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l Milí čitatelia !

V roku 2012 k vám prichádzame takmer s dvojmesač-
ným oneskorením, za ktoré sa v mene redakčnej rady 
ospravedlňujem. Nečakali sme ani na výsledky volieb 
do Národnej rady SR ani na novú vládu SR, ale na 
hlavné odborné články či príspevky z vašich radov do 
nášho bulletinu, ktoré akosi neprichádzali. Keďže komo-
rový bulletin by mal byť obrazom aj zrkadlom činnosti 
nás všetkých, združených v tejto profesijnej stavovskej 
organizácii autorizovaných geodetov a kartografov, opä-
tovne vás vyzývam a zároveň prosím, aby ste sa pros-
tredníctvom bulletinu podelili o skúsenosti a poznatky 
z vašej každodennej práce v oblasti katastra nehnuteľ-
ností, inžinierskej geodézie, pozemkových úprav, či GIS.
Prvé tohtoročné číslo napĺňame prvým hlavným člán-
kom, resp. odborným príspevkom, ktorý odznel vo feb-
ruári na III. tematických dňoch geodetov v Doprastave, 
aj na valnom zhromaždení Komory geodetov a kar-
tografov v marci v Starom Smokovci. Tento príspevok 
má za cieľ poskytnúť určitú metodickú pomôcku pre 
autorizovaných geodetov a kartografov pri uplatňo-
vaní právnych a technických predpisov pri výkone 
vybraných geodetických a kartografických činností vo 
výstavbe, tak ako sú stanovené vo vyhláške ÚGKK SR 
č. 75/2011 Z. z.
Druhým hlavným článkom je odborný príspevok kolek-
tívu autorov z akademickej obce, t. j. z Katedry geode-
tických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, 
ktorý poskytuje poznatky a skúsenosti z problematiky 
určovania nadmorských výšok v konkrétnej lokálnej 
geodetickej sieti.
V rubrike reportáží prinášame informáciu z obľúbeného 
periodického športového podujatia, t. j. volejbalového 
turnaja geodetov v Bratislave. Informatívnu časť bulle-
tinu napĺňajú informácie zo zasadania predstavenstva 
Komory, plán odborných podujatí na rok 2012, jubilanti 
v roku 2012, noví členovia KGaK a ďalšie.
Aj keď to nebýva zvykom na tomto mieste, predsa sa 
chcem úprimne poďakovať za dlhoročnú spoluprácu 
tým spoločnostiam, ktoré dodávajú do nášho časopisu 
reklamy, a tým z veľkej časti napomáhajú uhrádzať vý-
robné náklady na vydávanie nášho periodika.
Želám všetkým čitateľom príjemné čítanie tohto čísla 
časopisu a viac vysúťažených i priamo zadaných záka-
ziek ako v minulom roku.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Uplatňovanie právnych a technických predpisov 
pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností 
vo výstavbe

1.  Úvod do problematiky

V úzkej nadväznosti na spoločenské zmeny 
v Československej federatívnej republike po 
roku 1989 i následné štrukturálne a transfor-
mačné zmeny v spoločnosti, ako aj následný 
vstup Slovenskej republiky do Európskej únie 
bolo nevyhnutné prijímať celý rad nových 
právnych predpisov a inovovať, či preberať 
veľké množstvo technických predpisov od 
európskych a svetových štandardizačných or-
ganizácií. Toto všetko malo za dôsledok to, že 
aj geodeti a kartografi boli a sú v poslednom 
období vystavení zvýšeným požiadavkám na 
uplatňovanie nových právnych a technických 
predpisov pri svojej každodennej práci.

2.  Stručný pohľad do histórie 
právnej úpravy geodetických 
a kartografických činností vo 
výstavbe

Od roku 1974 boli geodetické a kartogra-
fické činnosti vo výstavbe právne upravené 
vo vyhláške č. 11/1974 Zb. Táto vyhláška 
však bola zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geo dézii a kartografii zrušená s účinnosťou 
od 1. 2. 1996. V období od 1. 2. 1996 do 1. 8. 
2009 bola predmetná vyhláška v tejto oblasti 
čiastočne nahradená štyrmi paragrafmi vo 
vyhláške ÚGKK SR č. 178/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonával zákon č. 215/1995 Z. z. o geo-
dézii a kartografii. Od 1. 8. 2009 je proble-
matika právnej úpravy geodetických a karto-
grafických činností vo výstavbe upravená vo 
vyhláške ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. Geode-
tické a kartografické činnosti vo výstavbe sú 
v tejto vyhláške upravené v šiestich paragra-
foch. Prijatím tejto vyhlášky zanikla účinnosť 
vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z. z. Novela 
vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. pod 
č. 75/2011 Z. z. zavádza novú realizáciu 
systému JTSK03 a jednoznačnejšie upravuje 

predovšetkým § 30. Taktiež premieta zavede-
nie JTSK03 do výkonov jednotlivých geode-
tických a kartografických činností vo výstav-
be, obsiahnutých v § 31 až § 35. V predlože-
nom príspevku chcem obrátiť vašu pozornosť 
na uplatňovanie právnych a technických 
predpisov práve pri výkonoch jednotlivých 
geodetických a kartografických činností vo 
výstavbe, ktoré sú upravené v § 31 až § 35 
vyhlášky ÚGKK SR č.75/2011 Z. z.

3.  Základné právne a technické 
predpisy pre oblasť geodetických 
a kartografických činností vo 
výstavbe

Tvorba právnych predpisov po roku 1989 za-
znamenala výrazné zmeny, ktoré boli spôso-
bené predovšetkým zmenou spoločenských 
pomerov. Na základe uvedených skutočností 
boli v deväťdesiatych rokoch minulého storo-
čia nanovo sformulované a prijaté v Národnej 
rade SR všetky zákony v oblasti geodézie, 
kartografie, katastra a pozemkových úprav.

Novým možno nazvať aj prístup k tvorbe 
a používaniu technických predpisov v tomto 
období, keď v rámci preberania európskych 
a svetových noriem dochádza k prechodu 
od „výkonových noriem“ (ako boli staré fe-
derálne normy radu 73 0400 ) a predpisov 
k „výrobkovým normám“ a predpisom. Pre 
nás to znamená, že už neexistujú technické 
predpisy pre geodéziu, ale pre výrobky. Na-
príklad pre monolitické, oceľové, či drevené 
konštrukcie musíme vždy vyhľadať tú časť, 
ktorá sa týka geometrickej presnosti danej 
skupiny výrobkov.

3.1  Právne predpisy

[1] Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov.

[2] Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., kto-

rou sa dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 300/ 
2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (spolu 24 noviel, 
2 nálezy Ústavného súdu, posledná nove-
la č. 408/2011 Z. z.).

3.2  Technické predpisy

[1]  STN 73 0401-1 Terminológia v geodézii 
a kartografii. Časť 1: Terminológia geode-
tických základov a inžinierskej geodézie. 
Bratislava : SÚTN, 2009.

[2]  STN 01 9322 Značky veličín v geodézii 
a kartografii. Bratislava : SÚTN, 1999.

[3]  STN 73 0415 Geodetické body. Bratisla-
va : SÚTN, 2011.

4.  Vybrané geodetické a kartografické 
činnosti vo výstavbe z pohľadu 
právnych a technických predpisov

Skôr než začneme vykonávať konkrétnu vy-
branú geodetickú a kartografickú činnosť vo 
výstavbe, treba preskúmať, či sa na konkrét-
ny stavebný objekt, na ktorom ideme realizo-
vať meranie, nevzťahujú právne a technické 
predpisy iných rezortov ako je rezort geodé-
zie a kartografie, napríklad: právne a technic-
ké predpisy vodného hospodárstva, dopravy 
(železníc, diaľnic, letísk, telekomunikácií) 
atómových elektrární, lesného hospodárstva, 
priemyslu a strojárstva a pod. Niektoré re-
zorty takéto predpisy v sústave slovenských 
právnych a technických predpisov majú za-
vedené, čo budem komentovať neskôr pri 
jednotlivých vybraných geodetických a karto-
grafických činnostiach.
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4.1  Budovanie vytyčovacích sietí

Vytyčovacie siete na účely výstavby delíme 
na základné vytyčovacie siete (ZVS) a na 
podrobné vytyčovacie siete (PVS). Spraco-
vanie návrhu, t. j. konfigurácie a štruktúry 
vytyčovacej siete konkrétnej stavby v zmysle 
vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
navrhuje autorizovaný geodet a kartograf 
projektanta v úzkej súčinnosti s hlavným 
projektantom a v súlade s tvarom a charak-
terom stavby alebo súboru stavieb tak, aby 
bola zabezpečená vyžadovaná presnosť a vy-
užiteľnosť siete. Vybudovanie bodov vytyčo-
vacej siete v zmysle tejto vyhlášky následne 
zabezpečuje autorizovaný geodet a kartograf 
stavebníka (investora).

V súčasných podmienkach rozvoja geodé-
zie a kartografie a jej geodetickej technológie 
je na určovanie polohových parametrov vytyčo-
vacej siete najvýhodnejšie použiť kombináciu 
terestrických metód merania a technológie 
GNSS. Na určovanie výškových parametrov vy-
tyčovacej siete metódu veľmi presnej nivelácie, 
prípadne pri nižších požiadavkách na presnosť 
aj inú metódu. Polohové aj výškové parametre 
vytyčovacej siete je potrebné v zmysle § 2 plat-
nej predmetnej vyhlášky určovať v záväzných 
realizáciách geodetických systémov.

4.11 Vyhláška č. 75/2011 Z. z. 
– Budovanie vytyčovacích sietí (§ 31)

(1) Projekt vytyčovacej siete stavby alebo 
komplexu stavieb obsahuje:
a)  geodetický systém a jeho realizáciu 

pre meračské a výpočtové práce,
b) situáciu rozmiestnenia jednotlivých 

priestorových, polohových a výškových 
bodov,

c) číslovanie bodov, spôsob stabilizácie 
bodov a spôsob ich ochrany pred po-
škodením,

d) vyžadovanú priestorovú presnosť urče-
nia bodov vzhľadom na body geodetic-
kých základov,

e) vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu 
priestorovú presnosť určenia bodov 
potrebnú na realizáciu stavby,

f) návrh metódy merania, výpočtu a urče-
nia parametrov siete a ich charakteris-
tík presnosti,

g) predbežný rozpočet na stabilizáciu 
a meranie bodov vytyčovacej siete,

h) technickú správu.
(2) Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete 

navrhne autorizovaný geodet a kartograf 
v súlade s tvarom a charakterom stavby 
alebo súboru stavieb tak, aby bola zabez-
pečená vyžadovaná presnosť a využiteľ-
nosť siete.

(3) Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska 
charakteru a potrieb stavby budovaná 
v miestnom súradnicovom a výškovom 
systéme sa pripojí na geodetické základy. 
Určenie súradníc a výšok bodov vytyčova-
cej siete sa vykoná v platných realizáciách 
záväzných geodetických systémov v súla-
de s § 2 vyhlášky. Minimálne požiadavky 
na určenie bodov vytyčovacej siete sú 
identické s určením PGB a sú definované 
v prílohe.

(4)  Výsledný elaborát z budovania a merania 
vytyčovacej siete obsahuje:
a)  technickú správu,
b)  situáciu rozmiestnenia jednotlivých bo-

dov siete,
c)  observačný plán a spôsob observácie,
d)  zoznam súradníc a výšok bodov v ná-

rodnej realizácii geodetického systému 
a ich geodetické údaje,

e)  absolútne charakteristiky presnosti 
bodov vzhľadom na body geodetických 
základov,

f) relatívne charakteristiky presnosti, 
stredné súradnicové chyby, v prípade 
viacetapových sietí kovariančnú mati-
cu bodov.

4.12 Technické predpisy

[1] Smernice na spravovanie geodetických 
základov. ÚGKK SR – S 74.20.73.11.00. 
Bratislava, 2006.

[2] STN ISO 4463-1 Metódy merania v sta-
vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: 
Plánovanie, organizácia, postupy mera-
nia a preberacie podmienky. Bratislava : 
SÚTN, 2002.

[3] STN ISO 4463-2 Metódy merania v sta-
vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: 
Meračské značky. Bratislava : SÚTN, 2002.

[4] STN ISO 4463-3 Metódy merania v sta-
vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: 
Zoznam geodetických činností. Bratisla-
va : SÚTN, 2002.

[5] Metodický návod na budovanie a údržbu 
polohových vytyčovacích sietí rýchlodrá-
hy. Bratislava : SÚGK, 1990. 984 392 
MN-1/89.

4.2 Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Presnosť vytyčovania všeobecne je východis-
kovou zložkou geometrickej kvality staveb-
ných objektov, presnosti priestorovej polohy 
objektov, ich rozmerov a tvarov, a preto jej 
treba venovať patričnú pozornosť. Presnosti 
vytyčovania sa však v praxi venuje obvykle 
zvláštna pozornosť iba pri niektorých dru-
hoch stavebných objektov, inak sa často au-
tomaticky predpokladá, že bežnými postup-
mi, novou prístrojovou technikou a pomôcka-
mi sa dosiahne dostatočná presnosť.

Spriemyselnenie stavebníctva, prefabri-
kácia a montáž dielcov, používanie nových 
hmôt, zvýšené požiadavky na správnu funk-
ciu zabudovaných technologických zariadení 
alebo na pohyb vozidiel a mechanizmov vy-
žadujú iný teoretický i technologický prístup 
k týmto úkonom. Dôležitá je pritom i hospo-
dárnosť, pretože v praxi sa niekedy objavuje 
snaha o neprimeranú presnosť ako výsledok 
stupňujúcich sa požiadaviek v jednotlivých 
etapách výstavby, alebo ako dôsledok snahy 
pracovať s čo najmenším rizikom.

Pretože presnosť vytyčovania je dôležitá 
i pri objektoch s nižšími nárokmi na pres-
nosť, je účelné riešiť presnosť vytyčovania 
prostredníctvom príslušnej technickej normy 
pre všetky hlavné druhy stavebných objektov 
súčasne a spojiť tak riešenie významnejších 
častí tejto problematiky pri objektoch, ktoré 
vyžadujú väčšiu presnosť a zložitejší teoretic-
ký prístup, s vymedzením presnosti vytýčenia 
pre prakticky všetky stavebné objekty.

Geodeti a kartografi primárne vytyčujú 
priestorovú polohu stavby, t. j. umiestňujú 
objekt do terénu v záväznej realizácii súrad-
nicového systému, a to s presnosťou určenou 
pre kataster nehnuteľností triedou kvality 
(presnosti) podľa požiadaviek projektanta. 
Toto vytýčenie sa realizuje v nadväznosti na 
bodové pole.

Podrobné (vlastné) vytýčenie stavby sa 
vykonáva z vytyčovacej siete. Výsledkom 
tejto činnosti geodetov a kartografov nie sú 
súradnice bodov, ale príslušný geometrický 
parameter (dĺžka, prevýšenie atď.) Súradnice 
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sú len prostriedkom na zistenie a realizáciu 
tohto parametra, a preto odchýlky v súrad-
niciach väčšinou o dodržaní geometrických 
parametrov nič nevypovedajú. V oblasti geo-
detických prác vo výstavbe je používanie „sú-
radníc“, tak ako sa to praktikuje, určitým ne-
švárom, ktorý mnohokrát zakrýva neznalosť 
toho, čo od nás očakáva objednávateľ a kde 
by sme mali uplatniť svoje znalosti.

Po vytýčení a označení hlavných bodov tra-
sy líniovej stavby a charakteristických bodov 
stavby s priestorovou skladbou alebo plošnej 
stavby preberá technický dozor stavebníka 
(investora) alebo stavbyvedúci vytýčené body 
a zaisťovacie body spolu s protokolom o vy-
týčení. Z protokolu o vytýčení musí byť jed-
noznačne jasné, na podklade akého výkresu 
sa vytýčenie stavby realizovalo, či bol tento 
výkres overený autorizovaným projektantom 
a či bol súčasťou dokumentácie územné-
ho a stavebného konania, ďalej vytyčované 
a výsledné geometrické parametre určujúce 
priestorovú polohu, rozmery a tvar vytýčenej 
stavby či konštrukcie, dosiahnutá presnosť 
vytýčenia, deň, miesto a spôsob označenia 
bodov meračskými a zaisťovacími značkami 
a v neposlednom rade aj deň, miesto a oso-
ba, ktorá vytýčené body a značky prevzala. 
O vytýčení má byť vyhotovený zápis do sta-
vebného denníka alebo jednoduchého zázna-
mu stavby. Protokol o vytýčení stavby musí 
byť pred odovzdaním overený autorizovaným 
geodetom a kartografom pre oblasť inži-
nierskej geodézie, jeho osobnou pečiatkou, 
podpisom a výrokom, že predmetný výkres 
náležitosťami a presnosťou zodpovedá pred-
pisom. Náležitosti jednoduchého protokolu 
o vytyčovaní, ktorý môže byť súčasťou sta-
vebného denníka, sú uvedené v Prílohe č.1.

4.21 Vyhláška č.75/2011 Z. z. 
– Vytyčovanie priestorovej polohy 
stavieb (§ 32)

(1) Jednoznačnú priestorovú polohu projek-
tovanej stavby stanovuje koordinačný 
výkres, na základe ktorého sa vyhotovujú 
vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov.

(2) Vytyčovací výkres priestorovej polohy 
obsahuje súradnice a vytyčovacie prvky 
umožňujúce vytýčenie priestorovej polohy 
objektu v súradnicovom systéme stavby, 
ktorý je realizovaný vytyčovacou sieťou 
stavby vybudovanou podľa § 31.

(3) Vytyčovanie priestorovej polohy objektu 
alebo stavby v platných realizáciách zá-
väzných geodetických systémov zahŕňa 
vytýčenie:
a) hlavnej polohovej čiary,
b) hlavnej osi, hlavných bodov trasy, cha-

rakteristických bodov,
c) hlavných výškových bodov.

(4) Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 
a technologických zariadení stavby reali-
zuje autorizovaný geodet a kartograf zho-
toviteľa na základe vytyčovacieho výkresu 
na podrobné vytýčenie.

(5) Vytyčovací výkres na podrobné vytýčenie 
obsahuje:
a) situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,
b) súradnice a výšky vytyčovaných bodov, 

alebo
c) číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, 

ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej 
siete alebo na hlavné osi vytyčovaného 
objektu.

(6) Podrobné vytyčovanie objektu je:
a) vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo 

vodorovnom a zvislom smere,
b) vytyčovanie jednotlivých častí a kon-

štrukčných prvkov vnútri objektu na 
základe vytýčenia priestorovej polohy 
objektu.

(7) Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva 
protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení 
objektu môže byť aj súčasťou záznamu 
v stavebnom denníku.

(8) Protokol o vytýčení priestorovej polohy 
a protokol z podrobného vytyčovania ob-
sahuje:
a) technickú správu,
b) zoznam súradníc a výšok vytýčených 

bodov,
c) záznam o kontrolnom meraní alebo 

nadbytočnom vytýčení,
d) grafické zobrazenie vytýčených bodov 

a vytyčovacích prvkov,
e) podpisy odovzdávajúcich a preberajú-

cich osôb.
(9) Protokol o vytýčení stavby alebo techno-

logického zariadenia sa odovzdáva spolu 
s vytyčovacím výkresom ako záväzný do-
kument pri kolaudácii objektu.

4.22 Technické predpisy 

[1]  STN 73 0422 Presnosť vytyčovania sta-
vebných objektov líniových a plošných. 
ÚNM, 1988.

[2]  STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy staveb-
ných objektov. Bratislava : SÚTN, 1987.

[3]  STN ISO 4463-1 Metódy merania v sta-
vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: 
Plánovanie, organizácia, postupy mera-
nia a preberacie podmienky. Bratislava : 
SÚTN, 2002.

[4]  STN ISO 4463-2 Metódy merania v sta-
vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: 
Meračské značky. Bratislava : SÚTN, 2002.

[5]  STN ISO 4463-3 Metódy merania v sta-

                                                                                                                   Príloha .1 

Zhotovite : ..................................................................( názov firmy, adresa, telefón} 

PROTOKOL O VYTY OVANÍ 

Stavba: ........................................................................................................................... 

Objekt: ........................................................................................................................... 

Vyty ovanie bolo na základe požiadavky firmy: .......................................................... 

realizované v zmysle vyty ovacieho výkresu .:............, ktorý vyhotovil: .................. 

Postup a metodika vyty ovania (systém, metóda, postup, presnos }: ....................... 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Spôsob stabilizácie vytý ených bodov: ...................................................................... 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Kontrola vyty ovania (absolútna, relatívna}: ............................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Vyty ovací  výkres (situácia, vyty ovacie prvky}: ..................................................... 

(môže by  priložený v prílohe}..................................................................................... 

Objednávate  prevzal vytý ené body .: .......... až ............. 

Odovzdal: ............................................         Prevzal: ................................................... 

D a: .....................................................         D a: ........................................................ 

Náležitos ami a presnos ou zodpovedá predpisom! 

Meno a pe iatka autorizovaného geodeta a kartografa pod a § 6, písm.d} až j} 
zákona NR SR .215/1995Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov. 

Kontroloval: ......................................... 
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vebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: 
Zoznam geodetických činností. Bratisla-
va : SÚTN, 2002.

4.3  Kontrolné meranie geometrických 
parametrov

Jednou z významných vlastností, ktoré 
ovplyvňujú výslednú kvalitu stavebných ob-
jektov a ich jednotlivých častí v priebehu 
používania, je presnosť geometrických para-
metrov, zjednodušene označovaná ako geo-
metrická presnosť stavieb (niekedy sa táto 
problematika zúžene opisuje ako tolerancia 
v stavebníctve, prv sa označovala dokonca 
podľa strojárstva ako tolerancia a lícovanie).

Hodnoty presnosti geometrických para-
metrov významne ovplyvňujú nielen spotre-
bu materiálov a práce počas zhotovovania, 
majú tiež vplyv na spotrebu a rozsah opráv 
a údržby budov, a tým aj na životnosť budov či 
stavebných objektov. Rozbory doma i v zahra-
ničí preukazujú, že nedodržanie požadovanej 
geo metrickej presnosti má po 10 rokoch uží-
vania vplyv na znehodnotenie objektu v roz-
sahu od 2 do 12 %, po 15 rokoch dokonca 
od 3 do 18 % , čo vedie k nevyhnutnosti čas-
tejšej výmeny vstavaných dielcov a výrobkov. 
Preto zabezpečenie geometrickej presnosti 
v celom cykle výstavby a prevádzky staveb-
ných objektov je stavebnou disciplínou, ktorá 
by nemala byť podceňovaná.

Základným predpokladom, z ktorého celý 
systém zabezpečenia geometrickej presnosti 
vychádza, je znalosť požiadaviek na výslednú 
geometrickú presnosť (aká musí byť presnosť 
geometrických parametrov na dokončenom 
objekte a prečo), ktorá umožní plnenie poža-
dovaných funkcií počas celej dĺžky životnosti 
(z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti, trvanli-
vosti, estetiky atď.). Musia byť teda známe tzv. 
funkčné geometrické parametre a ich krajné 
hodnoty. Ak budú na stavebnom objekte pri 
týchto vybraných geometrických parametroch 
skutočné odchýlky alebo tolerancie väčšie než 
predpísané, nie je splnená výsledná funkcia 
a bude dochádzať k poruchám, zníženiu pred-
pokladanej životnosti, neplánovaným opra-
vám, výmene niektorých častí atď. Čím prísnej-
šie sú požiadavky na funkčné parametre (men-
šie krajné odchýlky), tým sa zužujú realizačné 
možnosti, t. j. výber variantov na zhotovenie.

Pri zabezpečovaní zhotoviteľnosti musia 

byť zvážené možnosti realizačných procesov, 
t. j. presnosť použitých dielcov, prvkov, pres-
nosť postupov vytyčovania, rozmerania a osa-
denia na stavenisku, to znamená, že musí 
byť zodpovedaná otázka, akým spôsobom 
bude výsledná presnosť dosiahnutá. Určia sa 
tzv. technologické geometrické parametre 
výrobkov, vytýčenia, rozmerania, osadenia 
vrátane krajných odchýlok. Potom sa vzá-
jomné zladenie požiadaviek a možností stáva 
obsahom metód optimalizačných procesov 
pri navrhovaní vrátane výpočtu geometrickej 
presnosti. Zásadou je, že návrhy presnosti 
geometrických parametrov, od ktorých je 
závislá výsledná funkcia, rovnako ako návrhy 
presnosti geometrických parametrov, ktoré 
sú výsledkom procesov pri zhotovení, musia 
byť preukázané pri kontrole meraním s ur-
čenou presnosťou. Nemá praktický význam 
navrhovať presnosť takých geometrických 
parametrov, ktoré nedokážeme pri realizácii 
merať, vyhodnotiť a porovnať s návrhom či 
projektom.

Výberové kontrolné meranie dokončenej 
priestorovej polohy, tvaru a rozmerov stavby 
alebo jej častí sa vykonáva obvykle na zákla-
de vyžiadania technického dozoru stavební-
ka (investora) alebo na základe požiadavky 
stavbyvedúceho. Ktoré časti stavby, kedy 
a v akom rozsahu majú byť kontrolne zamera-
né, je vhodné určiť zmluvne alebo projektom 
tak, aby všetci účastníci stavebného procesu 
mali včas potrebné informácie o tom, či sta-
vebná alebo montážna činnosť postupuje 
s projektovanou alebo normovanou presnos-
ťou v súlade s územným rozhodnutím a sta-
vebným povolením.

Priestorová poloha, rozmery a tvar in-
žinierskych sietí a ich objektov musia byť 
zamerané zásadne pred zakrytím. Z proto-
kolu o kontrolnom meraní musí byť zrejmé, 
na podklade akého výkresu bola postavená 
stavba alebo jej časť, ďalej výsledné geomet-
rické parametre určujúce priestorovú polohu, 
rozmery a tvar stavby, dosiahnutá presnosť 
merania, porovnanie meraných a projektova-
ných hodnôt vybraných geometrických para-
metrov, deň, miesto a spôsob merania a v ne-
poslednom rade deň, miesto a osoba, ktorá 
protokol prevzala. Protokol o kontrolnom 
meraní stavby musí byť pred odovzdaním 
overený autorizovaným geodetom a karto-
grafom pre oblasť inžinierskej geodézie, jeho 
osobnou pečiatkou, podpisom a výrokom, že 

výkres náležitosťami a presnosťou zodpovedá 
predpisom.

Konkrétny pohľad na dokumentáciu či pre-
zentovanie výsledkov kontrolného merania 
geometrických parametrov žeriavovej dráhy 
(porovnanie nameraných hodnôt jednotlivých 
parametrov s krajnými hodnotami príslušnej 
technickej normy) podávajú Príloha č. 2 a Prí-
loha č. 3, ktoré musia byť súčasťou technickej 
správy z tohto merania.

4.31 Vyhláška č. 75/2011 Z. z. 
– Kontrolné meranie geometrických 
parametrov (§ 33)

(1) Kontrola geometrických parametrov prie-
myselných objektov a zariadení je kon-
trola geometrických podmienok, ako je 
priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinnosť, 
kolmosť, zvislosť, konštantný sklon. Táto 
kontrola sa vykonáva na stavbách, súbo-
roch stavieb, v priemyselných závodoch, 
v priemyselných parkoch, vo výrobných 
halách, v ktorých treba kontrolovať tech-
nologické zariadenia, ako žeriavové dráhy 
a žeriavy, rotačné pece, valcovacie stolice, 
turbogenerátory a rozsiahle oceľové kon-
štrukcie.

(2)  Výsledkom kontrolného merania geomet-
rických parametrov je:
a) grafické znázornenie meraných para-

metrov,
b) porovnanie nameraných údajov s kraj-

nými hodnotami príslušných noriem,
c) technická správa s konštatovaním 

o tom, či príslušné technologické za-
riadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá 
normy.

4.32 Právne predpisy

[1]  Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.

[2]  Vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na za-
istenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakový-
mi, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, 
a ktorou sa ustanovujú technické zariade-
nia považované za vyhradené technické 
zariadenia.
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STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter Krajná odchýlka Trieda 2
Namerané hodnoty 
nevyhovujúce kritériu  /mm/

3 Úroveň koľajnice:
Vo vzťahu k požadova-
nej úrovni:

Δ = ± 10 mm Všetky v dovolenej tolerancii

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter Krajná odchýlka Trieda 2 Namerané hodnoty /mm/

4
Úroveň žeriavového nosníka na 
rozpätí L:

Vo vzťahu k požadova-
nej úrovni:

Δ = ± L / 1 000
ale |Δ| ≥ 10 mm

Všetky v dovolenej tolerancii 

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter Krajná odchýlka Trieda 2 Namerané hodnoty /mm/

5

Úroveň koľajnice:

Zmena na meranej 
dĺžke 2 m: Δ = ± 2 mm Všetky v dovolenej tolerancii

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter Krajná odchýlka Trieda 2 Namerané hodnoty /mm/

6

Vzájomná úroveň koľajníc na oboch 
stranách dráhy: 

Odchýlka úrovne:
pre s ≤ 10 m
pre s > 10 m

Δ = ± 10 mm
Δ = ± s / 1 000 Všetky v dovolenej tolerancii 

4.33  Technické predpisy

[1]  STN EN 1090-1 Zhotovovanie oceľových 
a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požia-
davky na posudzovanie zhody konštrukč-
ných dielcov. Bratislava : SÚTN, 2010.

[2]  STN EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových 
a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Tech-
nické požiadavky na oceľové konštrukcie. 
Bratislava : SÚTN, 2009.

4.4  Meranie posunov a pretvorení stavieb

Meranie posunov a pretvorení nových staveb-
ných objektov je buď zakotvené v príslušných 
rezortných právnych a technických predpi-
soch, alebo ho vyžaduje projektant stavby po 
dohode so stavebníkom či investorom, a to 
na základe vyhodnotených prieskumov o zák-
ladovej pôde, resp. ak ide o objekty nezvyčaj-
nej konštrukcie alebo o objekty obsahujúce 
nové, neoverené konštrukčné systémy.

Meranie posunov a pretvorení existujúcich 
stavebných objektov, resp. stavebných objek-
tov, ktoré sú v prevádzke, predpisujú rezortné 
právne a technické predpisy, alebo si takéto 
merania vyžiada správca či prevádzkovateľ 
stavebného objektu na základe odborného 
statického posudku v zmysle stavebného zá-
kona obvykle vtedy, keď sa objavia na objek-
te trhliny, resp. keď možno predvídať posuny 
vplyvom priťaženia základovej pôdy v okolí, či 
zmeny výšky hladiny podzemnej vody, podko-
panie okolia stavby a pod. Meranie posunov 
a pretvorení objektov môže mať charakter 
dlhodobého periodického merania, merania 
s kontinuálnou registráciou, či charakter krát-
kodobého merania.

Z elaborátov o meraní posunov a pretvo-
rení stavieb musí byť vo všetkých etapách 
zrejmé, na podklade akého projektu merania 
posunov sa meranie realizovalo, deň, miesto 
a spôsob merania, dosiahnutá presnosť me-
rania, na ktoré referenčné či vzťažné body bo-
lo meranie pripojené, ako aj doklad o tom, že 
poloha týchto bodov sa od posledného eta-
pového merania vplyvom stavebnej činnosti 
nezmenila a priestorová poloha týchto bodov 
zostáva naďalej stabilná, výsledné hodnoty 
vypočítaných posunov na konkrétnych mera-
ných bodoch v danej časovej etape merania, 
porovnanie určených posunov s očakávaný-
mi hodnotami a v neposlednom rade deň, 
miesto a osoba, ktorá výsledky prevzala.

Výsledky merania a výpočty posunov sa 
obvykle zostavujú do tabuliek, ktoré umožňu-
jú prehľad o hodnotách posunov nameraných 
v jednotlivých časových etapách. Zobrazujú 
sa do prehľadne upravených tabuliek a gra-
fických znázornení hodnôt a smerov posu-
nov na jednotlivých pozorovaných bodoch 
v jednotlivých etapách. Elaborát o meraní 
a vyhodnotení posunov stavby musí byť pred 
odovzdaním overený autorizovaným geode-
tom a kartografom pre oblasť inžinierskej 
geo dézie, jeho osobnou pečiatkou, podpi-
som a výrokom, že náležitosťami a presnos-
ťou zodpovedá predpisom. Ak namerané 
hodnoty posunov prekračujú kritické krajné 
medze určené projektom, musí autorizovaný 
geodet a kartograf túto skutočnosť uviesť 
v technickej správe a informovať technický 
dozor stavebníka (investora), prípadne pro-
jektanta-statika.

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter Krajná odchýlka Trieda 2
Namerané hodnoty
nevyhovujúce kritériu  /mm/

1
Umiestnenie koľajnice v pôdoryse: Vo vzťahu k požadova-

nej  polohe: p = ± 5 mm

A11 = +6,3
A3 = -9,2
A1 = -5,6
B9 = +5,6

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter
Krajná odchýlka 
Trieda 2

Namerané hodnoty
nevyhovujúce kritériu  /mm/

2

Miestne zakrivenie koľajnice:

Zakrivenie na meranú 
dĺžku 2 m:

Δ = ± 1 mm A2 = -1,1

STN EN 1090-2, D.2.21  Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy

Č. Kritérium Parameter
Krajná odchýlka 
Trieda 2

Namerané hodnoty
nevyhovujúce kritériu  /mm/

7

Rozstup medzi stredmi žeriavových 
koľajníc:

Odchýlka rozstupu:

pre s ≤ 16 m
pre s > 16 m

Δ = ± 5 mm
Δ = ± 5 + [s - 16]/4 mm

A3-B3 = -7,1
A2-B2 = +5,7

Príloha č. 2 | (prevzaté z STN EN 1090-2) Kritériá na posúdenie smerových pomerov ŽD

Príloha č. 3 | Kritériá na posúdenie výškových pomerov ŽD
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4.41 Vyhláška č. 75/2011 Z. z. 
– Meranie posunov a pretvorení stavieb 
a technologických zariadení (§ 34)

(1)  Posun a pretvorenie stavby alebo techno-
logického zariadenia sú zmeny v priesto-
rovej polohe a tvare objektu vplyvom 
zaťaženia základovej škáry, vplyvom dyna-
mických prevádzkových účinkov a ďalších 
faktorov pôsobiacich na objekt v danom 
priestore a čase. Zmeny sa určujú pria-
mym geodetickým meraním vzhľadom na 
základnú etapu merania alebo predchá-
dzajúce etapy merania.

(2)  Meranie posunov a pretvorení sa vykoná-
va na inžinierskych stavbách a technolo-
gických zariadeniach, ktoré sú dôležité 
z hľadiska bezpečnosti, bezporuchovej 
výstavby a prevádzky na objektoch zakla-
daných na nepriaznivých geologických 
podmienkach alebo v poddolovanom úze-
mí. Meranie posunov a pretvorení sa vyko-
náva aj pri okolitých objektoch v blízkosti 
novej výstavby, ktorých stabilita môže byť 
výstavbou ohrozená.

(3)  Osobitnou skupinou merania posunov 
a pretvorení sú merania posunov počas 
zaťažovacej skúšky stavieb a mostov. Tie-
to merania majú kontrolný charakter a slú-
žia na overenie statickej a dynamickej 
funkcie a kvality zaťažovanej konštrukcie. 
Predmetom merania sú:
a)  zvislé posuny základových konštrukcií,
b)  vodorovné a zvislé posuny stavby,
c)  naklonenie nosných konštrukcií.

(4)  Podrobné usmernenie o projekte merania 
posunov a pretvorení, realizácii merania 
a vyhodnocovania zaťažovacích skúšok 
uvádzajú technické normy.

(5)  Elaborát z merania a vyhodnotenia posu-
nov a pretvorení stavieb a technologic-
kých zariadení sa odovzdáva správcovi 
a prevádzkovateľovi stavby alebo zariade-
nia. Predmetný elaborát obsahuje:
a)  technickú správu,
b)  definíciu a realizáciu vzťažného systé-

mu a jeho vzťah k záväzným geodetic-
kým systémom,

c)  situáciu rozmiestnenia vzťažných a po-
zorovaných bodov,

d)  zoznam súradníc a výšok vzťažných 
a pozorovaných bodov,

e)  relatívne charakteristiky presnosti po-
zorovaných bodov voči vzťažným bo-

dom, stredné súradnicové chyby, v prí-
pade viacetapových sietí kovariančnú 
maticu bodov,

f)  grafické znázornenie posunov,
g)  geodetickú interpretáciu dosiahnutých 

výsledkov.

4.42 Právne predpisy 

[1] Vyhláška MŽP SR č.458/2005 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o výkone 
odborného technicko-bezpečnostného 
dohľadu nad vodnými stavbami a o výko-
ne technicko-bezpečnostného dozoru.

4.43 Technické predpisy

[1] STN 73 0405 Meranie posunov staveb-
ných objektov. Praha : ÚNM, 1986.

[2] STN 73 6201 Projektovanie mostných 
objektov. Bratislava : SÚTN, 1999.

4.5 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 
stavieb

Porealizačné meranie dokončených staveb-
ných objektov jednotlivými zhotoviteľskými 
či dodávateľskými organizáciami a následné 
súborné spracovanie dokumentácie skutoč-
ného vyhotovenia patrí do záverečnej fázy 
činností geodetov a kartografov na stavbe.

Cieľom merania a vyhotovenie geodetic-
kej časti dokumentácie skutočného vyhoto-
venia stavebných objektov, celého komplexu 
stavieb, ale aj ich častí, je umožniť kontrolu 
dodržania projektovaných parametrov z hľa-
diska priestorového osadenia objektov, ako 
aj podzemných vedení, a tak poskytnúť vý-
chodiskové podklady na hodnotenie kvality 
stavebného diela jednak počas výstavby 
a jednak po dokončení diela.

Nemenej dôležitým cieľom merania a vy-
hotovenia geodetickej časti dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavieb je reálne za-
meranie a zobrazenie skutočne postavených 
objektov, ktoré potom slúži ako podklad na 
spracovanie účelovej mapy veľkej mierky (na-
pr. technickej mapy mesta, základnej mapy 
závodu, základnej mapy diaľnice a pod.), ale 
aj ako podklad na vyhotovenie geometrických 
plánov pre majetkovoprávne vyrovnanie.

Geodetická časť dokumentácie skutoč-
ného vyhotovenia stavby má obsahovať jed-

nak mapu zobrazujúcu polohopis, výškopis 
a popis (vrátane trás a objektov podzemných 
inžinierskych sietí a vrátane hraníc a popisov 
pozemkov podľa katastra nehnuteľností) sta-
vu územia po dokončení stavby a v prípade 
stavieb budov aj výkresy pôdorysov všetkých 
podlaží, výkresy priečnych a pozdĺžnych re-
zov a pohľadov v mierke 1:50 alebo 1:100. 
Geodetická časť dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby musí byť pred odovzda-
ním overená autorizovaným geodetom a kar-
tografom, jeho osobnou pečiatkou, podpisom 
a výrokom, že náležitosťami a presnosťou 
zodpovedá predpisom.

Mapa zobrazujúca stav územia po dokon-
čení stavby musí spĺňať požiadavky, ktoré sú 
kladené na mapu vyhotovenú ako podklad 
pre projekt (pozri dokumentáciu pre územ-
né rozhodnutie pre umiestnenie stavby). 
Trasy podzemných inžinierskych sietí musia 
byť prevzaté zásadne z kontrolných meraní 
priestorovej polohy, tvaru a rozmerov stavby, 
realizovaných pred zakrytím trás a objektov 
týchto sietí. Ak to tak nie je, autorizovaný geo-
det a kartograf je povinný túto skutočnosť 
uviesť v technickej správe o vyhotovení do-
kumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 
resp. mapy skutočného stavu územia.

4.51 Vyhláška č.75/2011 Z. z. 
– Dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby (§ 35)

(1)  Geodetická časť dokumentácie skutočné-
ho vyhotovenia stavby obsahuje číselné 
a grafické spracovanie výsledkov mera-
nia skutočnej polohy a výšok pozemných, 
podzemných a nadzemných objektov a za-
riadení v záväznom geodetickom systéme. 
Priestorové zameranie všetkých podzem-
ných vedení a zariadení sa realizuje pred 
ich zakrytím.

(2)  Dokumentácia skutočného vyhotovenia 
stavby je podkladom na:
a)  kolaudáciu stavby,
b)  projektovú činnosť a zmenu stavby,
c)  spracovanie údajov pre tvorbu geogra-

fických informačných systémov.
(3)  Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

stavby sa realizuje priamym geodetickým 
meraním nadväzujúcim na vytyčovaciu 
sieť stavby. Požiadavky na kvalitu mera-
ných podrobných bodov sú uvedené v prí-
lohe.
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(4)  Elaborát z dokumentácie skutočného vy-
hotovenia stavby obsahuje:
a)  technickú správu,
b)  zoznam súradníc a výšok podrobných 

bodov,
c)  súbor údajov obsahujúci polohopis, 

popis, prípadne výškopis v digitálnej aj 
grafickej forme.

4.52 Právne predpisy

[1]  Vyhláška ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z., kto-
rou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam v znení 
neskorších predpisov.

[2]  Všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 1/1995 o digitál-
nej technickej mape mesta. Bratislava : 
Magistrát hl. mesta Bratislavy, 1995.

[3]  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č.87/1999 o ohlasovaní a dokla-
dovaní zmien obsahu Digitálnej technic-

kej mapy mesta Prešov. Prešov : Magis-
trát mesta Prešov, 1999.

[4]  Všeobecne záväzné nariadenia ďalších 
šiestich miest na Slovensku.

4.53 Technické predpisy

[1]  STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základ-
né a účelové mapy. Bratislava : SÚTN, 1991.

[2]  STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kres-
lenie a značky. Bratislava : SÚTN, 1987.

[3]  TP 07/2010 Základná mapa diaľnice. Vy-
hotovenie, údržba a obnova. Bratislava : 
MDPT, 2010.

[4]  Odvetvové, rezortné a podnikové predpisy.

5. Záver 

V predloženom príspevku som sa pokúsil 
predložiť základný zoznam právnych a tech-
nických predpisov pre jednotlivé vybrané 
geodetické výkony v zmysle vyhlášky ÚGKK 
SR č. 75/2011 Z. z. a na ich aplikáciu pri geo-
detických a kartografických činnostiach vo 

výstavbe. Nepovažujem ho však za vyčerpá-
vajúci, hlavne v podkapitolách 4.2, 4.3 a 4.4, 
pri ktorých je potrebné podľa konkrétnej stav-
by sa oboznámiť a zároveň rozšíriť informácie 
o súbor právnych a technických predpisov, 
predovšetkým o rezortné a odvetvové právne 
predpisy (vyhlášky a nariadenia ústredných 
orgánov) a podnikové technické predpisy 
(smernice a inštrukcie).

Literatúra

[1]  Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva 
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KGaK, 2011.
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Analýza určenia nadmorských výšok 
v lokálnej geodetickej sieti

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou presné-
ho a jednoznačného určovania nadmorských 
výšok bodov v lokálnej geodetickej sieti pri-
pravovanej prečerpávacej vodnej elektrárne 
(PVE) Ipeľ. Nadmorské výšky bodov v tejto 
lokalite sa počítali pomocou troch v súčas-
nosti najviac využívaných spôsobov – klasic-
kým so zavedením redukcie z tiaže, metódou 
s využitím geopotenciálnych kót a niveláciou 
GNSS. Príspevok poukazuje na signifikantný 
vplyv tiažového poľa Zeme pri určovaní nad-
morských výšok.

1.  Úvod

Určenie presnej nadmorskej výšky ako jednej 
z geodetických veličín predstavuje v súčas-
nosti veľmi dôležitú úlohu, hlavne ak ide o vý-
stavbu ekonomicky a rozsahovo náročných 
investičných celkov. Dôraz sa kladie najmä 
na presnosť a jednoznačnosť určených výšok, 
čo sa môže prejaviť napríklad pri rozsiahlych 
plošných a líniových stavbách, ktoré sú vede-
né v rôznych výškových pomeroch. Preto je 
potrebné určovať ich v záväznom výškovom 
systéme. V SR je to baltský výškový systém 
po vyrovnaní (Bpv), ako to stanovuje vyhláš-
ka č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii v znení neskorších predpisov a platná 
inštrukcia 984 130 I/82 na práce vo výško-
vých bodových poliach, kde je zadefinované 
použitie tiažového poľa na výpočet záväzných 
nadmorských výšok. V minulosti bol zauží-
vaný jediný spôsob výpočtu nadmorských 
výšok, a to klasický spôsob, ktorý kombinuje 
nivelované prevýšenia s tiažovým poľom Ze-
me cez zložky redukcie z tiaže, resp. tiažové-
ho zrýchlenia. V súčasnosti s rozvojom mo-
derných meracích a výpočtových technológií 
možno definovať nadmorskú výšku v reálnom 
tiažovom poli Zeme prostredníctvom priamo 
meraných geometrických (nivelované pre-
výšenie) a fyzikálnych parametrov (tiažové 

zrýchlenie pozdĺž bodov nivelačného ťahu), 
alebo tiež v súčasnosti veľmi populárnych 
družicových metód, ktoré sa v geodetickej 
praxi čoraz viac využívajú.

2. Nadmorská výška a možnosti jej 
určenia

Pojem nadmorskej (fyzikálnej) výšky je v geo-
detickej praxi všeobecne známy. Na jej jed-
noznačnú definíciu je potrebná fyzikálna refe-
renčná plocha, rešpektujúca charakter tiažo-
vého poľa Zeme. Určenie jednoznačnej nad-
morskej výšky súvisí s rozdielom poten ciá -
 lu skutočného tiažového poľa Zeme. V zjed-
nodušenom ponímaní sa veľmi názorne javí 
nasledujúca forma matematického vyjadre-
nia nadmorskej výšky so zavedením vplyvu 
tiažového poľa pomocou geopotenciálnej 
kóty Cp – rozdiel potenciálov medzi geoidom 
a bodom merania P (Hofmann-Wellenhof – 
Moritz, 2005):
 Cp
nadmorská výška =  ——  .  (2.1)
 g

Druh nadmorskej výšky rozlišujeme podľa 
toho, aký typ tiažového zrýchlenia  je zvo-
lený v menovateli vzťahu (2.1). Jeho voľba 
závisí od znalosti, či možností jeho kvantifi-
kácie (historický vývoj meračských metód, 
možnosti numerického vyhodnotenia) alebo 
spôsobu, akým aproximujeme podmienky 
skutočného, resp. normálneho tiažového po-
ľa. Rozlišujeme:
 ortometrickú výšku: gm – stredná hodnota 

skutočného tiažového zrýchlenia,
 normálnu výšku: γm – stredná hodnota 

normálneho tiažového zrýchlenia,
 dynamickú výšku – gkonšt. , γkonšt. – kon-

štantná hodnota skutočného alebo nor-
málneho tiažového zrýchlenia.

Na Slovensku sú od roku 1957 v Bpv 
platné normálne výšky vychádzajúce z Mo-
lodenského koncepcie, známe ako normálne 

výšky podľa Molodenského. V súčasnosti sa 
využívajú tieto tri spôsoby výpočtu presných 
nadmorských výšok:
 klasický spôsob so zavedením tzv. reduk-

cie z tiaže (tiažového zrýchlenia),
 využitie geopotenciálnych kót,
 nivelácia GNSS (Global Navigation Satelli-

te System).

3. Praktický experiment

Lokalita PVE Ipeľ sa administratívne nachá-
dza na strednom Slovensku v severnej časti 
okresu Poltár – v hornom toku rieky Ipeľ, k. ú. 
Ipeľský potok (dolná nádrž) a v pramennej 
oblasti toku Kokavky, k. ú. Ďubákovo (horná 
nádrž). Z geografického hľadiska je územie 
pripravovanej PVE umiestnené v pohorí Slo-
venské rudohorie, ktoré je riekou Ipeľ rozde-
lené na Stolické a Veporské vrchy. V rokoch 
1987 – 1989 bola v tejto oblasti vybudovaná 
účelová monitorovacia geodetická sieť, ktorá 
bola rozšírená o nové body v rokoch 2001 – 
2003 a 2009. V monitorovacej sieti PVE Ipeľ 
sa vykonávajú pravidelné polohové, výškové 
gravimetrické merania a merania metódou 
GNSS s použitím najpresnejších meračských 
prístrojov a techník. Hlavným dôvodom me-
rania v monitorovacej geodetickej sieti je 
sledovanie neotektonickej aktivity územia 
prostredníctvom vhodne stabilizovaných geo-
detických bodov. Rozloha siete je približne 
40 km2 a pozostáva z 31 hĺbkovo stabilizo-
vaných pilierov, 29 gravimetrických, 24 výš-
kových, 6 účelových GNSS a 10 pomocných 
bodov (Vázal a kol., 2004). Sieť bude násled-
ne slúžiť na polohové a výškové vytyčovanie, 
technicko-bezpečnostný dohľad počas pre-
vádzky a ďalšie súvisiace geodetické práce.

Monitorovacia sieť PVE Ipeľ predstavuje 
vhodnú lokalitu na realizáciu a analýzu tohto 
experimentu, a to z dôvodu jej pravidelného 
veľmi presného geodetického monitorova-
nia, výškovej rozmanitosti (nadmorské výšky 
sa pohybujú v rozmedzí od 472 do 1 100 m 
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n. m.) a prispôsobeniu monitorovacích bodov 
pre potreby vykonávania všetkých druhov 
meraní.

Cieľom praktického experimentu bolo ur-
čiť presné nadmorské výšky tromi spôsobmi: 
klasický spôsob, využitie geopotenciálnych 
kót a nivelácia GNSS. Konfiguráciu siete 
prehľadne znázorňuje obr. 1, kde sú farebne 
rozlíšené druhy jednotlivých bodov (číslova-
nie má lokálny charakter). Východiskovým 
bodom bol bod Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) 
FI-562 (v lokálnej sieti označený ako 42.1) so 
známou nadmorskou výškou v systéme Bpv  

HBpv    = 751,1910 m. 
FI–562

Pre potreby analýzy sa využili nivelované pre-
výšenia, observácie GNSS (rok 2009), digitál-
ne modely reliéfu a hodnoty z digitálnej data-
banky podrobného gravimetrického mapova-
nia v mierke 1:25 000 (Kubeš a kol., 2001), 
ktorá okolie danej siete pokrýva v rozsahu 
30 × 25 km. Hodnoty tiažových zrýchlení na 
bodoch siete boli rovnako prevzaté z geode-
tického monitoringu (rok 2009) a časť siete 
bola domeraná ako súčasť bakalárskej práce 
(Majkráková, 2010).

Nivelačné merania v sieti PVE Ipeľ sa rea-
lizovali od roku 1990 v šiestich epochách 
s použitím kalibrovaných prístrojov a prís-
lušenstva na veľmi presnú niveláciu. Dĺžka 
nivelačných ťahov presahuje hodnotu 43 km.

Obr. 1 | Lokálna geodetická sieť PVE Ipeľ (Zdroj: Google Earth).

Geodetický bod 
Turčianka, 781 m n. m.

3.1 Výpočet klasickým spôsobom

Klasický spôsob určenia normálnych výšok 
podľa Molodenského využíva zložky tzv. re-
dukcie z tiaže Cq (ortometrická korekcia Oγ  
a prevodový člen P) (Abelovič a kol., 1990). 

Centrálny bod siete 
Sklený vrch, 903 m n. m. 
Jeden z dvoch bodov so 
zvýšeným stanoviskom. 
Z tohto bodu je priama 
viditeľnosť na ďalších 
15 bodov.

Dolina Ipľa, v ktorej bude 
umiestnená dolná nádrž 
PVE, v pozadí vodárenská 
nádrž Málinec.

Geodetický bod 
Novodomský vrch, 
v pozadí vodárenská 
nádrž Málinec.
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Zatiaľ čo ortometrická korekcia je závislá len 
od polohy bodov a približný vzťah na jej ur-
čenie je postačujúci, prevodový člen prihliada 
na lokálny charakter tiažového poľa. Na jeho 
výpočet sa používa interpolovaná hodnota 
jednoduchej Bouguerovej anomálie (3.1).

Cq=Oγ + P=–0,0000254Hs_nivΔϕ" 

+0,0010193(ΔgJBs
+0.1119Hs_niv)ΔHniv 

(mm),  (3.1)

kde Hs_niv je priemerná nivelovaná výška, 
Δϕ" – rozdiel elipsoidických šírok sused-
ných bodov nivelačného ťahu, ΔgJBs

 – jed-

noduchá (neúplná) Bouguerova anomália 
tiažového zrýchlenia (stredná), ΔHniv – nive-
lované prevýšenie medzi susednými bodmi 
nivelačného ťahu.

Prvý prístup k výpočtu nadmorských vý-
šok klasickým spôsobom (KLAS_1) spočíva 
v interpolácii jednoduchých Bouguerových 
anomálií. Zámerom bolo interpretovať prístup 
minulých rokov, keď sa pri výpočte presných 
nadmorských výšok vychádzalo iba z dostup-
ných máp jednoduchých Bouguerových ano-
málií. V prvom kroku bolo potrebné vytvoriť 
mapu jednoduchých Bouguerových anomálií. 
Na tento účel sme použili údaje z digitálnej da-
tabanky podrobného gravimetrického mapo-
vania vybraných bodov v okolí siete PVE Ipeľ.

Z vytvorenej mapy boli následne metódou 
bilineárnej interpolácie vypočítané hodnoty 
jednoduchej Bouguerovej anomálie pre body 
siete PVE Ipeľ. Tie vstupujú do výpočtu prevo-

Obr. 2 | Porovnanie jednotlivých prístupov k výpočtu nadmorských výšok klasickým spôsobom.

Obr. 3 | Porovnanie meraného tiažového zrýchlenia a vypočítaného s použitím DMR-3.

Geodetický bod č. 12 
(896 m n. m.) umiestnený 
v masíve Skleného vrchu. 

V popredí gravimetrický 
bod

Pohľad na lokalitu PVE 
Ipeľ z kopca Drahová 
1118 m. Najvyšší vrch 
na horizonte je Jasenina 
995 m n. m., pred ňou 
bude horná nádrž PVE. 
Snímku pretína dolina 
Ipľa, v ktorej bude 
umiestnená dolná nádrž.
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dového člena ako zložky redukcie z tiažového 
zrýchlenia, o ktorú treba opraviť nivelované 
prevýšenia a následne určiť nadmorské výšky.

Z úvah o vlastnostiach anomálií tiažového 
zrýchlenia a ich korelácie s priebehom teré-
nu sa ponúka iný, efektívnejší prístup, a to 
možnosť interpolácie úplnej Bouguerovej 
anomálie (KLAS_2), ktorá je vo veľkej miere 
zbavená vplyvu priebehu terénu. K dispozícii 
boli úplné Bouguerove anomálie na bodoch 
podrobného gravimetrického mapovania, pri-
čom topokorekcie boli určené z digitálneho 
modelu reliéfu DMR-3 (TOPÚ, 2001), ktorého 
predpokladaná výšková chyba sa pohybuje 
v intervale ±2,5m (max. ±15m) (Mičietová, 
Iring, 2011) a pre vzdialenejšie zóny z mode-
lu SRTM3 (STRM, 2011).

Postup spočíva v tvorbe mapy úplných 
Bouguerových anomálií, následnej interpo-
lácii pre body predmetnej siete a návrate na 
jednoduchú Bouguerovu anomáliu odčítaním 
topokorekcií. Topokorekcie na bodoch data-
banky a bodoch siete PVE Ipeľ boli vypočí-
tané programom MasCor (Cerovský, 2001), 
ktorý umožňuje numericky vyhodnotiť efekt 
všetkých hmôt nad kvázigeoidom, využívajúc 
princíp homogénnych polyédrov (Pohánka, 
1988).

Pri analýze klasického spôsobu nás zaují-
mal rozdiel, resp. jeho priebeh v interpolácii 
úplnej Bouguerovej anomálie (KLAS_2) opro-

ti jednoduchej (KLAS_1). Priebeh vyjadruje 
nasledujúci graf (obr. 2).

Z grafu je zrejmé, že rozdiely dosahujú 
maximálne 0,25 mm. Pravdepodobne väčšie 
hodnoty by sme získali v prípade geologicky 
rozmanitejších územiach (striedanie rôznych 
hustotných rozložení, spolu s ich mocnos-
ťou, resp. veľkosťou hmoty, ktorú zaberajú). 
Priebeh grafu naznačuje v prípade KLAS_1 
systematickú koreláciu s priebehom terénu.

3.2 Využitie geopotenciálnych kót

Výpočet nadmorských výšok využitím geo-
potenciálnych kót (GEOP) je okrem nivelova-
ných prevýšení podmienený znalosťou mera-
ných hodnôt tiažového zrýchlenia na bodoch 
pozdĺž nivelačného ťahu s požadovanou 
presnosťou. V lokalite PVE Ipeľ bol problém 
spočívajúci v neznalosti meraných hodnôt tia-
žového zrýchlenia na všetkých bodoch siete. 
Do úvahy pripadá variant ich výpočtu z mapy 
úplných Bouguerových anomálií použitých 
v klasickom spôsobe výpočtu (KLAS_2). Tia-
žové zrýchlenie bolo vypočítané na všetkých 
bodoch siete. Porovnanie sa týka bodov, kde 
sme mali aj priamo merané hodnoty tiažové-
ho zrýchlenia.

Rozdiely oscilujú v rozmedzí od –0,30 do 
0,50 mGal (obr. 3). Veľkosť hodnôt poukazu-

je na vhodnosť použitia údajov z podrobného 
gravimetrického mapovania na účely výpočtu 
nadmorských výšok v tejto oblasti aj vďaka 
tomu, že Slovensko je veľmi dobre pokryté 
gravimetrickými údajmi.

Doplnenie meraných tiažových zrýchlení 
o numericky stanovené hodnoty umožňuje 
výpočet geopotenciálnych kót všetkých bo-
dov siete, pričom východiskovým je bod 42.1 
so známou výškou v systéme Bpv.

Nadmorská výška vypočítaná pomocou 
geopotenciálnej kóty sa v súčasnosti pova-
žuje za optimálne najlepšie odhadnuteľnú. 
Rešpektuje definíciu fyzikálnej výšky ako 
veličiny spájajúcej geometrickú zložku, 
získavanú meraním prevýšení s fyzikálnou 
zložkou, ktorej podstata spočíva v meraní tia-
žového zrýchlenia pozdĺž nivelačného ťahu. 
Nasledujúci graf Obr. 4 porovnáva vypočítané 
nadmorské výšky (spôsoby KLAS_2 a GEOP) 
oproti výškam, získaným niveláciou (NIVEL).

Rozdiely odrážajú vplyv lokálnych zmien tia-
žového poľa pozdĺž nivelačného ťahu. Hodnoty 
v rozmedzí od –14 mm do +17 mm sú priamo 
úmerné rozdielom nadmorských výšok a na-
značujú koreláciu s priebehom terénu.

Z obr. 4 vidieť, že oba grafy majú skoro 
totožný priebeh, čo poukazuje na minimálne 
diferencie medzi spôsobmi KLAS_2 a GEOP. 
Možno konštatovať, že oba spôsoby sú kva-
litatívne veľmi podobné. Veľkosti rozdielov 
oproti nivelovaným výškam poukazujú tiež 
na obozretnosť pri použití len nivelovaných 
prevýšení na potreby určenia jednoznačných 
nadmorských výšok.

3.3 Nivelácia GNSS 

Nivelácia GNSS v súčasnosti predstavuje 
progresívnu metódu, hlavne čo sa týka pome-
ru ceny a výkonu. Presnosť určenia geomet-
rických (elipsoidických) výšok závisí od dĺžky 
observácie.

Observácie na vybraných monitorovacích 
bodoch (body 1 až 29) boli prevzaté z kam-
pane GNSS z roku 2009. Spracovanie sa rea-
lizovalo pomocou softvéru Trimble Business 
Centre v.2.40. Výsledná geocentrická poloha 
bodov je v súradnicovom systéme ETRS89, 
realizácia ETRF2000 v príslušnej strednej 
epoche merania (2009.6493).

Porovnanie nadmorských výšok určených 
pomocou geopotenciálnych kót s výškami 

Obr. 4 | Porovnanie nadmorských výšok určených klasickým spôsobom a využitím geopotenciálnych kót.

Obr. 5 | Porovnanie výšok určených využitím geopotenciálnych kót s niveláciou GNSS.
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určenými niveláciou GNSS vyžaduje zohľad-
niť prevýšenie kvázigeoidu nad elipsoidom. 
Použitý kvázigeoid DVRM – Digitálny výškový 
referenčný model (Klobušiak a kol., 2005), 
reprezentuje v súčasnosti záväzný referenčný 
model kvázigeoidu na Slovensku.

Pri analýze nivelácie GNSS nás zaujímal 
rozdiel v určení výšok bodov porovnaním s me-
tódou pomocou geopotenciálnych kót (obr. 5).

V tomto prípade korelácia rozdielov 
s priebehom terénu nie je taká výrazná, pre-
tože presnosť určenia nadmorských výšok 
niveláciou GNSS závisí od presnosti mera-
nia elipsoidických výšok a presnosti modelu 
kvázigeoidu. Výskyt extrémnych hodnôt výš-
kových rozdielov v ľavej časti grafu (body 23 
– 29 v priestore plánovanej dolnej nádrže) 
je spôsobený zhoršenými podmienkami pre 
merania GNSS (blízkosť vegetačného poras-
tu, zakrytý horizont). Vnútorná presnosť elip-
soidických výšok pre body hornej nádrže sa 
pohybovala v rozmedzí 0,9 – 3,7 mm. Body 
s podmienkami nevyhovujúcimi pre merania 
GNSS boli z experimentu následne vylúčené.

4. Záver

Cieľom príspevku bolo poukázať na potrebu 
zavádzania vplyvu tiažového poľa Zeme na 
výšky získané veľmi presnou niveláciou. Pre 
potreby praktického experimentu boli použité 
nivelované prevýšenia, GNSS a gravimetrické 
merania, z ktorých boli vypočítané normálne 
výšky podľa Molodenského tromi spôsobmi: 
klasickým spôsobom, pomocou geopotenci-
álnych kót a niveláciou GNSS.

Na základne analýzy dosiahnutých výsled-
kov môžeme skonštatovať, že použitie len sa-
motnej nivelácie nie je vhodné na určovanie 
presných nadmorských výšok. Opravy z tia-
žového zrýchlenia dosahujú hodnoty niekoľ-
kých desiatok milimetrov (v našom prípade 
max. 17 mm), čo je pomerne vysoká hodno-
ta, ktorú je v praxi potrebné zohľadňovať na 
získanie presných a jednoznačných nadmor-
ských výšok v referenčnom výškovom sys-
téme. Veľkosť opráv závisí predovšetkým od 
výškových pomerov a geologického zloženia 
lokality.

Najvhodnejšou metódou z hľadiska pres-
nosti a jednoznačnosti určovania nadmor-
ských výšok je metóda využívajúca geopoten-
ciálne kóty, ktorej podstatou sú prevýšenia 

určené veľmi presnou niveláciou a priamo 
merané tiažové zrýchlenie pozdĺž nivelač-
ného ťahu. V súčasnosti sa metóda využíva 
najmä na účely zjednotenia lokálnych, resp. 
národných výškových systémov do jednot-
ného výškového systému. V experimente 
bola aplikovaná aj možnosť výpočtu tiažo-
vého zrýchlenia z interpolovaných hodnôt 
úplných Bouguerových anomálií na bodoch, 
kde nebolo priamo merané. V tomto prípade 
presnosť výsledkov závisí od presnosti mapy 
úplných Bouguerových anomálií, ktorá má na 
území Slovenska veľmi dobrú úroveň a takto 
stanovené hodnoty tiažového zrýchlenia sú 
pre výpočet nadmorských výšok vhodnou 
náhradou v kombinácii s priamo meranými 
hodnotami.

Klasický spôsob určovania nadmorských 
výšok sa v súčasnosti ešte používa, ale vývo-
jovo je záležitosťou minulých rokov.

V prípade výšok meraných metódou 
nivelácie GNSS ide o transformáciu elip-
soidických výšok do výškového systému 
vybudovaného vo fyzikálnom tiažovom poli 
Zeme, čo znamená, že presnosť určenia nad-
morských výšok závisí od presnosti priebehu 
kvázigeoidu a presnosti určenia elipsoidickej 
výšky. Pri použití modelu DVRM sa odchýlky 
od nadmorských výšok určených pomocou 
geopotenciálnych kót pohybovali v rozsahu 
niekoľkých centimetrov (do 6 cm).
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VéGéeS 2012 – Voleyball Geodetic Summit 2012

9. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov 

Dátum a miesto: 28. januára 2012 v Bratislave, telocvičňa Metodova

Zdravím všetkých priaznivcov volejbalu!!!
Prajem vám v novom roku v mene svojom i v mene Geokodu všet-
ko len to najlepšie! Chceme vás pozvať na ďalší, v poradí deviaty 
volejbalový turnaj. Dúfam, že si nájdete čas a prídete 28. januára 
2012 do telocvične Metodova. 
Program ako každoročne – od 8:30 prezentácia, rozžrebovanie, 
hra, medzitým občerstvenie v bufete, guláš, vyhlásenie výsledkov, 
nezáväzná afterpárty.
Štartovné 7, resp. zľavnené (študenti, dôchodcovia, rodinné vstup-
né) 5 eur.
Pozor, jedna zmena predsa nastala! Bufet je „zadara“ :) – spon-
zoruje Geokod (dôvodom je oslava 15. výročia založenia firmy)!!! 
Tešíme sa na vás!
Účasť prosím potvrďte do soboty 14. januára (aj prípadnú neú-
časť!!!)...

Takto nás oslovila mailom organizátorka už tradičného volejbalové-
ho turnaja geodetov a sympatizantov Zuzka Balgová začiatkom roka 
2012.

Spoločná fotografia.

Víťazné družstvo v zložení: 
Kamila Višniarová, Martin Prvý, 
Pavol Ondrejka, Juraj Burgan, 
Tomáš Sasko a Igor Gacko.

Tohtoročný turnaj sa odohral 
v duchu radostnej atmosféry 
a športového ducha počas celej 
súťaže. Zaujímavý bol vysoký po-
čet účastníkov – 43 (7 družstiev) 
a narástol aj počet sponzorov 
(9). Boli ocenené prvé tri druž-
stvá a každý účastník turnaja si 
vyžreboval cenu v tombole.
Zlaté medaily si odnieslo víťaz-
né družstvo v zložení: kapitánka 
Kamila Višniarová, hráči Martin 
Prvý, Pavol Ondrejka, Juraj Bur-
gan, Tomáš Sasko, Igor Gacko.
Nechýbal výborný guláš a ďalšie 

občerstvenie z bufetu ...
GEO-KOD, s. r. o., vás pozýva 
aj budúci rok na jubilejný už 
10. ročník turnaja – s jeho pred-
pokladaným termínom 26. janu-
ára 2013.
Športu zdar!

Ing. Renáta Šrámková

Členka Redakčnej rady SGaK

Momentky z turnaja.
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Plán odborných podujatí na rok 2012

Plán odborných podujatí v roku 2012 na Slovensku

Termín konania Odborný garant Názov podujatia a jeho forma Miesto konania Bodové 
hodnotenie

8. február 2012 Doprastav, a. s.
Ing. R. Szabó

III. Tématické dni geodetov 2012
odborný seminár

Bratislava 10

23. marec 2012 KGaK
Ing. J. Hardoš

Valné zhromaždenie KGaK Horný Smokovec
Grandhotel Belevue

10

september, október 2012 SSGK
Ing. D. Ferianc

Realizácia projetu OPIS pre kataster 
nehnuteľností
odborné semináre

Bratislava
Banská Bystrica
Košice

10

20. – 21. september 2012 SSGK
Ing. D. Ferianc

Služby GIS-ov
odborný seminár

Tatry 10

11. október 2012 KMPÚ, KS SR 
Ing. R. Fencík

Aktivity v kartografii 2012 
odborný seminár

Bratislava 10

október 2012 KGZA a SAGI
Ing. T. Lieskovský, PhD.

GIS v archeológii – seminár Archeologický ústav SAV Nitra 10

november 2012 KGaK
Ing. V. Stromček

20. slovenské geodetické dni
konferencia

Žilina
Holiday Inn Žilina

10

v priebehu roka 2012 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK

pracovné stretnutia členov KGaK podľa 
regiónov

5

Zahraničné odborné podujatia v roku 2012

26. apríl 2012 ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Aktuální problémy inženýrské geodézie Kongresové centrum Brno 
na výstavišti, sála B (ČR)

10

6. – 10. máj 2012 FIG FIG Working Week
konferencia

Rím, Taliansko 10

17. – 19. máj 2012 Český svaz geodetů a kartografů,
Slovenská spoločnost’ geodetov a kartografov
a
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

XVIII. ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKÉ 
GEODETICKÉ DNI
tradičné stretnutie odborníkov z odboru 
geodézie, kartografie a katastra 

Karlova Studánka, ČR 10

9. – 12. október 2012 INTERGEO 2012
veľtrh geodézie, konaný počas nemeckých 
geodetických dní

Hannover, Nemecko 10

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
22. novembra 2011 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla  T: trvá

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov. 

Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Hardoš, 
Ing. Stromček  T: trvá

Kopáčik: Priestory na organizáciu podľa pod-
mienok FIG vidí v kapacite hotela Sheraton 
v Bratislave, v spolupráci so SND. Uskutočnil 
prieskum trhu medzi agentúrami zaoberajú-
cimi sa organizáciou medzinárodných podu-
jatí na Slovensku a konštatuje, že kritériám 
by zodpovedala len jediná, ktorá by možno 

n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o
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bola schopná zorganizovať svetovú akciu 
takého veľkého rozsahu. Súčasne zástupco-
via FIG posunuli termín na prijímanie kan-
didatúr na organizáciu FIG Working Week
 v roku 2015 a 2016 do 30. novembra 2011. 
Navyše, oslovení kandidáti na miesto hlav-
ného manažéra nereflektovali. Vzhľadom na 
uvedené skutočnosti je nereálne stihnúť ter-
mín na predkladanie kandidatúr na r. 2015 
a 2016.
Do budúcnosti osloví agentúry aj v ČR, 
prípadne v Rakúsku na získanie viacerých 
ponúk. 
Hardoš: Keďže už v tomto čase by museli 
prebiehať intenzívne prípravy vrátane finanč-
ného zabezpečenia na prezentáciu kandida-
túry Slovenska začiatkom mája 2012 na VZ 
FIG v Ríme, navrhuje oznámiť momentálnu 
situáciu nereálnosti splnenia časových ter-
mínov a personálneho zabezpečenia pre 
kandidatúru na r. 2015 a 2016 zástupcovi 
FIG. Myšlienka sa vracia do pôvodnej polo-
hy – a to pokračovať v prieskume možností 
kandidatúry Slovenska po r. 2017.

Uznesenie 5/2011 Z č. 5/2011

Predstavenstvo súhlasí so začatím príprav-
ných prác ku kandidatúre Slovenska na or-
ganizáciu FIG working week v roku 2015. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, 
Ing. Stromček  T: zrušené

Uznesenie 41/2011 Z č. 1/2011

Predstavenstvo na modernizáciu webovej 

stránky KGaK vybralo z troch predložených 
ponúk ponuku firmy DuoMedia, s. r. o., kto-
rá predstavuje najprofesionálnejšie riešenie 
realizácie diela.
Z: Ing. Repáň   T: trvá

Repáň: Po dohode budú na novú stránku 
doplnené základné zákony a vyhlášky o geo-
dézii a o komore v plnom znení, bulletin 
SGaK. Diskusné fórum bude podľa pôvodné-
ho zadania rozčlenené na dve základné fóra 
– Otázky a odpovede a Všeobecné fórum 
pripomienok a názorov. Obe fóra budú verej-
né, len v prípade potreby budú vytvorené in-
terné fóra. Preberací protokol bude podpísa-
ný podľa definovaných podmienok v zmluve. 

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor)  T: priebežne 

Repáň: Informoval o zorganizovaní stretnu-
tia na KÚ v Prešove 8. decembra 2011 za 
účasti úradných overovateľov, AGaK a za-
mestnancov katastra. Témou budú aktuál-
ne skúsenosti s JTSK03, so smernicami, 
s usmerneniami...
Hardoš: KGaK si svoju úlohu plní priamym 
organizovaním alebo spoluorganizovaním 
odborných akcií. Diskusné fórum na 19. 
SGD podľa neho splnilo svoj účel. Podobný 
charakter budú mať zrejme aj Tematické dni 
geodetov organizované firmou Doprastav. 
Rezervy vidí v JTSK03 v inžinierskej geodé-
zii. Do vyhlášky sa dostali len podnety od 

KGaK. Z tohto dôvodu by KGaK mala mať po 
novele zákonov č. 215/1995 a č. 216/1995 
pripravené riešenie pre inžiniersku geodéziu, 
prípadne ešte pred novelou by sa mohlo vy-
dať aspoň usmernenie KGaK (autormi budú 
poverení členovia Komisie pre IG). 

Uznesenie 6/2011 Z č. 6/2011

Predstavenstvo ruší vykonané rozhodnu-
tia voči členom KGaK, ktorým boli vydané 
disciplinárne opatrenia – písomné napome-
nutie – za nesplnenie povinností stanove-
ných v systéme sústavného vzdelávania za 
obdobie 2008 – 2010, z dôvodu nespráv-
neho postupu a nedodržania formálnych 
záležitostí. Zároveň rozhodlo o zverejnení 
zoznamu AGaK, ktorí si povinnosť nesplnili, 
na webovej stránke KGaK. Nereagovať vô-
bec na tento druh neplnenia si povinností by 
bolo nekorektné voči drvivej väčšine členov, 
ktorí si svoje povinnosti v sústavnom vzde-
lávaní plnia.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Pobjecký  T: 31.12.2011

Uznesenie 7/2011 Z č. 6/2011

Predstavenstvo prijatý návrh od Ing. Nývl-
ta na začatie disciplinárneho konania voči 
členom predstavenstva KGaK pre porušenie 
práv člena KGaK, z dôvodu vydania discipli-
nárnych opatrení voči členom KGaK, ktorí si 
nesplnili povinnosti stanovené v systéme 
sústavného vzdelávania za obdobie 2008 – 
2010, postupuje dozornej rade KGaK.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Vázal  T: 19 1. 2012

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
19. januára 2012 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 

GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla, Ing. Raškovič  T: trvá

Raškovič: Spracoval návrh technickej sprá-

vy. Po dohode na zasadaní predstavenstva 
budú spracované aj typy geometrických 
plánov (GP). Tieto vzory výstupných tlačív 
by mohli tvoriť metodický návod na spra-
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covanie GP, pričom prílohu tlačív by tvorili 
aj dodacie podmienky. Návrh spracovania 
v zmysle uvedeného prerokujú spolu s Ing. 
M. Bullom ako zástupcovia KGaK, na ÚGKK 
SR. 
Bulla: Je potrebné trvať na automatickej 
kontrole GP a zistiť súčasný stav zapracova-
nia do systému OPIS. 

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

 Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Hardoš, Ing. Stromček  T: trvá

Uznesenie 41/2011 Z č. 1/2011

Predstavenstvo na modernizáciu webovej strán-
ky KGaK vybralo z troch predložených ponúk 
ponuku firmy DuoMedia, s. r. o., ktorá predstavu-
je najprofesionálnejšie riešenie realizácie diela.
Z: Ing. Repáň   T: trvá

Repáň: Stránka je naplnená podľa zadefi-
novaných oblastí. Spracované pripomienky 
odovzdal do kancelárie Komory na úpravu. 
Je potrebné s výrobcom stránky doriešiť 
funkcionalitu zadefinovania prístupových 
úrovní – verejnosť, členovia KGaK a vede-
nie KGaK. Stránka bude spustená do ostrej 
prevádzky do VZ a z toho dôvodu bude jej 
prezentácia zahrnutá do programu VZ.

Pôvodné znenie: 
Uznesenie 47/2011 Z č. 2/2011

Predstavenstvo navrhuje členom Skúšobnej 
komisie spracovať vzorové elaboráty z geo-
detických činností v inžinierskej geodézii.
Z: Skúšobná komisia KGaK  T: priebežne

Upravené znenie:
Uznesenie 47/2011 Z č.2/2011

Predstavenstvo poveruje členov Skúšobnej 
komisie spracovať odporúčacie postupy 
pre geodetické činnosti v inžinierskej geodé-
zii.
Z: skúšobná komisia KGaK  T: 22. 3. 2012

VYSOKÁ KVALITA ZA DOBRÚ CENU

Otestujte si zadarmo GEOMAX na Vašej 
zákazke! 0911 620 618, 02/ 5443 0090

Spoľahlivé, vysoko výkonné totálne stanice a digitálne 
nivelačné prístroje značky GEOMAX. Švajčiarske 
prístroje GEOMAX patria spolu s firmou Leica do 
koncernu Hexagon. 
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 
Hardoš: V rámci odbornej akcie firmy Do-
prastav – III. tematické dni geodetov – pripra-
vuje do diskusného fóra príspevok, v ktorom 
navrhne vlastnú predstavu pri riešení problé-
mov s JTSK03 v inžinierskej geodézii (varian-
ty aplikácie/neaplikácie JTSK03 v rôznych ča-
sových fázach investičnej výstavby). Očakáva 
podnety od účastníkov a výsledné riešenie 
bude konzultované so zástupcami ÚGKK SR. 
Odsúhlasený postup bude predstavený na VZ 
KGaK. V prípade, že sa nepodarí dospieť k zá-
veru, budú predložené len výsledky diskusie. 
Predpokladá však, že princíp aplikácie JT-
SK03 v rôznych fázach výstavby by mala sta-
noviť Komora v spolupráci s ÚGKK a nie sú 
závislé od stanoviska ministerstva výstavby.
Kopáčik: Predpokladá, že príprava celkové-
ho metodického návodu do VZ nie je reálna. 
Na stretnutí sa zúčastnia aj mnohí investo-
ri, ktorí predložia svoje predstavy a bude 
sa musieť dospieť k dohode. Snahou bude 
presadiť aspoň výstupy dokumentácie v JT-
SK03 (zber údajov) a následné dodatkova-
nie kontraktov.
Repáň: Výsledky stretnutia na KÚ v Prešove, 
ktoré sa uskutočnilo 8. decembra 2011, boli 
formou zápisnice distribuované všetkým čle-
nom KGaK. Keďže sa stretnutia zúčastnili aj 
zástupcovia ÚGKK SR, mnoho postupov sa 
vysvetlilo a zjednotilo.

Piroha: Navrhuje zverejniť na webovej strán-
ke KGaK termíny regionálnych stretnutí s pro -
gramom.

Uznesenie 6/2011 Z č. 6/2011

Predstavenstvo ruší vykonané rozhodnutia vo-
či členom KGaK, ktorým boli vydané discipli-
nárne opatrenia – písomné napomenutie za 
nesplnenie povinností stanovených v systé-
me sústavného vzdelávania za obdobie 2008 
– 2010, z dôvodu nesprávneho postupu a ne-
dodržania formálnych záležitostí. Zároveň 
rozhodlo o zverejnení zoznamu AGaK, ktorí si 
povinnosť nesplnili, na webovej stránke KGaK. 
Nereagovať vôbec na tento druh neplnenia si 
povinností by bolo nekorektné voči drvivej 
väčšine členov, ktorí si svoje povinnosti v sú-
stavnom vzdelávaní plnia.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Pobjecký T prerokovania 
s právničkou:  31. 12. 2011

Pobjecký: Informoval o stretnutí s Mgr. Pap-
šíkovou, na základe ktorého vyplynuli 2 alter-
natívy riešenia:
a) Predstavenstvo rozhodnutia o uložení 
disciplinárnych opatrení zruší – len u tých 
AGaK, ktorí sa odvolali – a vráti ich discipli-
nárnej komisii na nové konanie a rozhod-
nutie, pričom musí byť dodržaný postup 
disciplinárneho konania
alebo
b) Predstavenstvo rozhodnutia o uložení 
disciplinárnych opatrení zruší – len u tých 
AGaK, ktorí sa odvolali – a zastaví ďalšie 
konania.
Vyjadrenie členov predstavenstva:

Vydané rozhodnutia o disciplinárnych opat-
reniach budú v zmysle uznesenia zrušené 
u všetkých dotknutých členov. Súčasne 
bude uznesenie upravené v tom zmysle, že 
na webovej stránke KGaK budú zverejnené 
výsledky vzdelávania za hodnotené obdobie 
u všetkých členov KGaK. 

Upravené znenie:
Uznesenie 6/2011 Z č. 6/2011

Predstavenstvo ruší vykonané rozhodnu-
tia voči členom KGaK, ktorým boli vydané 
disciplinárne opatrenia – písomné napome-
nutie – za nesplnenie povinností stanove-
ných v systéme sústavného vzdelávania za 
obdobie 2008 – 2010, z dôvodu nespráv-
neho postupu a nedodržania formálnych 
záležitostí. Zároveň rozhodlo o zverejnení 
výsledkov hodnotenia vzdelávania za dané 
obdobie na webovej stránke KGaK.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Pobjecký  T : 22. 3. 2012

Uznesenie 8/2012 Z č. 1/2012

Predstavenstvo otvára tému ustanoviť re-
daktorov webovej stránky.
Z: Ing. P. Repáň, Ing. Š. Lukáč  T: v texte

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: Ing. J. Pobjecký, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.   T: v texte

Jubilanti

80. rokov

Ing. Pavol ILĽO
Ing. Tibor PRVÝ

75. rokov

Ing. Igor BRUCHÁČ
Prof. Ing. Ladislav KUNÁK, PhD.
Ing. Andrej MARGICIN, PhD.
Ing. Stanislav STREČANSKÝ

70. rokov

Ing. Ján LIŠTIAK
Ing. Milan MASARYK
Ing. Ľudovít MEDVECKÝ
Ing. František SKUŠEK
Ing. Jozef SMOLÁR
Ing. Štefan ŠPAČEK
Ing. Ján VELEG
Ing. Viera VLASÁKOVÁ
Ing. Ivan ŽILINČÁR

65. rokov

Ing. Stanislav BRIEŠKA
Ing. Peter CVENGROŠ
Ing. Eva GERTNEROVÁ
Ing. Miroslav OŠKO
Ing. Daniela TOMOVÁ
Ing. Rudolf UHLIARIK
Ing. Helena ZEMÁNEKOVÁ

60. rokov

Ing. Tibor ANDERKÓ
Ing. Peter BABÁL
Ing. Jaroslav BENEDIKOVIČ
Ing. Vincent BUJDÁK
Ing. Ján DOBEŠ
Ing. Michal DUDO
Ing. Kamil FRONC
Ing. Viera FRONCOVÁ
Ing. Roman FUNDÁREK
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Ing. Ján HERŠKO
Ing. Peter HOLIČ
Ing. Terézia KAMENIAROVÁ
Ing. Ján KAMENSKÝ
Ing. Viktor MIKLUŠ
Ing. Bohumil ONDRUŠKA
Ing. Juraj ORTUTA
Ing. Ivan POLÁČEK
Ing. Juraj RAŠLA, PhD.
Ing. Pavol RIŠKO
Ing. Ivan SUČÍK
Ing. Ján ŠRÁMKA
Ing. Darina ZEDNIKOVIČOVÁ
Ing. Miroslav ŽDIŇÁK

55. rokov

Ing. Jozef BALGA
Ing. Ladislav BORZA
Ing. Viktor DUČ
Ing. Peter DUGAS
Ing. Dana GÁBORIKOVÁ
Ing. Vladimír KOSTKA
Ing. Jozef MICHALEC
Ing. Jozef ONDRIAŠ
Ing. Jozef ORBÁN
Ing. Martin ORBÁN
Ing. Otto OSUSKÝ
Ing. Jozef PAŽICKÝ
Ing. Marian POVODA
Ing. Emília RYBÁRSKA
Ing. Peter URCIKÁN
Ing. Milica VAŠKOVÁ

50. rokov

Ing. Katarína ÁDÁMOVÁ
Ing. Jozef BEŇO
Ing. Jozef BERNÁT
Ing. Tibor BUGÁR
Ing. Zuzana BUĽKOVÁ
Ing. Marián BULLA
Ing. Attila CZÍRIA
Ing. Jozef DRINKA
Ing. Zuzana GARDOŇOVÁ
Ing. Peter GRIGER
Ing. Boris HORŇÁK
Ing. Katarína CHOVANCOVÁ
doc. Dr. Ing. Jana IŽVOLTOVÁ
Ing. Peter JANČIČEK
Ing. Vladimír KARTUSEK
Ing. Ladislav LADIČKOVSKÝ

Ing. Peter LIŠKA
Ing. Beata MEŠŤANOVÁ
Ing. Prosper PAJTINKA
Ing. Július PALUSKA
Ing. Ľubor SKOVAJSÍK
Ing. Juraj SUCHANSKÝ
Ing. Milan ŠEVEC
Ing. Lev ŠVÁRNY
Ing. Roman TATARKO
Ing. Eva TOMAŠOVSKÁ
Ing. Alena VÍZYOVÁ
Ing. Stanislav ZVERINA

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 23. 11. 2011 do 21. 2. 2012

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

965  Ing. Juraj Fábian  B  20. 1. 2012
966  Ing. František Duračinský  B  20. 1. 2012
967  Ing. Robert Sadloň  B  20. 1. 2012
968  Ing. Marián Matušák  A   20. 1. 2012
969  Ing. Andrea Šterbáková  A   20. 1. 2012

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 21. 2. 2012)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

440  Ing. Marcel Zelenák  B  1. 1. 2012
795  Ing. Miroslava Balšanová  B  1. 3. 2012

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 21. 2. 2012)

 Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

187  Ing. Juraj Kočan  A  1. 1. 2012
201  Ing. Karol Kosťov  B  1. 1. 2012
962  Ing. Milan Mészáros  B  1. 1. 2012
271  Ing. Peter Mráz  B  1. 1. 2012
370  Ing. Peter Strižinec  B  1. 1. 2012

KGaK vyčiarkla na vlastnú žiadosť zo zoznamu AGaK 
(stav k 21. 2. 2012):

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

111  Ing. Anton Hanáček  A  31. 12. 2011
145  Ing. Ivan Huťka  A  31. 12. 2011
207  Ing. Daniel Kováč  C  31. 12. 2011
292  Ing. Štefan Óváry  A  31. 12. 2011

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili 
naše rady

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

333  Ing. Pavol Repaský  A  december 2011

Vysvetlivky: 

A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii; 
B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii; 
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Kvalitatívne podmienky pre príspevky a reklamy

Reklamy vopred pripravené v grafických štúdiách dodať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, príp. spadávkou) pre čistý formát časopisu 205 x 292 mm. Farebnosť reklamy 
musí byť v CMYK-u. Pre reklamy vyrábané pri tvorbe časopisu je potrebné dodržať pravidlá ako pre spracovanie príspevkov. Logotypy treba dodať v krivkách – vektorovej 
grafike (napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), so súhlasiacimi farbami identity daného subjektu, prevedenými do CMYK-u.
Ak nie sú reklamy vyhotovované profesionálnou technológiou, treba okrem hotovej reklamy dodať aj text, fotografie, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.
 
Cenník reklamy
 

 

Autor príspevku dodá do kancelárie Komory:

1. Maketu príspevku
2. Súčasti, z ktorých sa skladá článok
 

Maketa príspevku

Maketa príspevku je približná predstava autora ako by mal príspevok vyzerať. Autor 
v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jednotlivých súčastí príspevku (obrázky, 
kresby, fotografie, texty...). Maketa sa odovzdáva v tlačenej forme. Výtlačok obsahuje 
text príspevku spolu s grafikou, v rozvrhnutí tak, ako si to predstavuje autor. V makete 
autor, výrazne označí dôležitosť resp. veľkosť fotografií, grafov a obrázkov podľa na-
sledujúceho kľúča:

W — veľmi veľký
V — veľký
S — stredný
M — malý

K všetkým súčastiam príspevku treba pripojiť popis – text! V makete môžu byť po-
známky autora určené pre RR resp. grafičku.
 

Cenník a kvalitatívne podmienky reklám v časopise Slovenský geodet a kartograf

Pokyny na spracovanie článkov

Zľavy:
Klienti, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu (formát A4) v časopise v štyroch po sebe idúcich číslach dostanú zľavu formou možnosti uverejniť farebnú reklamu vnútri časopisu 
formátu A5 za zníženú cenu podľa nasledujúcich pravidiel:
 

 

Číslo, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od klienta a obsahovej vyťaženosti časopisu.
 
Poznámky:

 Reklama je propagácia tovarov, prác, alebo služieb, ktoré zabezpečuje (realizuje) fyzická alebo právnická osoba žiadajúca o uverejnenie reklamy.

 Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafiku.

Súčasti článku

Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol spracovaný.
Texty dodať vcelku, bez grafiky, nadpisy nepísať len veľkým písmenami a použiť 
konečné znenie nadpisov. Texty spracovať vo formáte MS Word (*.doc), dodržiavať 
jednotné jednoduché riadkovanie, nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami a nepoužívať manuálny rozdeľovník slova na 
konci riadku.
Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte, pre fotografie a ilustrá-
cie (.tiff, .bmp, .jpg) s rozlíšením 300 dpi pri veľkosti 1:1, pre grafy a perové kresby 
s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1 (mimimálna hrúbka čiary 
0,2 dpi pre perové kresby pri veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, 
ale vyexportovať do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových formá-
toch s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1 : 1.
Fotografie a skeny – samostatné súbory v rastrových formátoch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlí-
šenie obrázkov pre fotografie a ilustrácie je 300 dpi pri veľkosti 1 : 1 a pre perokresby 
600 dpi pri veľkosti 1 : 1, prípadne vo vektorovom formáte Adobe Illustrator (*.pdf)
Grafy. Okrem vyobrazenia grafu dodať aj súbor dát, z ktorých bol graf zostrojený.

V Trenčíne 3. júna 2007
Spracoval Ing. Vladimír Vázal

Položka MJ Výkon Cena Sk Cena €

01 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 4 10 000 Sk 331,94 €

02 A5 , polovica A4 Reklama na obálke – strana 4 5 000 Sk 165,97 €

03 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 2, 3 9 000 Sk 298,75 €

04 A5 , polovica A4 Reklama na obálke – strana 2, 3 4 500 Sk 149,37 €

05 A4, celá strana Reklama v časopise – strany 2 – 36 8 000 Sk 265,55 €

06 A5 , polovica A4 Reklama v časopise – strany 2 – 36 4 000 Sk 132,78 €

07 A4, A5 Vkladanie letákov/nezmenená váha časopisu 135,00 €

Objednaná služba Predtým Teraz Zľava Zľava €

Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4 4 000 Sk 0 Sk 4 000 Sk 132,78 €

Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4 4 000 Sk 400 Sk 3 600 Sk 119,50 €

Z3 Reklama v časopise, formát A4 4 000 Sk 800 Sk 3 200 Sk 106,22 €
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