stredné školy 

z týchto miest - Pécs, Szombathely, Békéscsaba a Székesfehérvár. Za Slovenskú republiku súťažili družstvá 

z Bratislavy, Nitry, Lučenca, Trenčína, Banskej Štiavnice a tri družstvá z našej školy. Team manažérom 

družstiev zo Stavebnej priemyslovky bol Ing. Jozef Dudoň, ktorý spolu s kolegami pripravil žiakov na 

dosiahnutie skvelých výsledkov v súťaži. 

Organizátori súťaže pripravili pre žiakov zaujímavú, približne 13 km dlhú trasu pretekov so štartom v areáli 

Budatínského zámku a cieľom v obci Brodno. Hlavnou úlohou súťažiacich tímov bol presun medzi 

stanoviskami určenej trasy pomocou ručných GPS prijímačov, súradníc stanovísk a orientačných bodov 

v systéme WGS-84. Súťažiaci vyhľadávali päť stanovísk, na ktorých riešili praktické úlohy typické pre 

prácu geodetov. Na každom stanovisku bola hodnotená rýchlosť a presnosť realizácie pripravených úloh. 

Komisia rozhodcov hodnotiacich výkon súťažiacich pozostávala z odborníkov z praxe v odbore geodézia, 

kartografia a kataster.  

Súčasťou súťaže bol aj zaujímavý sprievodný program, ktorý začal už v piatok kultúrnym programom v aule 

školy, pokračoval prehliadkou mesta Žilina a piatkový program končil kvízom s názvom „Súboj mozgov“. 

V kvíze najlepšie uspel súťažný tím „Trenčín A“ so 47 správnymi odpoveďami, na druhom mieste tím 

„Letohrad B“ so 46 správnymi odpoveďami a tretie miesto patrilo tímu „Trenčín B“ so 45 odpoveďami.  

Pre všetkých účastníkov súťaže bola pripravená aj výstava najmodernejšej meracej techniky značky „Leica“, 

ktoré prezentovala firma Geotech, s. r. o. a značky „Topcon“, ktoré prezentovala firma Surveye, s. r. o. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebehlo v sobotu večer v Tanečnej škole Plešinger v Žiline, po ktorom sa 

žiaci zabávali na spoločnej diskotéke.    

Výsledky súťaže sme zoradili do nižšie uvedených tabuliek: 

Tabuľka 1 Výsledky kategórie I 

Por. č. Názov tímu Označenie tímu čas 
1 Praha A 112 1:41:53 
2 Letohrad A 113 2:31:18 
3 Žilina A 109 3:38:06 

 



Víťazný pražský tím súťažil v zložení Anna Šimůnková, Michal Schwarz a Ondřej Grešla, letohradský tím 

v zložení Kubíčková Nikita, Jan Vodák a Haroslav Holec a žilinský tím v zložení Mária Ondreková, Michal 

Jagelka a Marek Dolinajec. 

 

Tabuľka 2 Výsledky kategórie II  

Por. č. Názov tímu Označenie tímu Čas 
1 Praha A 112 1:47:16 
2 Žilina B 130 2:32:00 
3 Lučenec A 102 2:42:00 

 

Aj v druhej kategórií vyhrali pražský tím v zložení Anna Šimůnková, Michal Schwarz a Ondřej Grešla, 

druhé miesto obsadil žilinský tím v zložení Katarína Oráviková, Marek Pojezdal a Jaroslav Kán a tretie 

miesto vybojovali žiaci z Lučenca v zložení Deana Fridrichová, Tomáš Hyravý a Lukáš Hronec. 

 

Fotografie víťazov v jednotlivých kategóriách sú na fotografiách 1 a 2. 

 

Fotografia 1 Víťazné tímy v kategórii I (vľavo Žilina A, v strede Praha A, vpravo Letohrad A) 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografia 2 Víťazné tímy v kategórii II (vľavo Lučenec A, v strede Praha A, vpravo Žilina B) 

Nazdávame sa, že je veľmi dôležité organizovať podujatia tohto druhu, počas ktorých majú žiaci možnosť 

preveriť si a porovnať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v konkurencii zahraničných škôl. Pridanou 

hodnotou súťaže je aj spolupráca medzi školami na medzinárodnej úrovni a výmena skúsenosti medzi 

pedagógmi a odborníkmi z praxe. 

 

 

         Ing. Ľubica Gašperáková 

                         ZRŠ 
 

 


