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DETSKÁ MAPA SVETA BARBARY PETCHENIK 

V MEDZINÁRODNOM ROKU MAPY 
 

Monika KOPECKÁ 
 

Barbara Petchenik Children’s World Map during the International Map Year 

Abstract: The International Map Year (IMY) started in August 2015 during the 27th Interna-
tional Cartographic Conference in Rio de Janeiro and officially was closed in July 2017 when 
the 28th International Cartographic Conference was held in Washington, D.C. Motto of IMY 
“We love maps” was adopted as the theme of the next Barbara Petchenik Children World Map 
Competition 2017.  
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Počas Medzinárodného roku mapy (International Map Year – IMY), ktorý bol oficiálne vyhlá-
sený v auguste 2015 na 27. kartografickej konferencii v Rio de Janeiro, prebiehal v roku 2016, 
a slávnostne bol zakončený na 28. kartografickej konferencii vo Washingtone v júli 2017, bolo 
realizovaných množstvo konferencií, seminárov, projektov a aktivít zameraných na propagáciu 
a popularizáciu kartografických produktov. Motto IMY „WE LOVE MAPS“ sa stalo aj témou 
ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 
2017“. 

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky v spolupráci s Geografickým ústavom Sloven-
skej akadémie vied usporiadala celoslovenské kolo súťaže pod názvom „Detská mapa sveta 2017“. 
Žiaci prevažne z umeleckých škôl súťažili v kreatívnom zobrazovaní sveta na tému „Máme radi 
mapy“. Súťaž je určená pre deti do 16 rokov a prebieha podľa pravidiel stanovených Medzinárod-
nou kartografickou spoločnosťou. Viac informácií o súťaži poskytuje webová stránka Kartografic-
kej spoločnosti Slovenskej republiky v sekcii Detská mapa. 

Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňuje prepojenosť s aktuálnou témou, kartografický ob-
sah, ale aj kvalita prevedenia a celková estetická hodnota. Kresby by mali zachovávať proporčné 
rozdelenie pevnín a oceánov bez použitia šablón či podkladových máp a žiaci by mali pri ich tvor-
be využiť vhodné kartografické prvky. Do súťaže sa zaraďujú originálne kartografické práce vy-
tvorené tradičnými metódami (farbičky, vodové farby a pod.) alebo s využitím počítačovej grafiky.  

Deti súťažia v štyroch kategóriách:  
– do 6 rokov, 
– 6 až 8 rokov, 
– 9 až 12 rokov, 
– nad 12 rokov.  

Celkovo sa do súťaže sa zapojilo 95 detí z 18 škôl. V najmladšej vekovej kategórii bola hodno-
tená len jedna detská kresba, v kategórii od 6 do 8 rokov súťažilo 19 detí, v kategórii od 9 do 12 
rokov 63 detí a v najstaršej vekovej kategórii sa hodnotilo 12 súťažných prác. 

Päťčlenná hodnotiaca komisia, ktorá bola zložená z odborníkov v oblasti kartografie, geografie 
a výtvarného umenia, vybrala v každej vekovej kategórii prvé tri miesta (obr. 1 – 3). Okrem nich 
získalo ocenenie ďalších 15 prác. Šesť najlepších máp reprezentovalo Slovensko v medzinárod-
nom kole počas 28. kartografickej konferencie vo Washingtone (obr. 4 – 6). 

Pri príležitosti IMY bola vydaná nová publikácia detských kresieb Children Map the World – 
Commemorating the International Map Year (Nuñez et al., 2017). Publikácia v prvej časti prezen- 
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tuje výber detských kresieb zo súťaže Barbary Petchenik 2015 a v druhej časti výber 50 z 2 066 
súťažných prác z rokov 1993 – 2013. Jednotlivé podkapitoly reprezentujú fyzické, politické a te-
matické mapy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Gabriela Polacká: Memory of holiday from different places of the world 
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Obr. 2 Ľubica Beláková: Earth is a get-along T-shirt 

 

 

 

Obr. 3 Simona Samašová: I´ll travel by bike round the World 



 102 

 

Obr. 4 Predseda organizačného výboru 28. medzinárodnej kartografickej konferencie E. Lynn 
Usery pri expozícii detských kresieb (vpravo) 

 

 

 

Obr. 5 Súťažné práce zo Slovenska počas medzinárodného kola vo Washingtone 
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Obr. 6 Kreativita detí zaujala mnohých odborníkov z oblasti kartografie 
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S u m m a r y 

Barbara Petchenik Children’s World Map during the International Map Year 

The Barbara Petchenik Award was established by the International Cartographic Association (ICA) in 
1993. The aims of the competition are to promote children’s creative representation of the world, to enhance 
their cartographic awareness and to make them more conscious of their environment. Cartographic Society of 
the Slovak Republic and the Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences have organized the 
national competition on the theme “We love maps” in order to select six maps to be forwarded to the interna-
tional competition. The entries were collected in four age groups: 1st under 6 years, 2nd 6 – 8 years, 3rd 9 – 12 
years, 4th above 12 years.  

Overall, 95 children participated in the competition. Generally, participants understood the competition 
topic and showed a great interest in the map creation. The best entries of the national competition in Slovakia 
were displayed during the ICA conference in Washington. A special book Children Map the World – Vol. 4 
(Nuñez et al., 2017) dedicated to the International Map Year was recently published. The first part of the 
book features 50 drawings selected from the 2015 competition. The second part of the book features 50 addi-
tional selections chosen from 2,066 drawings sent to the competitions from 1993 to 2013. 

Fig. 1 Gabriela Polacká: Memory of holiday from different places of the world 

Fig. 2 Ľubica Beláková: Earth is a get-along T-shirt  

Fig. 3 Simona Samašová: I´ll travel by bike round the World 

Fig. 4 President of the organizing committee of the 28th International Cartographic Conference E. Lynn 
Usery at an exhibition of children drawings 

Fig. 5 Drawings from Slovakia during the International Children’s Map Competition in Washington 

Fig. 6 Children's creativity has attracted many cartographers 
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