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Odovzdávanie nových 
pozemkov vlastníkom 
v rámci vykonania 
projektu pozemkových 
úprav v katastrálnom 
území Lomnička, 
okres Stará Ľubovňa. 
V pozadí vidno mesto 
Podolínec. 
(Ing. Peter Repáň)
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l Milí čitatelia!
V úvode roka 2013 sme prípravu prvého čísla bulletinu 
sústredili na problematiku pozemkových úprav (PÚ), kto-
ré v poslednom období zaznamenali na území SR určité 
zmeny, čoho dôkazom bola okrem iného aj novela zákona 
č. 330/1995 Z. z. o pozemkových úpravách, ako aj kon-
ferencia o PÚ v minulom roku, usporiadaná Komorou po-
zemkových úprav (KPÚ) v Senci. Z uvedených dôvodov sme 
prvé číslo bulletinu zamerali monotematicky práve na túto 
problematiku, pretože sa jej venuje veľmi početná skupina 
členov našej Komory geodetov a kartografov.

PÚ sa svojím obsahom i náplňou prelínajú s viacerými 
vednými disciplínami, a tak možno povedať, že majú inter-
disciplinárny charakter. Preto prípravu, projektovanie a rea-
lizáciu PÚ chápeme ako syntetizujúce fázy procesu, ktoré 
dávajú do súladu poznatky z jednotlivých disciplín tak, aby 
sa problémy vidieckej krajiny riešili komplexne a na požado-
vanej odbornej úrovni. Je všeobecne známe, že podmienky 
slovenského vidieka majú pre rozvoj vidieckej krajiny nevy-
hovujúcu štruktúru vlastníckych vzťahov, charakterizovanú 
vysokou rozdrobenosťou a roztrieštenosťou vlastníctva 
a vysokým počtom spoluvlastníkov s malými podielmi. 
Okrem uvedeného sú z hľadiska rozvoja vidieka ďalšími 
negatívami problémy ekonomického využívania pôdy, ktoré 
sa prejavujú pomaly rastúcim záujmom o vlastné využívanie 
pozemkov a investovanie do poľnohospodárskeho zariade-
nia, ako aj problémy súvisiace s chýbajúcou infraštruktúrou, 
komunikačnými sieťami, zníženou funkčnosťou vodohospo-
dárskych zriadení a chýbajúcimi ekologickými opatreniami.

Verím, že predložené odborné príspevky skúsených au-
torizovaných geodetov a kartografov v tejto oblasti aspoň 
čiastočne prispejú k orientácii nielen tým členom Komory, 
ktorí sa zaoberajú vo svojej praxi projektovaním PÚ iba vo 
svojom počiatku, ale aj tým ostatným. Prvým je príspevok 
predsedu a podpredsedu KPÚ s názvom: „Pozemkové 
úpravy ako nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva i revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka,“ ktorý bol 
uverejnený aj v periodiku Územná samospráva. Druhým 
príspevkom je pohľad skúsených odborníkov na konkrétny 
a veľmi aktuálny problém v tejto oblasti s názvom: „Pro-
jekty pozemkových úprav a JTSK03“. Tretím príspevkom 
je pohľad na „Projekt jednoduchých pozemkových úprav 
v konkrétnom katastrálnom území“ od zodpovedného pro-
jektanta daného projektu. Odbornú a reportážnu časť bul-
letinu uzatvára rozhovor s predsedom ZZGK SR a zároveň 
predsedom KPÚ, ako aj správa účastníkov zahraničného 
odborného podujatia z pertraktovanej problematiky. Celko-
vú štruktúru bulletinu dopĺňajú pravidelné rubriky kancelá-
rie Komory v časti Komora informuje.

Úspešný a pokiaľ možno priaznivejší rok 2013 za re-
dakčnú radu želá všetkým čitateľom

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady



3D GIS PRO INFRASTRUKTURU –  
VYZKOUŠEJTE SÍLU BENTLEY MAP

 

 

ur  
map.

map

ADVANCING GIS FOR INFRASTRUCTURE

®

® *
®

®  

OTESTUJTE NOVÉ  
BENTLEY MAP KLIENTY



t é m a slovenský geodet a kartograf   1|2013 5

1.  Historický vývoj evidencie 
vlastníctva na Slovensku

Pozemkové vlastníctvo patrí k rozhodujúcim 
spoločenským aspektom hospodárskeho 
rozvoja každej spoločnosti. Vývoj evidencie 
a stav usporiadania pozemkového vlastníctva 
na Slovensku je ovplyvnený jeho historickou 
príslušnosťou k rakúsko-uhorskej monarchii 
a po roku 1945 ku krajinám tzv. východného 

Pozemkové úpravy – nástroj na riešenie rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva i revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

bloku. Obe tieto obdobia prirodzene podstat-
nou mierou ovplyvnili pozemkové vlastníc-
tvo u nás. Zatiaľ čo v intenciách uhorského 
dedičského práva sme na Slovensku zdedili 
12,5 milióna malých pozemkov s výmerou 
do 35 – 40 árov a na každom z nich evidu-
jeme v priemere 12 – 15 vlastníkov, počas 
komunistického režimu bola Pozemková kni-
ha takmer úplne zrušená. Od roku 1964 sa 
používala zväčša iba na podklady pri dedení 

pozemkov v intraviláne. Takýto historický vý-
voj v pozemkovom vlastníctve zanechal veľmi 
negatívne skutočnosti v evidencii pozemkov 
a v právnych vzťahoch k nim, hlavne extrém-
nu fragmentáciu (rozdrobenosť) pozemko-
vého vlastníctva, neúplnosť a nedokonalosť 
doterajšej evidencie, nedoložené vlastnícke 
vzťahy, nezistených (neidentifikovateľných) 
vlastníkov a pod.

Uhorský dedičský systém a jeho dôsledky.

2.  Súčasný stav vlastníctva 
a komplikácie, ktoré prináša

Fragmentácia pozemkového vlastníctva ne-
spôsobuje prirodzene len problémy v jeho 
evidencii. Malé pozemky s veľkými počtami 

vlastníkov komplikujú akékoľvek aktivity 
nielen vo vidieckej krajine, ale vo všetkých 
obciach a mestách. Počnúc investičnými ak-
tivitami, keď investori nemajú možnosť v re-
álnom čase usporiadať pozemky pod zamýš-
ľanou investíciou, cez nemožnosť rea lizovať 
zámery obce, nemožnosť vyriešiť podporu 
malému a strednému podnikaniu na poľno-
hospodárskej pôde, až po rôznorodé sused-

ské a občianske spory, ktoré táto situácia 
vyvoláva. Neprístupnosť pozemkov, neadres-
nosť, neporiadok a anonymita v pozemkovej 
držbe navyše spôsobuje aj nedokonalú sta-
rostlivosť o vlastný, resp. o zverený majetok, 
čo prenesene negatívne vplýva na vidiecku 
krajinu, na erózne a iné negatívne procesy 
v životnom prostredí človeka a v prírode vô-
bec. Riešením sú pozemkové úpravy (PÚ).

1/1

1/3 1/3 1/3

po 1/9

po 1/27 ... 1/81 ...
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3.  Definícia pozemkových úprav

V podmienkach Slovenska sú pozemkové 
úpravy riadené konaním podľa zákona SNR 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, po-
zemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov. Riadi ich Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) 
SR prostredníctvom miestne príslušných ob-
vodných pozemkových úradov. Vlastné tech-
nické spracovanie zabezpečujú geodetické 
kancelárie a autorizovaní odborníci na projek-
tovanie PÚ spolu s radom ďalších odborníkov 
– krajinných architektov, vodohospodárov, 
ekológov, odborníkov na územné plánovanie 
a pod.

Pod pozemkovými úpravami rozumieme 
sceľovanie, parceláciu, usporiadanie po-
zemkov, určenie reálnych druhov pozemkov, 
arondáciu hraníc a s tým súvisiaci výkon 
právnych, terénnych, komunikačných, vodo-
hospodárskych, protieróznych, ekologických 
a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu a pre-
vádzkové pomery, zlepšiť životné podmienky 
vidieckeho obyvateľstva a usporiadať vlast-
nícke vzťahy na upravovanom území.

Pozemkové úpravy sú v zmysle tejto defi-
nície základným, ale aj jediným komplexným 
organizačným nástrojom na usporiadanie 
pozemkového vlastníctva v Slovenskej repub-
like.

4.  Hľadanie podpory pre pozemkové 
úpravy a ich propagácia vo 
verejnosti

Zástupcovia stavovských organizácií na Slo-
vensku – Komory pozemkových úprav (KPÚ) 
SR a Zamestnávateľského zväzu geodézie 
a kartografie (ZZGK) nedávno oslovili pred-
staviteľov Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) s otázkami možnej spolupráce a pro-
pagácie pozemkových úprav v povedomí 

slovenskej verejnosti a predstaviteľov samo-
správ. Našli dostatok styčných bodov trá-
piacich slovenský vidiek, ktoré sú dlhodobo 
na programe samosprávy. Spoločne dospeli 
k názoru, že proces vykonávania pozem-
kových úprav je na Slovensku mimoriadne 
potrebný a je žiaduca jeho podpora a zinten-
zívnenie. ZMOS rovnako tak zastáva názor, 
že „neusporiadané a rozdrobené vlastníctvo 
k pozemkom v katastrálnych územiach obcí 
a miest Slovenska znemožňuje investičné ak-
tivity, rozvoj malého a stredného podnikania 
na poľnohospodárskej pôde, rozvoj trhu s pô-
dou, a tým aj rozvoj vidieka vo všeobecnosti.“

Rovnako tak prebehlo rokovanie s pred-
staviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory (SPPK) s prísľubom 
„podpory pre pozemkové úpravy zo strany 
SPPK tak, aby boli pozemkové úpravy spolu-
financované z prostriedkov fondov EÚ v ďal-
šom programovacom období 2014 – 2020“.

V hoteli Senec v Senci sa uskutočnila 22. – 
23. novembra 2012 medzinárodná konferen-
cia o pozemkových úpravách s názvom:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
– nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemko-
vého vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj 
vidieka.

Tematické zameranie konferencie: rozdro-
bené pozemkové vlastníctvo ako prekážka 

rozvoja vidieckej krajiny; vývoj a súčasný 
stav pozemkového vlastníctva v SR; mož-
nosti jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie záujmových lokalít; prezentácia 
výsledkov projektov pozemkových úprav v SR 
a i. Konferencia mala veľmi priaznivú odozvu 
vo verejnosti.

5.  Význam a výsledky pozemkových 
úprav

Výsledky projektov pozemkových úprav pri-
nášajú obciam, občanom a vlastníkom, ale aj 
roľníkom a iným subjektom veľa nespochyb-
niteľných pozitív:
a)  Scelenie pozemkov. Rozdelenie spolu-

vlastníctva a prevzatie 1 – 2 vlastných 
pozemkov zväčša v podiele 1/1.

b)  Reálne vytýčenie v teréne. Vlastník vie, 
kde má svoje hranice.

c)  Sprístupnenie pozemkov. Občan má po-
zemky sprístupnené, zväčša po poľných 
cestách, ktoré sú vo vlastníctve obce.

d) Radikálne zvýšenie trhovej hodnoty po-
zemkov. Občan má možnosť reálne nakla-
dať so svojím majetkom – začať ho užívať, 
prípadne ho prenajať alebo predať.

e)  Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva 
na výber daní z nehnuteľností a investičné 
zámery.

f)  Doterajšie analógové katastrálne mapy sú 
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nahradené novou vektorovou katastrálnou 
mapou, ktorá je predpokladom nespo-
chybniteľného a presného vytýčenia no-
vých pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.

g)  V projekte pozemkových úprav schválené 
„Všeobecné zásady funkčného usporia-
dania územia“ nahrádzajú rozhodnutie 
o využití územia (územné rozhodnutie) – 
čiastočne nahrádzajú inžiniersku činnosť, 
možnosť jednoduchšieho zrealizovania 
navrhnutých a zamýšľaných aktivít.

h)  Rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít, zvý-
šenie záujmu investorov a developerov.

i)  Rozvoj poľnohospodárstva sprehľadne-
ním vlastníckych vzťahov, vytvorením 
vhodných pozemkov veľkosťou i tvarovo, 
sprístupnením pozemkov, vytvorením pod-
mienok na vznik nových malých fariem 
a podpora stredného a malého podnika-
nia vôbec, čo vytvára predpoklady zamest-
nanosti na vidieku.

j)  Zlepšenie vodohospodárskych pomerov 

v krajine, zabránenie veternej a vodnej 
erózii, eliminovanie hrozby povodní, pre-
pojenie susedných obcí.

k)  Zvýšenie kultúrneho vzhľadu krajiny, revi-
talizácia vidieckej krajiny a zatraktívnenie 
územia pre oblasť vidieckeho turizmu 
a cykloturizmu.

l)  Celkový rozvoj vidieka, zvýšenie zamest-
nanosti, návrat obyvateľov späť do obce 
vytvorením podmienok na prácu a lepší 
život.

Nový  s tav Výsledky

Kraj Počet parciel Počet 
vlastníkov

z toho známych 
vlastníkov

Počet vlastníckych 
vzťahov

Priemerný počet 
parciel na 1 vlastníka

Priemerný počet 
vlastníkov na 1 parcelu

Komasačný koefi-
cient pozemkov

Komasačný koefi-
cient vlastníctva

Bratislavský 17318 10835 6354 53852 4,08 2,39 1,60 3,95

Trnavský 18900 13419 8551 33830 2,51 1,72 1,45 4,41

Trenčiansky 48333 26596 15993 249405 12,15 5,00 1,00 2,46

Nitriansky 56681 30560 17202 88984 3,31 1,67 1,66 6,51

Žilinský 60017 26963 15319 451951 24,25 6,52 1,54 4,90

Banskobystrický 52794 32654 17200 266105 7,97 5,03 1,73 5,16

Prešovský 24356 8418 5289 145817 16,56 3,97 1,68 4,32

Košický 50362 28645 18659 322425 12,83 6,92 1,57 6,61

SR 328761 178090 104567 1612369 10,46 4,15 1,53 4,79

Pôvodný  s tav

Kraj Počet PPÚ Výmera PPÚ [ha] Počet parciel Počet vlastníkov z toho známych 
vlastníkov

Počet vlastníckych 
vzťahov

Priemerný počet parciel 
na 1 vlastníka

Priemerný počet 
vlastníkov na 1 parcelu

Bratislavský 11 10643 30452 10840 6359 182059 13,74 4,53

Trnavský 16 13010 27500 13470 8587 158072 10,87 5,25

Trenčiansky 30 22936 45328 26665 16034 466018 25,32 10,68

Nitriansky 33 35912 85692 32869 17593 596594 17,67 6,72

Žilinský 30 17898 96669 27215 15350 1299749 61,27 16,04

Banskobystrický 55 43519 77514 35472 18368 815290 27,10 12,42

Prešovský 12 13867 36523 9114 5343 392089 55,52 10,51

Košický 41 25794 68532 29290 17470 885951 36,40 11,83

SR 228 183579 468210 184935 105104 4795822 30,99 9,75

Doterajšiu mieru scelenia vo všetkých doteraz ukončených projektoch dokumentuje tabuľka:

6.  Financovanie a budúcnosť 
pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sa financujú z dvoch zdro-
jov:

 zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPaRV 
SR,

 spolufinancovaním z finančných prostried-
kov Európskej únie (EÚ).

Žiaľ financovanie z vlastného rozpočtu Slo-
venska nie je dostatočné. Preto základom fi-
nancovania zostávajú fondy EÚ. Financovanie 
projektov pozemkových úprav z finančných 
prostriedkov EÚ prebiehalo a prebieha s vy-
užitím nasledujúcich programov:
 z predvstupového programu SAPARD – 

v období rokov 2003 – 2006 bolo rozpra-
covaných 110 projektov,

 zo Sektorového operačného programu – 

v období rokov 2006 – 2008 bolo rozpra-
covaných 120 projektov.

Z uvedených 230 projektov bolo ukonče-
ných v rámci týchto programov 25 projektov 
a financovanie zostávajúcich 205 prešlo do 
Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 
2007 – 2013.
  z PRV SR – v období rokov 2007 – 2013 

bolo rozpracovaných 112 nových projektov.
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MobileTM

Citácia z PRV SR 2007 – 2013: „Z hľadis-
ka zlepšenia kvality života na vidieku analýza 
jasne poukazuje na potrebu prinajmenšom 
spomalenia vysídľovania vidieka, čomu by 
mala napomôcť podpora takých aktivít, kto-
ré vedú k udržaniu, resp. tvorbe pracovných 
miest na vidieku, k rozvoju v oblasti infraš-
truktúry obcí, ale i k zaktivizovaniu života na 
vidieku ako takého.“

Cieľom PRV SR na roky 2007 – 2013 
v opatrení č. 125 „Skvalitnenie a rozvoj in-
fraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispô-
sobovaním poľnohospodárstva a lesníctva“, 
bolo vypracovať a vykonať projekty pozem-
kových úprav na nové priestorové a funkčné 
usporiadanie územia a postupne realizovať 
v projektoch pozemkových úprav plánované 
spoločné zariadenia a opatrenia.

Pozemkové úpravy nemožno považovať za 
opatrenie realizovateľné jednorázovo na úze-
mí SR v jednom programovacom období. Po-
zitívny vplyv na hospodárenie s pôdou a život 
na vidieku budú mať len vtedy, ak sa vykonajú 
na väčšine poľnohospodárskej pôdy a rovna-
ko dôležité je preto zachovať istú kontinuitu 
v ich vykonávaní počas viacerých programo-
vacích období idúcich za sebou.

Hlavnou úlohou v súčasnosti a úlohou 
životne dôležitou pre ďalšiu existenciu po-

zemkových úprav na Slovensku je preto 
zabezpečiť zaradenie pozemkových úprav 
medzi opatrenia aj v novom programova-
com období PRV SR na roky 2014 – 2020. 
Pozitívnou správou je, že zatiaľ sú pozemko-
vé úpravy zaradené v opatrení „Investície do 
hmotného majetku“. O ich konečnom osude 
rozhodnú zložité rokovania na úrovni Pra-
covnej skupiny pre prípravu PRV SR na roky 
2014 – 2020, aj za aktívnej účasti predsedu 
Komory pozemkových úprav SR.

Ing. Jozef Bugár

podpredseda Komory 
pozemkových úprav SR

Ing. Vladimír Uhlík

predseda Komory pozemkových 
úprav SR 
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V príspevku ide o pozemkové úpravy vy-
konávané z dôvodu hospodárenia na pôde, 
teda viac menej o využitie inštitútu pozemko-
vých úprav na poľnohospodárske účely.

1.  Čo hovorí o jednoduchých 
pozemkových úpravách zákon

  V § 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozem-
kových úpravách je stanovené:

 Dôvody pozemkových úprav:
 (1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú naj-

mä, ak došlo k podstatným zmenám vo 
vlastníckych a užívacích pomeroch v ob-
vode pozemkových úprav,

 Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú 
z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. 
b), nariaďuje alebo povoľuje ich príslušný 
obvodný pozemkový úrad.

 V tomto prípade o ne požiadal poľnohos-
podársky subjekt – pozemkové úpravy 
boli povolené z dôvodov hospodárenia 
na pôde.

 Podľa § 8 b) zákona obvodný pozemkový 
úrad môže povoliť vykonanie pozemko-

Projekt jednoduchých pozemkových úprav 
v k. ú. Veľké Kosihy – časť Okánikovo

vých úprav formou jednoduchých pozem-
kových úprav po zhodnotení výsledkov 
prípravného konania, ak sú preukázané 
dôvody, a ak sa rieši len časť katastrálne-
ho územia alebo hospodárskeho obvodu.

 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) ma-
jú zjednodušenú dokumentáciu a trvajú 
kratšie, pretože sa nerieši celé katastrálne 
územie, ale len časť.

 Výhodou je skoré odstránenie problémov 
v území a zlepšenie hospodárenia.

 Podľa § 11, ods. 3 zákona o pozemkových 
úpravách, nové pozemky majú byť svojím 
druhom, výmerou, bonitou, polohou a hos-
podárskym stavom primerané pôvodným 
pozemkom.

2.  Prípravné konanie

 Dan Slovakia Agrar požiadal 26. 8. 2009 
Obvodný pozemkový úrad v Komárne 

o povolenie JPÚ v k. ú. Veľké Kosihy – 
časť Okánikovo.

 15. 10. 2009 v súlade so zákonom č. 
330/1991 Zb. nariadil ObPÚ prípravné 
konanie, aby zistil, či je povolenie JPÚ dô-
vodné.

 21. 10. 2009 prerokovanie s obcou a SPF.
 23. 11. 2009 zriadenie prípravného výbo-

ru.
 30. 11. 2009 prerokovanie špecifických 

podmienok so Správou katastra.
 V rámci prípravného konania s vykonaním 

pozemkových úprav súhlasilo 68,2 % 
občanov, ktorí vlastnia 91,1% pozemkov 
v navrhovanom obvode projektu.

 23. 2. 2010 – ObPÚ Komárno povolil pro-
jekt.

3.  Charakteristika územia 

Reliéf riešeného územia je nížinný, s mi-
nimálnymi výškovými rozdielmi od 108 do 
112 m n. m. Územie je dlhodobo využívané 
prevažne na poľnohospodárske účely.

4.  Stanovenie obvodu projektu

Obvod projektu jednoduchých pozemkových 
úprav bol stanovený tak, aby ho tvorilo uce-
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lené územie, v ktorom DSA plánuje zriadiť 
agrofarmu a okolo nej sústrediť pozemky 
vo svojom vlastníctve, aby mohla v danom 
území dlhodobo investovať a rozvíjať poľno-
hospodársku výrobu.

5.  Stanovené ciele projektu

a)  Sceliť pozemky tak, aby sa dosiahlo čo 
najefektívnejšie usporiadanie vlastníckych 
a užívacích pomerov v obvode projektu 
pozemkových úprav.

b)  Navrhnúť a vybudovať také spoločné za-
riadenia a opatrenia, ktoré zabezpečia, čo 
najefektívnejšie obhospodarovanie dané-
ho územia a jeho ochranu – komunikačné 
(cesty), vodohospodárske (protipovodňo-
vé), protierozívne (veterná, vodná erózia), 
ekologické (zvýšiť stupeň ekologickej sta-
bility) a iné zariadenia a opatrenia.

c)  Vytvoriť funkčný celok na účely čo naj-
efektívnejšej poľnohospodárskej výroby, 
pozostávajúceho z poľnohospodárskych 
pozemkov a farmy spoločnosti Dan Slova-
kia Agrar, a. s.

6.  Predpokladaný výsledok a výhody 
pre účastníkov pozemkových úprav

a)  Každý vlastník v obvode JPÚ bude mať 
vyrovnané svoje podielové vlastníctvo 
a scelené svoje pozemky a majetkové 
podiely. Výsledkom budú teda pozemky 
prístupné z ciest, sústredené do čo naj-
menšieho počtu pozemkov v podiele 1/1, 
a nie v spoluvlastníckych podieloch.

b)  Z pohľadu trhovej hodnoty bude možné 
tieto nové pozemky zapísané v registri 
CKN (teda použiteľné v prípade potreby na 

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v obvode PPÚ v k. ú. Veľké Kosihy – časť Okánikovo

Návrh funkčného usporiadania územia

Legenda:

Výsledná mapa č. 1 Návrh funkčného usporiadania územia v obvode projektu
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úver, hypotéku a pod.), ľahšie a za vyššiu 
hodnotu predať či prenajať (netreba geo-
metrický plán, vlastníctvo v 1/1, prístup-
né, vhodnejší tvar pozemkov, vhodnejšie 
lokalizované, vytýčené v teréne).

c)  Novými navrhnutými spoločnými zariade-
niami a opatreniami (cestami, protipovod-
ňovými, protierozívnymi a ekologickými 
zariadeniami a opatreniami sa zhodnotí 
územie a zabezpečí sa ďalší rozvoj vidie-
ka.

d)  Z pohľadu navrhovateľa bude výsledkom 
tohto projektu PÚ formou JPÚ vhodným 
usporiadaním pozemkov dosiahnuť vytvo-
renie funkčného celku na poľnohospo-
dársku výrobu – zhodu medzi pozemkami 
vo vlastníctve a v užívaní, a tým zlepšenie 
kvality poľnohospodárskeho využívania 
daného územia.

e)  Vlastnícke a užívacie vzťahy budú jed-
noznačné a v súlade so skutočnosťou.

f)  Predpoklad: práce na projekte PÚ formou 
JPÚ pre k. ú. Veľké Kosihy v navrhovanom 
obvode budú trvať približne 1,5 roka. Rea-
litou bolo 2,5 roka.

7.  Špecifiká daného územia

a)  Plocha budúcej ošipárne. Tento areál je 
zakreslený ako objekt plánovanej výstav-
by ošipárne, pričom zahŕňa ornú pôdu a 
ostatné plochy. V súvislosti s realizáciou 
ošipárne v budúcnosti bolo v návrhu 
Všeobecných zásad funkčného užívania 
územia (VZFUÚ) vyčlenené 400 m pásmo 
hygienickej ochrany.

b)  Ide o krajinu s veľmi nízkou ekologickou 
stabilitou, čo je spôsobené vysokým po-
dielom ornej pôdy. Hodnota koeficientu 
ekologickej stability (KES) by sa mala zvý-
šiť z 1,117 na 1,125.

c) Riešený obvod PPÚ bude aj naďalej prio-
ritne plniť funkciu intenzívne obhospoda-
rovaného územia, preto je možné navrho-
vanými ekologickými opareniami iba znížiť 
negatívne dopady takéhoto hospodárenia, 
nie je možné ich úplne odstrániť.

d) Prírodná rezervácia Mostová – maloploš-
né chránené územie so 4. stupňom ochra-
ny predstavuje zároveň aj mokraď regio-
nálneho významu a významné slanisko 
s prítomnosťou vzácnych druhov rastlín 
a fauny.

8.  Návrh zásad na umiestnenie 
nových pozemkov

Jedným z cieľov bolo zladiť vlastnícke a uží-
vacie pomery: 

Užívacie pomery:
Malobloková orná pôda sa takmer nevysky-
tovala.
Na veľkoblokovej poľnohospodárskej pôde 
sa podieľali registrovaní poľnohospodári:
 PD Okánikovo, so sídlom v Okánikove – 

prevažne,
 Dan Slovakia Agrar, so sídlom vo Veľkom 

Mederi,
 PD Veľké Kosihy, so sídlom vo Veľkých Ko-

sihách,
 PD Zlatná, so sídlom v Zlatnej na Ostrove 

– užívali náhradné pozemky.

Vlastnícke pomery:
 Dan Slovakia Agrar, so sídlom vo Veľkom 

Mederi – 62,44 %,

 PD Zlatná, so sídlom v Zlatnej na Ostrove 
– 6,37 %,

 Obec Veľké Kosihy – 5,48 %,
 SR v správe SPF – 1,69 %,
 Súkromné osoby – 24,02 %.

9.  Rokovania s vlastníkmi – návrh 
nového stavu

a)  Na základe dohody medzi poľnohospo-
dárskymi subjektmi o rozdelení užívania, 
bolo v Zásadách na umiestnenie nových 
pozemkov (ZUNP) uvedené, ako budú uží-
vané jednotlivé celky.

b)  Vlastníci sa pri rokovaniach o umiestnení 
ich pozemkov v prevažnej miere rozhodo-
vali podľa toho, komu dajú svoje pozemky 
do užívania.

c)  Výsledkom bola skutočnosť, že voči zve-
rejnenému projektu nebola ani jedna ná-
mietka.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy. Porovnanie pôvodného a nového stavu.

Štatistické údaje registra pôvodného stavu:
Počet parciel: 254
Počet parciel v celistvosti (1/1): 192 (75 %)
Počet vlastníkov: 54
Počet vlastníckych vzťahov: 415
Priemerná výmera parcely: 2,44 ha
Priemerný počet vlastníkov k parcele: 1,63
Priemerný počet parciel na jedného vlastníka: 6,29

Katastrálne územie: Veľké Kosihy (868132)
Obec: Veľké Kosihy (501387)
Okres: Komárno (401) 
Kraj: Nitriansky
Výmera obvodu PÚ: 2727 ha
Výmera obvodu projektu JPÚ: 619 ha

Štatistické údaje registra nového stavu:
Počet parciel: 226
Počet parciel v celistvosti (1/1): 218 (96 %)
Počet vlastníkov: 69
Počet známych vlastníkov: 59
Počet vlastníckych vzťahov: 264
Priemerná výmera parcely: 2,74 ha
Priemerný počet vlastníkov k parcele: 1,17
Priemerný počet parciel na jedného vlastníka: 3,83

Komasačný koeficient pozemkov: 1,12
predstavuje pomer počtu pôvodných a nových parciel: 254/226

Komasačný koeficient pozemkov: 1,57
predstavuje pomer počtu pôvodných a nových vlastníckych vzťahov: 415/264

Legenda:
hranica obvodu PPÚ
parcely pôvodného stavu
parcely nového stavu
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10.  Postup prechodu na nové 
usporiadanie

a)  V rámci plánu prechodu bolo dohodnu-
té podľa spôsobu doterajšieho užívania 
odovzdanie pozemkov v dvoch etapách: 
začiatkom septembra (po zbere jačmeňa, 
repky olejnej, pšenice) a koncom októbra 
(po zbere kukurice, slnečnice).

b)  Zároveň boli vytýčené význačné a po-
drob né lomové body pozemkov.

c)  Začiatok nového užívania bol stanovený 
od 1. 11. 2012, teda na začiatok poľno-
hospodárskeho roku.

d)  Dohodlo sa, že pozemky budú odovzda-
né po zbere úrody a v pozberovej úprave 
pôdy podiskované.

e)  Takmer presne to súhlasilo aj so schvále-
ním vykonania projektu 8. 11. 2012, keď 
bolo vydané rozhodnutie.

11.  Postrehy, závery, podnety

a)  JPÚ sú veľmi dobrým nástrojom na uspo-
riadanie vlastníckych a užívacích pome-

rov pre poľnohospodárske subjekty, kto-
ré chcú hospodáriť v ucelených celkoch 
na vlastnej pôde.

b)  Je to možnosť ako dať do súladu vlast-
nícke a užívacie pomery, a tým efektívne 
investovať do poľnohospodárskej pôdy.

c)  Aj po počiatočnej nedôvere je možné pre-
svedčiť vlastníkov aj užívateľov, že všetci 
účastníci budú profitovať po ukončení 
pozemkových úprav, nielen žiadateľ (in-
vestor).

d)  Ostatní vlastníci získali pôdu v ucelených 
celkoch, v 1/1, tvarovo vhodnejšie pozem-
ky, trhovo zhodnotené, s ktorými mohli 
nakladať podľa svojho uváženia (sami hos-
podáriť, prenajať, predať).

e)  Ostatní užívatelia získali takisto možnosť 
uceleného hospodárenia na pozemkoch, 
s prehľadnejšími vlastníckymi vzťahmi, 
s väčšou právnou istotou, možnosťou dl-
hodobejších prenájmov.

f)  JPÚ možno robiť bez ohľadu na financie zo 
strany štátu, keďže ich financuje investor.

g)  Výhodou je ich rýchlosť, možno ich zrea-
lizovať cca za 2 roky, oproti komplexným 
cca 5 – 7 rokom.

h)  Sú nástrojom, keď nie je možné použiť kla-
sické prostriedky – kúpne zmluvy a geo-
metrický plán.

i)  Zlepšila sa prístupnosť k pozemkom, zvý-
šila sa protierozívna ochrana, zlepšili sa 
vodohospodárske pomery, zvýšila sa eko-
logická stabilita územia.

j)  V súvislosti s realizáciou agrofarmy (oši-
párne) sa do ochranného 400 m pásma 
umiestnili pozemky investora, a tak možné 
negatívne vplyvy z tejto investície bude 
znášať investor.

k)  Investor poskytol svoje pozemky na ekolo-
gické plochy v okolí poľných ciest a kaná-
lov, ostatní vlastníci nemuseli prispievať 
a boli cenovo uspokojení na 100%.

Projekt vypracovala firma GEO-KOD, s. r. o., 
Bratislava v spolupráci s firmou GEODÉZIA 
Bratislava, a. s. Predložený príspevok bol 
prednesený na konferencii o pozemkových 
úpravách, ktorá sa konala 23. novembra 
2012 v Senci.

Ing. Vladimír Uhlík

zodpovedný projektant projektu

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy.

Dohodnuté termíny na odovzdanie užívania novým užívateľom 
rozpísané po blokoch.

Plán prechodu na nové hospodárenie v novom usporiadaní.
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Projekty pozemkových úprav a JTSK03

1.  Úvod

Vyhláškou ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., kto-
rou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kar-
tografii v znení neskorších predpisov, bola 
s účinnosťou od 1. 4. 2011 zavedená nová 
platná realizácia súradnicového systému 
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
(S-JTSK), ktorá je označovaná ako JTSK03.

Zavedenie JTSK03 prinieslo nové techno-
logické a metodické výzvy aj v oblasti vypra-
covania a vykonávania projektov pozemko-
vých úprav (PPÚ). Implementácia JTSK03, 
ale aj iných zmien (napr. v oblasti určovania 
podrobných geodetických bodov, ďalej len 
„PGB“) do metodických postupov PPÚ je 
s ohľadom na legislatívu nevyhnutná a vyža-
duje si aktualizáciu a zosúladenie metodic-
kých predpisov s jej platným znením, hlavne 
pre geodetické činnosti, ako aj dodacích pod-
mienok jednotlivých etáp projektov.

Podľa paragrafu 55a, bod (1), písmeno 
a), vyhlášky 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 nehnuteľ-
ností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov sa v platnej národnej 
realizácii S-JTSK (označovanej ako JTSK03) 
určia súradnice všetkých lomových bodov no-
vých alebo zmenených hraníc nehnuteľností, 
ako aj nových alebo zmenených hraníc rozsa-
hu vecného bremena.

Situáciu komplikuje skutočnosť, že exis-
tuje mnoho rozpracovaných PPÚ, ktorých 
spracovanie začalo pred dátumom účinnosti 
vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z.

Paragraf 63a vyhlášky ÚGKK SR č. 74/ 
2011 Z. z. s prechodnými ustanoveniami 
uvádza, že ustanovenia § 55a sa nevzťahujú 
na vyhotovovanie geometrických plánov, pre 
ktoré boli vyžiadané podklady zo správy ka-
tastra do 31. marca 2011. Uvedená vyhláška 
na situácie začatia prác PPÚ pred účinnosťou 

vyhlášky nepamätá. Avšak aj pri projektoch 
pozemkových úprav sa vykonávajú zmeny 
v súbore geodetických informácií katastra 
nehnuteľností po schválení vykonania projek-
tu pozemkových úprav na podklade záznamu 
podrobného merania zmien. Z tohto dôvodu 
by mal pri pozemkových úpravách platiť po-
dobný postup ako pri geometrických plá-
noch.

Sme presvedčení, že v rámci spracovania 
PPÚ vznikajú homogénne geodetické a kar-
tografické údaje v rozsahu prakticky celého 
riešeného katastrálneho územia mimo za-
stavaného územia obce, čo predstavuje jedi-
nečný podklad na vyhlásenie nového karto-
grafického diela veľkého rozsahu v JTSK03 
z týchto projektov začatých pred „historic-
kým medzníkom“ 1. 4. 2011, avšak kde číslo 
ZPMZ na vykonanie PPÚ bolo vybraté až po 
tomto dátume. Odhliadnuc od dátumu vybra-
tia čísla ZPMZ je dôvodné zamyslieť sa nad 
možnosťou využitia kvalitných údajov z po-
zemkových úprav aj zo skoršieho merania.

V týchto prípadoch bude potrebné vyko-
nať analýzu geometrických základov merania 
polohopisu projektu a rozdeliť ich na dve ka-
tegórie.

Prvú kategóriu budú tvoriť územia, kde 
sa podrobné polohové bodové pole (PPBP) 
vybudovalo terestrickými geodetickými metó-
dami (polygónovými ťahmi, rajónmi a pod...) 
a vychádzalo z existujúcich bodov základné-
ho a podrobného polohového bodového poľa 
v území. Tento postup budovania PPBP bol 
v súlade s vtedy platnými predpismi, keď sa 
presnosť nových bodov viaže na najbližšie 
body polohového bodového poľa. V týchto ka-
tastrálnych územiach novo vybudované body 
PPBP napriek tomu, že vyhovujú kritériám 
daným pre príslušnú triedu presnosti, nepred-
stavujú homogénne bodové pole s rovnakou 
absolútnou presnosťou, ale s relatívnou pres-
nosťou, ktorá sa vzťahuje na najbližšie pevné 
body. V takýchto katastrálnych územiach nie 
je možné nový stav z rozdeľovacieho plánu 
pretransformovať do JTSK03. Preurčovanie 
všetkých bodov PPBP z pozemkových úprav 

a následný prepočet súradníc podrobných 
bodov nevyrieši úlohu. Rozdeľovací plán bol 
spracovaný na nehomogénnom podklade 
a z tohto dôvodu dodatočná transformácia aj 
projektovaných lomových bodov by spôsobila 
deformácie a zmeny časti parciel.

Druhú kategóriu budú tvoriť územia, kde 
sa podrobné polohové bodové pole určilo 
metódami GNSS bez ohľadu na to, či mera-
nie vychádzalo z lokálneho transformačného 
kľúča, alebo sa meranie viazalo na korekcie 
SKPOS. Bodové pole vybudované metódami 
GNSS a z neho vykonané mapovanie poloho-
pisu zabezpečuje homogénny geometrický 
základ. Pri tejto kategórii územia majú všetky 
podrobné body rovnakú absolútnu polohovú 
presnosť v štátnej priestorovej sieti. Takéto 
projekty pozemkových úprav, ktorých geo-
metrický základ vychádza z merania metó-
dami GNSS, vytvorili homogénny podklad na 
parceláciu a tvorbu rozdeľovacieho plánu. 
Všetky lomové body majú rovnakú polohovú 
presnosť a vzťah k jednej referenčnej sústa-
ve. Z tohto dôvodu v týchto územiach máme 
ideálne podmienky na transformáciu pôvod-
ných údajov do JTSK03.

Túto myšlienku sme preverili v reálnej pra-
xi na projekte PÚ v katastrálnom území Veľ-
ký Šariš, kde meračskú sieť tvorilo 124 no-
vých bodov PPBP, určených metódami GNSS 
cez lokálnu transformáciu, avšak vykonanie 
projektu pozemkových úprav sa realizovalo 
po 1. apríli 2011.

2.  Postup prác pri transformácii 
do JTSK03

V grafickom prehľade novozriadených bodov 
PPBP v rámci projektu pozemkových úprav 
sme si vybrali skupinu jedenástich trvalo 
stabilizovaných bodov PPBP, vhodne a rovno-
merne rozložených po obvode katastrálneho 
územia a po obvode zastavaného územia 
obce. Na obrázku č. 1 sú červenou farbou 
vyznačené vybrané body PPBP, ktoré sme 
s použitím GNSS a pripojením na korekcie 
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Obr. č. 1 | Body PPBP a kontrolované body.

Projekt pozemkových úprav k. ú. Veľký Šariš. Kontrola homogenity podrobného polohového bodového poľa.

SKPOS preurčili do JTSK03. Preurčené PGB 
sme použili na výpočet súradnicových odchý-
lok a transformáciu rozdeľovacieho plánu 
z JTSK do JTSK03.

Nové meranie 16. 11. 2012 sme vykonali 

metódou GNSS pomocou GPS prijímača LEI-
CA GPS1200 s pripojením na SKPOS. Mera-
ním sme získali súradnice týchto bodov v no-
vej realizácii S-JTSK (JTSK03) a priestorovou 
transformáciou STS-G Prešov sme vypočítali 

súradnice daných bodov v pôvodnej realizácii 
S-JTSK. Na základe výsledkov tohto nového 
merania sme vykonali kontrolu homogenity 
pôvodného PPBP – Tabuľka č. 1. a porovnali 
sme pôvodné súradnice JTSK s novými sú-
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radnicami JTSK, určenými pomocou globál-
neho transformačného kľúča.

Kontrolným meraním sme zistili, že pô-
vodný lokálny transformačný kľúč bol určený 
správne a v rámci krajných odchýlok. Touto 
kontrolou sa potvrdila homogénnosť preve-
rovaných bodov aj vo vzťahu ku globálnemu 
transformačnému kľúču.

Porovnaním súradníc daných bodov v pô-
vodnej realizácii S-JTSK, získaných zo sta-
rých meraní v roku 2004, so súradnicami 
v novej realizácii S-JTSK (JTSK03), získaných 
z nových meraní v roku 2012 sme vypočítali 
posuny v osiach Y a X, ktoré môžeme použiť 
pri transformácii grafiky rozdeľovacieho plá-
nu.
Na obrázku č. 2 je zobrazený príklad sútla-
če rozdeľovacieho plánu v pôvodnej (JTSK) 
a novej realizácii S-JTSK (JTSK03). Po trans-
formácii majú všetky lomové body medzi 
JTSK a JTSK03 rovnaké parametre posunu. 
Pri použitej transformácii – posunom – nedo-
chádza k deformácii geometrického určenia 
a plochy pozemkov, k porušeniu priamok ale-
bo pravých uhlov a iných vzájomných vzťahov 
v grafickej kresbe.

Podkladom na vyhlásenie platnosti ope-
rátu v JTSK03 môže byť protokol z merania 
GNSS – preurčenia vybraných bodov po ob-
vode riešeného územia a technická správa 
hodnotiaca presnosti a popisujúca transfor-
máciu.

Pôvodné  meran ie :  marec  –  má j  2004 Nové  kon t ro lné  meran ie :  16 .  11.  2012

Body boli zamerané pomocou jednofrekvenčných 4 GPS prístrojov LEICA 
Systém 300 a 500 statickou metódou

Meranie bolo vykonané metódou GNSS pomocou GPS prijímača LEICA 
GPS1200 s pripojením na SKPOS

Použitá bola vlastná transformácia do JTSK na body Štátnej priestorovej siete číslo 
5005-12, 5015-37, 6201-28, 6202-6 a 6211-28

Použitá bola priestorová transformácia STS-G Prešov 
s použitím pripojenia na SKPOS

Číslo Y (JTSK)old X (JTSK)old Z Y (JTSK) X (JTSK) Z Δ X Δ Y Δ Z

1586 265860,89 1201259,23 276,77 265860,92 1201259,23 276,76 0,03 0,00 -0,01

1592 269057,35 1201750,89 285,83 269057,38 1201750,92 285,76 0,03 0,03 -0,07

1601 265847,23 1203050,84 268,35 265847,21 1203050,82 268,34 -0,02 -0,02 -0,01

1603 267000,40 1203065,36 379,15 267000,42 1203065,32 379,04 0,02 -0,04 -0,11

1617 266800,75 1204495,94 358,26 266800,80 1204495,94 358,21 0,05 0,00 -0,05

1622 266260,03 1205661,09 305,10 266260,08 1205661,09 305,08 0,05 0,00 -0,02

1629 265303,39 1204357,78 262,71 265303,43 1204357,81 262,68 0,04 0,03 -0,03

1648 264501,68 1204738,58 278,35 264501,71 1204738,58 278,32 0,03 0,00 -0,03

1655 264980,58 1203719,11 264,73 264980,61 1203719,11 264,71 0,03 0,00 -0,02

1659 263443,67 1203630,58 307,37 263443,69 1203630,58 307,38 0,02 0,00 0,01

1670 264630,58 1202400,12 413,30 264630,61 1202400,16 413,35 0,03 0,04 0,05

Priemerné súradnicové rozdiely: 0,03 0,00 -0,03

Poznámka: Súradnice v pôvodnej realizácii S-JTSK spred 1. 4. 2011 sú označené ako Y (JTSK) a X (JTSK). Súradnice v novej realizácii JTSK03 sú v tabuľke č. 2 označené ako Y (JTSK03) a X (JTSK03).

Tabuľka č. 1 | Kontrola homogenity podrobného polohového bodového poľa

Číslo Y (JTSK03) X (JTSK03) Z posun v osi Y posun v osi X

1586 265860,16 1201258,90 276,76 -0,76 -0,33

1592 269056,61 1201750,59 285,76 -0,77 -0,33

1601 265846,44 1203050,49 268,34 -0,77 -0,33

1603 266999,65 1203064,98 379,04 -0,77 -0,34

1617 266800,02 1204495,61 358,21 -0,78 -0,33

1622 266259,31 1205660,76 305,08 -0,77 -0,33

1629 265302,66 1204357,47 262,68 -0,77 -0,34

1648 264500,94 1204738,25 278,32 -0,77 -0,33

1655 264979,84 1203718,78 264,71 -0,77 -0,33

1659 263442,92 1203630,24 307,38 -0,77 -0,34

1670 264629,83 1202399,82 413,35 -0,78 -0,34

Priemerný posun v oboch osiach: -0,77 -0,33

Tabuľka č. 2 | Výpočet súradnicových rozdielov (súradnice Y a X v pôvodnej realizácii S-JTSK pozri tabuľku č. 1)

Obr. č. 2 | Príklad sútlače rozdeľovacieho plánu v pôvodnej (JTSK) a novej realizácii S-JTSK (JTSK03).
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Existujú názory, že do JTSK03 môžu byť 
prevzaté iba body určené priamym meraním. 
Ukazuje sa, že pri pozemkových úpravách je 
realizácia tejto zásady časovo náročná a zby-
točná, pretože po vytýčení a následnom za-
meraní lomových bodov by okrem štandard-
ných súradnicových rozdielov medzi JTSK 
a JTSK03 vznikli aj niekoľkocentimetrové 
rozdiely vyplývajúce z presnosti samotného 
nového merania (pozri červené čísla na obr. 
č. 3).

Každý lomový bod by sa musel vytýčiť 
v JTSK a následne zamerať v JTSK03. Týmto 
postupom by vznikol prirodzený nesúlad vzá-
jomného vzťahu medzi podrobnými bodmi 
v oboch realizáciách. Väčšina podrobných bo-
dov by mala odlišné posuny. Neobstojí argu-
mentácia, že rozdiel je v rámci krajných odchý-
lok, pretože týmto spôsobom by sme vykazo-
vali rozdielnu výmeru podľa JTSK a JTSK03. 
Z týchto dôvodov pri pozemkových úpravách 
nie je dôvodné a účelné všetky podrobné bo-
dy vytyčovať v JTSK a následne zameriavať 
v JTSK03. Jediným korektným a efektívnym 
nástrojom tvorby vektorovej mapy z pozem-
kových úprav je podľa nášho názoru trans-
formácia konštantným posunom vo vzťahu 
k preurčeným PGB.

Na základe uvedeného navrhujeme pri roz-
pracovaných PPÚ tento postup:
1.  Analýza rozpracovaného projektu s cie-

ľom zistiť, či meranie polohopisu vychá-
dzalo z homogénneho bodového poľa 
určeného metódami GNSS.

2.  Premeranie niekoľkých vhodne vybratých 
pôvodných bodov PPBP v JTSK03 pomo-
cou SKPOS a ich preurčenie na PGB.

3.  Určenie spoločných súradnicových rozdie-
lov pre transformáciu kresby rozdeľovacie-
ho plánu z JTSK do JTSK03.

4.  Vykonanie samotnej transformácie a do-
kumentácia celého postupu v technickej 
správe.

3.  Záver

Na území SR je ukončených a zapísaných cca 
200 projektov pozemkových úprav. Z toho 
viac ako 100 projektov bolo meraných metó-
dami GNSS. Okrem toho je rozpracovaných 
viac ako 200 projektov pozemkových úprav. 
Z toho vychádza záver, že rezort geodézie, 
kartografie a katastra SR má dnes na dosah 
kvalitné údaje na vyhlásenie platnosti cca 
100 operátov z pozemkových úprav v novej 

národnej realizácii JTSK03. Ďalších 200 ka-
tastrálnych území sa ukončuje, čo v súčte tvo-
rí významný počet katastrálnych území v SR 
(cca 10 %), kde je možné spravovať operát 
v novej národnej realizácii S-JTSK.

Naša práca si nerobí akademické ambí-
cie, nie je to vedecká práca, jej ambíciou je 
vyvolať odbornú diskusiu a naznačuje možný 
smer pre ďalší výskum, dopracovanie meto-
diky kontrol a testovania homogenity pôvod-
ného PPBP, spôsob vyhodnotenia a výpočet 
transformačných parametrov.

V súvislosti s uvedeným zostáva otvore-
nou úlohou spojenie alebo paralelné spra-
vovanie čiastkovej vektorovej katastrálnej 
mapy v JTSK03 (výsledok PPÚ alebo OKO 
novým mapovaním) s inou čiastkovou vekto-
rovou katastrálnou mapou (napr. intravilánu) 
v pôvodnej realizácii S-JTSK v rámci jedného 
katastrálneho územia.

Záverom by sme ešte chceli uviesť, že po 
vyhlásení platnosti údajov v JTSK03 z pro-
jektov pozemkových úprav môžu vznikať 
problémy na rozhraní so zastavaným úze-
mím obce spravovaným v JTSK. Nepresnosti 
a anomálie môže spôsobiť doterajšia prax pri 
spracovaní geometrických plánov, keď sa pre 
riešenú parcelu vyberú dva identické body, 
kde sú rozdiely vzdialenosti odmeranej na 
mape a skutočnej vzdialenosti v teréne skoro 
zhodné, avšak body sú v riešenom území po-
lohovo nesprávne zakreslené. Reálne sa za 
identické body nevyberajú body s najvyššou 
presnosťou danou strednou polohovou chy-
bou, ale body s najmenšou chybou pri porov-
návaní vzdialenosti medzi bodmi.

Podľa nášho názoru tieto chyby vyplýva-
jú aj zo súčasnej právnej úpravy, pretože pri 
spracovaní geometrických plánov sa overe-
nie identických bodov realizuje cez parame-
ter Δd. Dvojica najvhodnejších identických 
bodov sa určí odmeraním vzdialenosti medzi 
dvojicou lomových pevných bodov v teréne 
a táto vzdialenosť sa porovná so vzdialenos-
ťou vypočítanou zo súradníc (odmeraním na 
mape). Týmto spôsobom sa často vyberie 
dvojica polohovo chybne určených bodov, av-
šak náhodne s najmenším rozdielom medzi 
priamo meranou a vypočítanou vzdialenos-
ťou.

Tento spôsob overovania identity výcho-
diskových bodov prostredníctvom odmera-
nia vzdialenosti mal význam a bol efektívny 
pri reambulácii máp bývalého pozemkového 

Obr. č. 3 | Porovnanie JTSK a JTSK03 pri osobitnom meraní každého lomového bodu.
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katastra, alebo v minulosti pri meraní geo-
metrických plánov ortogonálnou metódou, 
pretože priamo v teréne bolo možné overiť 
polohu meračskej priamky.

V súčasnom období, pri komfortnej me-
račskej a výpočtovej technike je podstatne 
spoľahlivejšie určiť identické body cez porov-
nanie strednej polohovej chyby väčšej skupi-
ny podrobných bodov.

V katastrálnom území, kde bol zapísaný 
projekt pozemkových úprav, by bolo vhodné, 
ak by sa za identické body považovali trvalo 
stabilizované body na hranici obvodu vykona-
nia projektu pozemkových úprav.

Reálna prax ukázala, že nová národná re-
alizácia S-JTSK (JTSK03) je dobrým projek-
tom, ktorý významným spôsobom ovplyvní 
kvalitu geodetických činností a zabezpečí 
prechod od relatívnej presnosti a posudzo-
vania polohy lomových bodov od najbližších 

pevných bodov polohového bodového poľa 
k absolútnej presnosti v rámci celého územia 
SR.

Lektorovali: Ing. Viera Repáňová, Ing. Oto Svätojánsky

Ing. Peter Repáň

Progres CAD Engineering, s. r. o., 
Prešov

Ing. Jozef Bujňák

Obvodný pozemkový úrad 
v Prešove
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Mohli by ste čitateľom bulletinu priblížiť niekoľko 
základných informácií o sebe a uviesť, aký bol sled 
vášho profesijného pôsobenia v geodetickej praxi 
po ukončení vysokoškolského štúdia?

V rokoch 1986 – 1990 som študoval odbor 
geodézie a kartografie na SvF SVŠT (teraz 
STU) v Bratislave. Po skončení štúdia a ab-
solvovaní základnej vojenskej služby v roku 
1991 som sa zamestnal vo firme GEODÉZIA 
Bratislava, a. s. (vtedy ešte š. p.), kde pôso-
bím dodnes. Teda som ten typ „japonského 
zamestnanca“, verného jednej firme. Prešiel 
som všetkými stupňami, od radového zamest-
nanca prevádzky v Novom Meste nad Váhom, 
cez vedúceho prevádzky (1993 – 2003), 
riaditeľa hospodárskeho strediska (2003 – 
2006) až po generálneho riaditeľa (2006 –) 
a predsedu predstavenstva (2008 –). Ako 
predseda ZZGK pôsobím od roku 2006, od 
roku 2012 som členom prezídia Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR. 
Za predsedu Komory pozemkových úprav SR 
som bol zvolený v roku 2012. Od roku 2007 
(už druhé funkčné obdobie) som členom 
Priemyselnej rady SvF STU Bratislava. Som 
autorizovaným geodetom a kartografom 
s rozsahom oprávnenia C a zodpovedným 
projektantom pozemkových úprav. Venujem 
sa aktívne rôznym oblastiam geodézie a kar-
tografie. Som spoluautorom Metodického ná-
vodu na vykonávanie geodetických činností 
pre projekt pozemkových úprav, prednášal 
som v kurze odbornej prípravy na opakova-
nú skúšku držiteľov osvedčenia pre získanie 
oprávnenia na projektovanie pozemkových 
úprav. Som spoluautorom návrhu Smernice 
na obnovu katastrálneho operátu. Sme geo-
detická rodina, pretože aj moja manželka je 
geodetka – spolužiačka, takže s geodéziou 
žijem nielen v práci, ale aj doma. Musím po-
vedať, že sa mi ešte nezunovala, teda ani prá-
ca ani manželka, možno mám to šťastie, že 
záľuba sa mi stala aj profesiou.

Rozprávame sa s Ing. Vladimírom Uhlíkom, predsedom 
Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie a predsedom 
Komory pozemkových úprav

Skúste čitateľom bližšie predstaviť Zamestnávateľ-
ský zväz geodézie a kartografie. 

Na úvod treba povedať, že náš zväz nevznikol 
teraz, dátum jeho vzniku je 18. 12. 1996. Sú-
hlasím, že sme boli menej viditeľní. Viditeľná 
činnosť pre odbornú verejnosť bola hlavne 
v spoluorganizovaní SGD, kde som pôsobil 
ako odborný garant a doteraz sa podieľam 
na odbornom programe SGD. Minulý rok sme 
sa rozhodli rozšíriť existujúcu platformu zväzu 
z pôvodných 4 na 13 firiem. Rozšíreniu pred-
chádzali viaceré stretnutia predstaviteľov ge-
odetických firiem pôsobiacich na Slovensku 
a z nich vyplynulo rozhodnutie oprášiť existu-
júcu značku a dať jej nový rozmer a dynamiku.

Hlavným cieľom zväzu je zastupovať 
a združovať geodetické firmy na Slovensku, 
zamestnávateľov, tak aby existoval ako ak-
tívna a silná lobistická organizácia, ktorá 
bude ovplyvňovať dianie v rezorte geodézie 
a kartografie.
Dôležitým podnetom na rozšírenie a zvýšenú 
aktivitu bolo, že existujúce organizácie zdru-
žujúce geodetov (Komora geodetov a kar-
tografov, Komora pozemkových úprav, Slo-
venská spoločnosť geodetov a kartografov 
a iné) plnili a plnia iné úlohy a nezastupujú 
geodetické firmy, ale individuálnych členov, 
resp. pracovníkov štátnej správy. No asi naj-
dôležitejším dôvodom bola vážna situácia 
geodetov na Slovensku.

Skúste pomenovať túto „vážnu situáciu geodetov“ 
na Slovensku, a teda problémy, ako ich vníma váš 
zväz.

Súčasnosť, žiaľ, nepraje nielen geodetom, 
ale asi všetkým profesiám. Zápasíme s nedo-
statkom práce pre geodetické firmy, nízkymi 
cenami na úrovni nákladov, nízkou kvalitou 
prác. Je príliš veľa geodetov na malé Sloven-
sko. V čase zmeny politického systému po 
roku 1989, ekonomického rozvoja a investič-

ného boomu bol po našej práci veľký dopyt. 
Vzniklo veľké množstvo firiem, neskôr nastal 
útlm, prišla kríza a v súčasnosti je dopyt ma-
lý a ponuka príliš veľká. Dôsledkom toho je 
kríza geodetických firiem, slabé postavenie 
geodetov a geodetických firiem v spoloč-
nosti, slabé vnímanie odbornosti geodetov 
aj vplyvom veľkého rozptylu cien v súťažiach, 
vykonávania prác pod cenu a v neposlednom 
rade rozvojom nových technológií.

Tak sme ako zástupcovia geodetických 
firiem začali hľadať riešenie. Je potrebné 
posilniť postavenie geodetov, podnikateľ-
ských subjektov v spoločnosti, robiť publicitu 
geodézii všeobecne, hľadať nové postavenie 
geodetov medzi ostatnými profesiami, defi-
novať a presadzovať zmysluplné projekty pre 
spoločnosť – orgány štátu, malých aj veľkých 
klientov, presadzovať komparatívnu kvalitu 
nami poskytovaných služieb a produktov, 
aktívne ovplyvňovať smerovanie legislatívy, 
nielen pripomienkovať zákony, ale ich aj vy-
tvárať. Platforma nášho zväzu je na to ako 
stvorená.

Aká je vízia činnosti vášho zväzu na najbližšie ob-
dobie a v strednodobom horizonte?

Chceme využiť prostriedky na presadenie 
základných línií, ako sú zmeny v legislatíve 
najmä pokiaľ ide o katastrálny zákon, zákon 
o geodézii a kartografii, stavebný zákon, zá-
kon o verejnom obstarávaní, živnostenský 
zákon a pod. Ďalej sa budeme usilovať o pre-
sadenie vykonávania istých geodetických 
činností a ich zadefinovanie ako výkonu pre-
nesených právomocí štátu, ako aj o pevné 
určenie cien za tieto práce podľa vzoru notá-
rov. V neposlednom rade nám pôjde aj o za-
definovanie nových druhov geodetických 
prác a ich zakomponovanie do právnych 
predpisov, teda do zákonov a vyhlášok, tak 
aby sa stali záväznými. Chceme zabezpečiť 
dostatok práce pre všetkých – malé, stred-
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né aj veľké geodetické firmy, teda dosiahnuť 
nastavenie optimálneho podnikateľského 
prostredia so silným postavením geodetov na 
trhu ako váženej profesie, stabilizovať ceny 
a zvýšiť kvalitu našich prác.

Ako toto všetko chcete dosiahnuť, máte na to ná-
stroje a možnosti?

Áno uvedomovali sme si, že stanoviť si ciele 
je dôležité, ale keď nebudeme mať nástroje 
a možnosti ako veci meniť a naše požiadavky 
presadiť, naša snaha bude márna.

Preto sme sa rozhodli začleniť sa do 
štruktúr Asociácie zamestnávateľských zvä-
zov a združení Slovenskej republiky (ďalej 
AZZZ SR). Po predchádzajúcom rokovaní na 
pôde AZZZ SR sme si 10. augusta 2012 po-
dali prihlášku . Náš zväz bol 24. októbra 2012 
na Valnom zhromaždení AZZZ SR prijatý za 
riadneho člena tejto organizácie.

AZZZ SR, ako záujmové združenie s práv-
nou subjektivitou, je vrcholová zamestnáva-
teľská organizácia v Slovenskej republike, 
založená v roku 1991. Členmi sú zamestná-
vateľské a podnikateľské zväzy a združenia 
pôsobiace na Slovensku. Toho času je to 23 
subjektov, s cca 350 tis. zamestnancami. 
Kľúčovým cieľom AZZZ SR je presadzovanie 
a podpora aktivít smerujúcich k skvalitňova-
niu podnikateľského prostredia.

Členovia AZZZ SR majú možnosť pri-
pomienkovať legislatívu jednak v medzire-
zortnom pripomienkovom konaní, ale aj na 
rokovaniach slovenskej tripartity – v Hospo-
dárskej a sociálnej rade SR (HSR SR), kde 
môžu byť zastúpení priamo na rokovaní riad-
nym členom za zamestnávateľov, ak prejavia 
záujem o účasť na prerokovaní materiálu, 
ktorý sa dotýka ich agendy.

Ktoré zákony ste teda pripomienkovali a čo sa vám 
podarilo presadiť? 

Za krátke obdobie nášho členstva sme pripo-
mienkovali tieto zákony: zákon č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní, nový zákon o ka-
tastri nehnuteľností, zákon č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii, zákon č. 216/1995 
Z. z. o komore geodetov a kartografov, vy-
hlášku MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú pod-
robnosti na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri stavebných prácach, zákon 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via, nový zákon o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon).

Ako člen prezídia AZZZ SR som sa zú-
častnil spolu s kolegami množstva rozporo-
vých konaní o spomínaných zákonoch na 
príslušných ministerstvách a úradoch. V sú-
vislosti s katastrálnym zákonom a zákonom 
o verejnom obstarávaní som sa zúčastnil aj 
dvoch rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR 
ako jeden z troch zákonných zástupcov AZZZ 
SR v tripartite. Dokonca po poslednom roko-
vaní v tripartite som dostal dôveru za AZZZ 
SR a zúčastnil som sa v diskusnej rozhlasovej 
relácii RTVS venovanej zákonu o verejnom 
obstarávaní a výsledkom tripartity.

A čo sme dosiahli na rokovaniach? Naprí-
klad ku katastrálnemu zákonu sme predložili 
4 pripomienky. Absolvovali sme dve kolá rozpo-
rových konaní na ÚGKK SR a 2 zásadné pripo-
mienky boli akceptované, ďalšia pripomienka 
bola presunutá na zapracovanie do vyhlášky. 
V prípade zákona o geodézii a kartografii sme 
predložili 25 pripomienok. Na prvom kole roz-
porového konania bolo akceptovaných 8 zá-
sadných pripomienok. Do druhého kola zostali 
len 4 zásadné pripomienky. Toto kolo sa nako-
niec neuskutočnilo, pretože ÚGKK SR nakoniec 
navrhovanú novelu stiahol z rokovania a mala 
by sa znova prepracovaná predložiť v roku 
2013. Aj v ďalších zákonoch sa nám podarilo 
presadiť zmeny, ktoré azda pomôžu podnikateľ-
skému prostrediu na Slovensku, a hlavne nám 
geodetom. Práve teraz je v procese tvorby sta-
vebný zákon, veľmi dôležitý aj pre geodetickú 
obec. Od neho a od zmien v ňom si sľubujeme 
prácu pre geodetické firmy a zlepšenie posta-
venia geodeta v stavebnom procese.

V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, 
prečo je naša činnosť dôležitá a v čom je 
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iné naše postavenie. Napr. KGaK sa zúčast-
ňuje pripomienkovania niektorých zákonov 
z dielne nášho rezortu (katastrálneho záko-
na, zákona o geodézii a kartografii) v rezort-
nom pripomienkovom konaní. Žiaľ, veľmi 
málo prednesených pripomienok KGaK bolo 
akceptovaných a KGaK nemá páky na to, ako 
ich presadiť. V tomto je naša pozícia zásadne 
iná a vieme ich obhajovať až do poslednej 
inštancie, a to tripartity. A keďže máme za se-
bou silného partnera – AZZZ SR, dokážeme 
mnohé veci presadiť. Odtiaľ už zákony idú na 
schválenie vládou a do parlamentu.

Chcem len zdôrazniť, a rezonuje to aj vo ve-
rejnosti, nielen geodetickej: Je to prvý raz po 
mnohých rokoch, keď je geodetov znova po-
čuť a nielen to, vieme svoje záujmy aj presadiť.

Váš zväz je organizáciou, ktorá zastupuje len nie-
ktorých, prevažne väčších hráčov na trhu geode-
tických prác. Aj s takýmto názorom je možné sa 
stretnúť medzi geodetmi a kartografmi. Je to tak?

Ďakujem za túto otázku, lebo podobné názory 
som počul aj ja. Určite to nie je pravda. Zväz 
je vrcholová zamestnávateľská organizácia, 
pôsobiaca v oblasti geodézie a kartografie 
v Slovenskej republike. Našimi členmi sú fy-
zické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju 
podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, 
kartografie, katastra, pozemkových úprav, 
fotogrametrie a geografických informačných 
systémoch.

Členstvo je dobrovoľné, vzniká na zá-
klade písomnej prihlášky a odsúhlasenia 
prijatia za člena na zasadnutí valného zhro-
maždenia. Členstvo má štatút riadneho člena 
a pozorovateľa (medzi valnými zhromažde-
niami). V súčasnosti máme 13 členov s 310 
zamestnancami.

Záujem o našu organizáciu medzi geodet-
mi je oveľa väčší, ale nechceme ísť cestou 
kvantity. Chceme, aby sa našimi členmi stali 
firmy, ktoré chcú a majú záujem aktívne pra-
covať a prispieť k plneniu nášho programu 
a cieľov. Ale neuzatvárame sa pred nikým. 
Čo sa týka veľkosti firiem, ktoré združujeme, 
máme firmu, ktorá má 65 zamestnancov, ale 
aj firmu s 2 zamestnancami. Firmy sú rovno-
merne zastúpené z východu, stredu i západu 
Slovenska.

Ako som už spomínal, snažíme sa zlepšiť 
podnikateľské prostredie na Slovensku pre 
geodetické firmy, bez ohľadu na ich veľkosť 

a teritoriálnu pôsobnosť. Snažíme sa, aby 
každý geodet mal prácu a za ňu dobre za-
platené, i zodpovedajúce postavenie, aké 
mali geodeti v minulosti na Slovensku.

Medzi geodetmi a kartografmi rezonujú už dlhý čas 
pozemkové úpravy. Ako sa im venuje váš zväz?

Áno pozemkové úpravy sú veľmi dôleži-
tou agendou, ktorú presadzujeme a rieši-
me v spolupráci s Komorou pozemkových 
úprav Slovenskej republiky (ďalej KPÚ SR). 
Spoluprácu podporuje aj fakt, že som sa stal 
na konci roka 2012 aj predsedom KPÚ SR. 
Mimoriadny význam pozemkových úprav 
vyplýva najmä z potreby riešiť a odstrániť 
extrémnu rozdrobenosť pozemkového vlast-
níctva a jej nedostatočnú evidenciu. Dôsled-
kom historického vývoja je homogenizácia 
užívateľských celkov, vodná a veterná erózia, 
degradácia pôdy, zníženie ekologickej stabili-
ty a biodiverzity, narušenie krajinného rázu, 
zmeny v spôsobe hospodárenia na poľnohos-
podárskej pôde, dlhodobo upadajúci status 
poľnohospodára, vyľudňovanie a úpadok 
vidieka, nezamestnanosť a zmeny v štruktú-
re vidieckeho obyvateľstva. To všetko sa dá 
riešiť a vyriešiť v rámci pozemkových úprav, 
pod čím rozumieme sceľovanie, parceláciu, 
usporiadanie pozemkov, a s tým súvisiaci 
výkon právnych, terénnych, komunikačných, 
vodohospodárskych, protieróznych, ekologic-
kých a iných opatrení, s cieľom zlepšiť výrobu 
a prevádzkové pomery, zlepšiť životné pod-
mienky vidieckeho obyvateľstva a usporiadať 
vlastnícke vzťahy na upravovanom území.

Našou spoločnou snahou je zabezpečiť 
pokračovanie procesu obstarávania projek-
tov pozemkových úprav z Programu rozvoja 
vidieka (PRV) SR na roky 2007 – 2013, do-
čerpanie alokovaných prostriedkov vo výške 
cca 28 mil. eur, zabezpečenie zaradenia po-
zemkových úprav ako prioritného opatrenia, 
na ktoré možno oprávnene čerpať náklady 
z pripravovaného programovacieho obdobia 
PRV SR na roky 2014 – 2020 a inštituciona-
lizácia pozemkových úprav na Slovensku. To 
znamená ich trvalé zaradenie medzi priority 
štátu so stabilným rozpočtom. Pretože je dô-
ležité zabezpečiť financovanie tohto procesu 
aj z iných zdrojov ako len z eurofondov.

Mnohé sa už podarilo. Po mnohých ro-
kovaniach na MPRV SR, hľadaní spojencov 
a propagácii pozemkových úprav vo verejnos-

ti sa podarilo dôležité – bola vyhlásená nová 
súťaž na PPÚ, čím sa zabezpečí dočerpanie 
vyčlenených prostriedkov EÚ z rokov 2007 – 
2013 na pozemkové úpravy. Boj o zaradenie 
pozemkových úprav do nového programova-
cieho obdobia PRV SR 2014 – 2020 ešte 
nie je dobojovaný. Ale veríme, že spoločným 
úsilím aj tu uspejeme a slovenskí geodeti bu-
dú mať aj v tejto oblasti dostatok práce a zá-
kaziek.

Čo by ste chceli povedať na záver?

Náš zväz chce na rovinu diskutovať o stave 
profesie, preberať aj nepríjemné veci, správ-
ne ich pomenovať a skúsiť nájsť zhodu v rie-
šeniach, nastavovať zrkadlo rezortu, školstvu 
a komerčnej sfére, byť reprezentatívnou 
vzorkou komunity geodetov, byť odbornou 
autoritou, presadzujúcou „rozumné veci“, byť 
iniciátorom zlepšenia postavenia našej komu-
nity (geodetov) v spoločnosti, pretože len tak 
sa pohneme dopredu.

Nedávno sa uskutočnilo spoločné rokova-
nie KGaK a ZZGK, na ktorom sme sa dohodli, 
že budeme úzko spolupracovať v legislatívnej 
oblasti pri príprave nových zákonov a ich 
pripomienkovaní a iniciovať nové zákony 
ovplyvňujúce odbor. V legislatívnej oblasti sa 
zameriame na zákony ovplyvňujúce podmien-
ky podnikania v odbore, vykonávanie geode-
tických a kartografických prác a výkon ich 
autorizácie. Pri návrhu nových zákonov a no-
velách pôvodných zákonov budeme smero-
vať ich filozofiu k tomu, aby generovali svojimi 
ustanoveniami skvalitňovanie poskytovania 
služieb zákazníkom a nové podmienky na zís-
kanie zákaziek. Veľmi operatívne sme spoloč-
ne zorganizovali 30. januára 2013 diskusné 
fórum týkajúce sa problematiky JTSK03.

Na dosiahnutie tohto všetkého chcem 
vyzvať na spoluprácu všetky organizácie 
zastupujúce geodetov, ako aj všetkých geo-
detov na Slovensku. Akýkoľvek námet, po-
znatok, myšlienku privítame a budeme sa im 
venovať. Podrobné informácie o našom zväze 
nájdete na www.zzgk.sk.

Treba si uvedomiť, že nikto za nás geode-
tov a kartografov nebude bojovať, svoje zá-
ujmy si musíme presadzovať sami, len tak 
zmeníme svoje postavenie a vrátime postave-
nie geodeta tam, kam právom patrí.

Ing. Vladimír Uhlík, predseda ZZGK
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Štvrtý medzinárodný pracovný seminár o rozvoji trhu s pôdou 
a pozemkových úpravách
Fourth International LANDNET Workshop on Land Market Development and Land Consolidation

Ing. Peter Repáň a Ing. Jozef Bujňák sa zú-
častnili 12. až 14. novembra 2012 v rámci 
svojich pracovných aktivít v oblasti pozem-
kových úprav na Štvrtom medzinárodnom 
pracovnom seminári o rozvoji trhu s pôdou 
a pozemkových úpravách, ktorý sa konal 
v Budapešti. O účasť a prezentáciu pozem-
kových úprav na Slovensku ich požiadali 
priatelia z Holandskej vládnej služby pre ma-
nažment pôdy (ďalej len DLG).

Od roku 2002 Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo pri Organizácii spoje-
ných národov (FAO – Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), regio-
nálna kancelária pre Európu a Centrálnu 
Áziu v Budapešti organizuje každoročne se-
mináre na prediskutovanie nástrojov, ako sú 
pozemkové úpravy alebo pozemkový fond.

Od roku 2007 túto sieť krajín Európy 
a Centrálnej Ázie vedie FAO, ku ktorej sa 
pripojila sieť FARLAND s cieľom vytvoriť čo 
najvhodnejšie podmienky na výmenu znalostí 
a zlepšovanie prístupov, súvisiacich so záleži-
tosťami pozemkovej držby.

V rokoch 2010 a 2012 aktivity tejto siete 
podporoval projekt s názvom: „Podpora siete 

Pozn. autorov: FIAT PANIS – Buď chlieb

pre záležitosti trhu s pôdou v strednej a vý-
chodnej Európe“, ktorý implementovala DLG 
a v spolupráci s FAO regionálna kancelária 
pre Európu a Centrálnu Áziu.

Program tohto štvrtého seminára bol zame-
raný na prehĺbenie pohľadu na rôzne nástroje 
a na rozšírenie pozemkových úprav do viace-
rých oblastí regionálneho rozvoja. Osobitne 
bolo zdôraznené aj využívanie pozemkových 
úprav na prispôsobovanie zmenám klímy. 
Ďalším dôležitým krokom do budúcnosti bolo 
prerokovanie zriadenia a inštitucionalizácie 
tzv. siete LANDNET. Na základe vyhlásenia 
LANDNET, ktoré bolo spracované vo februári 
2012 na seminári v Budapešti, aj so zahrnutý-
mi pripomienkami vtedajších účastníkov, pri-
pravili organizátori prvú predlohu návrhu textu 
zakladacej listiny siete LANDNET.

Základné tézy z tejto zakladacej listiny uvá-
dzame v ďalšom texte:

LANDNET je komunita profesionálov z rôz-
nych krajín a rôznych organizácií zastreše-
ných iniciatívou FAO. Zapojení profesionáli 
môžu reprezentovať vládu, súkromný sektor, 

mimovládne organizácie, univerzity a iné vý-
skumné inštitúcie.

Hlavné pracovné úlohy LANDNET-u sú:

1.  Prehĺbiť pochopenie problémov, ktoré 
obmedzujú trh s pôdou na vidieku a ich 
vzájomný vzťah v rôznych častiach Európy.

2.  Výmena znalostí a skúseností na zväč-
šenie kapacít medzi členmi a vytvorenie 
širokej databázy vedomostí.

3.  Identifikácia správnych postupov, aby 
mohli byť formulované spoločné vízie v zá-
kladných otázkach, potrebné pri efektívnej 
politike.

4.  Stimulácia inštitúcií a novelizácia regio-
nálnych a národných prístupov a inštitu-
cionálnych rámcov.

5.  Vplyv na novelizáciu národných a európ-
skych politík prostredníctvom účasti na 
politických konzultáciách, verejných a po-
litických debatách.

6.  Stimulácia a napomáhanie výcviku pro-
fesionálov a tvorby kapacít na vytvorenie 
organizačných predpokladov na imple-
mentáciu.

Rokovacia sála.

Organizátori.
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Sieť LANDNET plánuje tieto aktivity:

 Organizácia tematických medzinárod-
ných pracovných seminárov zameraných 
na výmenu znalostí.

 Organizácia študijných návštev zamera-
ných na nové (experimentálne) aplikácie 
a prístupy.

 Štúdium špecifických tém a prípadov 
z jednotlivých krajín.

 Prispievanie k implementácii pilotných 
projektov v rôznych oblastiach pôsobnosti 
LANDNET-u.

 Prispievanie k smerniciam a manuálom 
správnych postupov.

 Prevádzka e-diskusií a webového fóra.
 Formulácia spoločných stanovísk ohľad-

ne prípravy nových politík.
 Mobilizácia a organizácia účasti na iných 

udalostiach a programoch.
 Participácia na politických debatách.
 Identifikácia relevantných medzinárod-

ných udalostí a podpora programov.
 Správa webových stránok (spojených so 

stránkami FAO a FARLAND.
 Vydávanie ročného informačného periodi-

ka.
 Správa medzinárodného kontaktného bo-

du
 Zostavenie a správa databanky expertov

Počiatočné nápady pre organizáciu práce 
LANDNET sú:

 FAU REU v Budapešti bude manažér sie-
te a bude plniť funkciu sekretariátu.

 Každá krajina (člen EÚ, kandidát na člen-
stvo v EÚ a noví susedia) vymenujú ná-
rodnú kontaktnú osobu na zabezpečenie 
spojenia s relevantnou vládnou organizá-
ciou.

 Organizácia z každej krajiny, ktoré podpo-
ruje LANDNET, budú formálne registrova-
né ako partnerské organizácia LANDNET.

 Malá skupina vysokopostavených repre-
zentantov zastupujúcich FAO a členské 
štáty určia hlavné smerovanie.

 Malý základný tím európskych expertov je 
vytvorený, aby asistoval FAO pri príprave 
a implementácii aktivít príslušného obsa-
hu (program pracovných seminárov, štú-
die atď.).
Na záver uvádzame zoznam prezentácií, 

ktoré na pracovnom seminári odzneli. Pouka-

zuje na široký záber seminára a na skutočne 
medzinárodné zloženie účastníkov. Všetky 
prezentácie môžete nájsť vo formáte adobe 
pdf na internetovej adrese http://www.fao.
org/europe/meetings-and-events-2012/4th-
-landnet/en/.

Prezentácie – 1. rokovací deň:

 Introduction to the workshop and options 
to sustain the LANDNET 

 Richard Eberlin, FAO REU, Frank van 
Holst, DLG

 Land markets in Europe: characteristics, 
problems and policy options 

 Liesbet Vranken, Division of Bio econo-
mics, Department of Earth and Environ-
mental Sciences, University of Leuven, 
Belgium

 Rural Land Market in Portugal 
 Margarida Ambar, DGADR
 Land market and Land consolidation in 

the Netherlands 
 Jan Spijkerboer, Natuurmonumenten, The 

Netherlands
 Land market and Land consolidation in 

the Republic of Lithuania 
 Giedre Leimontaite, National Land Servi-

ce under the Ministry of Agriculture of 
the Republic of Lithuania

 Land markets and land structures... in 
Galicia – Spain 

 Francisco Onega Lopez, USC – Galicia, 
Spain

 Rural land market in Flanders
 Griet Celen – Flemish Land Agency, Bel-

gium
 Land market and land structures in Ro-

mania
 Simona Panait, Ministry of Agriculture 

and Rural Development, Romania

Prednáška o pozemkových úpravách na Slovensku.

Práca v pracovných skupinách.
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 Facts and figures: EU RD policy and land
 Francisco Ónega López, USC – Galicia, 

Spain

Prezentácie – 2. rokovací deň:

 Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries 
and Forests in the context of national 
food security

 Vladimir Evtimov, FAO Climate, Energy 
and Tenure Division

 Opening of Land Market and State Land 
Bank Development

 Evgeniy Berdnikov, Vice-Chairman, State 
Agency for Land Resources of Ukraine

 Land banking in Flanders
 Griet Celen, Head of Projects Depart-

ment, Flemish Land Agency. Belgium
 Land Resources in Bosnia and Herzegovi-

na
 Fahro Belko, MoFTER, Bosnia and Herze-

govina
 Development of Agricultural Land Market 

in Russia
 Alexander Sagaydak and Anna Lukyan-

chikova, Russian Federation
 F:ACTS!
 Henk Moen, Dutch Government Service 

for Land and Water Management, The 
Netherlands

 Adaptation to Climate Change through 
Territorial Development Strategies: 

 Pilot Project of the Municipality of Varna
 Lyudmil Ikonomov, Institute for Ecologi-

cal Modernization, Bulgaria
 Experience from Achaia pilot, Western 

Greece 

 Christiana Leontiou, Development Enter-
prise, Greece

 Italian Good practices: from F:ACTS! to 
Green & Resilient Communities

 Marco Iachetta and Enrico Borghi, Na-
tional Union of Mountain Municipalities, 
Communities and Authorities, Italy

 11 Guidelines for Integrated Territorial 
Strategies to deal with Climate Change

 Francisco Onega Lopez, USC – Galicia, 
Spain

Prezentácie – 3. rokovací deň:

 Rural Development in Bavaria
 Thomas Gollwitzer, Commissioner for In-

ternational Development, German Fede-
ral Working Assembly Sustainable Land 
Development

 Land Consolidation in Slovakia
 Peter Repan and Jozef Bujnak, Presov, 

Slovakia
 Land Consolidation in Hungary, Dream or 

Reality?
 Andras Ossko, Institute of Geodesy Carto-

graphy and Remote Sensing, Hungary
 Land Market in Bulgaria 2012 and Volun-

tary LC vs. Climate Change
 Radoslav Manolov, BAALO and Kiril Stoy-

anov, Ministry of Agricutlure and Food, 
Bulgaria

 Inspiration from Dutch experiences
 Willemien van Asselt, Governmental Ser-

vice for Land and Water Management 
(DLG)

 Proposed Set Up LANDNET
 Simon Keith, Formerly Senior Officer of 

the Land Tenure Service of FAO

 Feedback – Land Banking Questionnai-
res, February 2012

 Frank van Holst, DLG

Viac informácií môžete nájsť na internetových 
adresách:

 http://www.fao.org/europe/meetings-
-and-events-2012/4th-landnet/en/

 http://www.dienstlandelijkgebied.nl/en
 http://www.fao.org/nr/tenure/governan-

ce-of-tenure/en/?no_cache=1
 http://farland.jusbox.be/

Ing. Peter Repáň

Progres CAD Engineering, s. r. o., 
Prešov

Ing. Jozef Bujňák

Obvodný pozemkový úrad 
v Prešove

Účastníci pracovného seminára.
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Leica Geosystems, popredný výrobca geodetickej meracej techniky predstavil na 
výstave Intergeo 2012 v Hannoveri úplne nový terestrický laserový skener Leica 
ScanStation P20. Nový vysokorýchlostný skener má neprekonateľný pracovný 
rozsah od -20°C do +50°C, čo znamená, že už nemusíte prerušiť prácu, ak sa 
teplota prostredia blíži k 0°C. 

Použitím novej pulznej technológie skenovania WFD („Waveform digitising“) do-
káže ScanStation P20 naskenovať až 1 milión bodov za sekundu na vzdialenosť až 
120 m, pričom na dosiahnutie takejto vzdialenosti mu postačuje povrch iba s 8 % 
odrazivosťou! Na skenovanie je použitý neviditeľný laser triedy 1R úplne bezpeč-
ný pre oči. Vďaka možnosti užívateľskej kalibrácie môžete kedykoľvek skontrolovať 
a nastaviť presnosť svojho skenera a budete si tak môcť byť istí presnosťou aj v tých 
najzložitejších situáciách v teréne. Už tak nemusíte strácať čas a financie posielaním 
skenera na pravidelné kalibrácie do servisných stredísk výrobcu. Skener je taktiež 
vybavený dvojosovým kompenzátorom na automatickú korekciu všetkých meraní 
o jeho náklon. 

Leica ScanStation P20 je jednoznačnou voľbou, ak požadujete vysokú efekti-
vitu a spoľahlivosť meraných dát. Geodetické programy a nové funkcie, ako wifi 
anténa, interný 256 GB SSD disk, zdokonalený softvér, integrovaná kamera bez 

Malý,  ľahký,  mob i l ný

Tak by sa dal v stručnosti charakterizovať nový profesionálny laserový skener na slovenskom trhu. Focus3D je 
vysokorýchlostný 3D skener na detailné meranie a dokumentáciu.
Využitím laserovej technológie získava veľmi detailné trojrozmerné skeny okolitého prostredia a geometrií vo veľ-
mi krátkom čase – rádovo v  minútach. Focus3D je vybavený dotykovým displejom na jednoduché ovládanie 
a nastavenie parametrov skenovania. Výsledkom skenovania je kompletná farebná sieť 3D bodov, ktorá digitálne 
reprodukuje aktuálny stav.
Focus3D ponúka veľmi efektívnu metódu pre trojrozmernú dokumentáciu budov, exkavácií, fasád a štruktúrnych 
deformácií, trestných činov, dopravných nehôd, kontrolu geometrií, plánovanie výrobných liniek a veľa ďalších 
aplikácií.
Vďaka jeho nízkej hmotnosti, malým rozmerom a jednoduchému dotykovému ovládaniu je pri použití Focusu3D 
možné ušetriť až 50 % skenovacieho času v porovnaní s konvenčnými skenovacími systémami.
Rýchlosť skenovania až 976 000 bodov za sekundu a milimetrová presnosť sú nekompromisné parametre skene-
ra, ktoré sa ukrývajú v najmenšom a najľahšom prevedení. Focus 3D má rozmery 24x20x10 cm a hmotnosť iba 
5 kg. Ovládanie je okrem integrovaného dotykového displeja možné aj cez mobilný telefón, tablet, notebook, PC.
Prev ra tná  t echno lóg ia  za  p r i j a t e ľnú  cenu

V ýborné  výkony  za  dos tupné  ceny ! ! !

STONEX R2 plus je vylepšená verzia STONEX R2 Total station. Významným špecifi-
kom je vysoko presné EDM meranie s milimetrovou presnosťou pri vykonávaní uhlo-
vých meraní v poradí sekúnd stupňa.
STONEX R2 Plus zahŕňa laserovú technológiu (laser 3. stupňa s vlnovou dĺžkou 
medzi 650 a 690 nm) na diaľkové merania a kódovaciu technológiu pre optické 
uhlové merania. Dizajn prístroja je charakteristický robustným mechanickým telom, 
certifikovanými prachuodolnými a vodeodolnými štandardami (IP55). STONEX R2 
Plus je vyrobený s vysoko výkonnou optikou s 30-násobným zväčšením a osvetle-
nou optickou mriežkou, ktorá predstavuje vynikajúcu kvalitu zameriavaciu kvalitu 
v akýchkoľvek svetelných podmienkach.
Laserová technológia (laser 3. stupňa s vlnovou dĺžkou od 650 do 690 nm) na diaľ-
kové merania
Alfanumerická klávesnica na obidvoch stranách s LCD displejom (s vysokým rozlíše-
ním) s podsvietením a 8 riadkov na 24 písmen.
STONEX R2 Plus ponúka uhlové presnosti 2“ alebo 5“, a 2 mm + 2 ppm presnosť na 
meranie dĺžok. Nástroj EDM obsahuje rozsah diaľkového merania 300 metrov na 5“ 

presnosť prístroja, 500 metrov na 2“ presnosť prístroja a dosah merania až do 5000 
metrov s jedným odrazovým hranolom.
Vymeniteľná SD karta umožňuje väčšiu flexibilitu pri zvyšovaní skladovacej kapacity 
a sťahovaní dát. Prístroj je vybavený konektorom mini USB na nahrávanie a sťaho-
vanie dát do počítača a ďalších externých zariadení. Prístroj môže byť dodávaný so 
vstavanou laserovou olovnicou alebo optickou olovnicou.

Kľúčové vlastnosti:

Dlhý dosah – 300 m alebo 500 m na 2“ a 5“ presnosť prístroja a dosah merania až 
5000 m s jedným odrazovým hranolom
Jednoduché dáta – komunikácia cez mini USB port na nahrávanie/sťahovanie dát
Vysokovýkonný – laserová technológia (laser 3. stupňa s vlnovou dĺžkou medzi 650 
a 690 nm) pre diaľkové merania
Jednoduché čítanie – alfanumerická klávesnica na obidvoch stranách s LCD disple-
jom (s vysokým rozlíšením) s podsvietením a 8 riadkov po 24 písmen.
Kapacita – veľká úložná kapacita s vnútornou pamäťou 128 MB a až do 2 GB exter-
nej pamäte pre SD kartu.

paralaxy, možnosť diaľkového ovládania aj pomocou smartfónov a mnoho ďal-
ších tvoria spolu s tradičnou švajčiarskou kvalitou kompletné riešenie do každého 
prostredia. Viac informácií nájdete na www.geotech.sk alebo na tps@geotech.sk. 

STONEX R2 Plus Totálna stanica

Leica ScanStation P20

FARO® Laser Scanner Focus3D
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Dátum a miesto konania: 26. januára 2013 
v Bratislave, telocvičňa Metodova
Tohtoročný turnaj sa konal v radostnej at-
mosfére a oslave jubilejného, už 10. výročia 
nepretržitého trvania tohto športového podu-
jatia.

Program:
8:30 prezentácia, vyžrebovanie účastníkov 
do družstiev
9:30 – 16:30 turnaj družstiev
17:00 vyhodnotenie turnaja a záverečná tom-
bola
Večer, nezáväzná „afterpárty“

Ako pekný bonus k „okrúhlemu“ výročiu bolo 
tento rok štartovné 0 eur, vďaka sponzorovi, 
firme GEO-KOD, s. r. o.

Na turnaji sa zúčastnilo 36 súťažiacich, ktorí 
boli vyžrebovaní do šiestich družstiev.

Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo 
v zložení:
kapitánka – Kamila Višniarová,
hráči – Erik Frohmann, Milan Paulík, Zuzana 
Balgová, Juraj Uhliarik, Tomáš Dobiáš.

Vďaka sponzorom, firmám GEO-KOD, s. r. o., 
GEODIS Slovakia, GEOTECH, s. r. o., Ing. Pau-
lík Milan, bolo ocenených všetkých 6 druž-
stiev a na každého účastníka sa ušiel darček 
aj v záverečnej tombole.
Poďakovanie za úspešný priebeh všetkých 
desiatich ročníkov patrí hlavne usporiadateľ-
skej firme GEO-KOD, s. r. o., ale aj všetkým 
účastníkom turnaja.

VéGéeS 2013 – Voleyball Geodetic Summit 2013
10. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov 

Ak by sa dal stručne zhodnotiť priebeh tur-
naja, bola to hlavne kvalita zápasov na vyso-
kej úrovni, veľmi vyrovnaný boj medzi druž-
stvami, pomedzi zápasy občerstvenie v bu-
fete s tradičným gulášom a celkovo výborná 
atmosféra (alebo to hovoria zo mňa endorfíny 
z víťazstva?), hodnotila turnaj usporiadateľka 
Zuzka Balgová.

Zároveň by sme chceli pozvať aj tých priazniv-
cov volejbalu, ktorí sa ešte neodvážili pridať, 
na budúci už 11. ročník turnaja – s predpokla-
daným termínom 25. januára 2014.

Športu zdar a volejbalu zvlášť!

Ing. Renáta Šrámková

členka redakčnej rady SGaK

Spoločná fotografia.

Momentky 
z turnaja.

Víťazné družstvo v zložení: Kamila Višniarová, Erik Frohmann, Milan Paulík, 
Zuzana Balgová, Juraj Uhliarik, Tomáš Dobiáš.
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Milé dámy, vážení páni,

budúce valné zhromaždenie (VZ) Komory geodetov a kartografov 
(KGaK) sa bude konať 22. marca 2013 v Komárne. Z poverenia pred-
stavenstva KGaK vás srdečne na toto rokovanie pozývam. Veríme, že 
Komárno, toto najnižšie položené mesto na Slovensku na sútoku Du-
naja a Váhu, je zaujímavým miestom pre naše rokovanie. Na južnom 
Slovensku sa rokovanie VZ KGaK bude konať po prvý raz.

V prvej časti rokovania sú zaradené body programu, ktoré musí VZ 
ako najvyšší orgán KGaK v zmysle stanov prerokovať. Napriek tomu 
chceme, aby aj táto povinná časť rokovania bola pre vás zaujímavá, 
pokiaľ možno stručná a aby obsahovala podstatné informácie o čin-
nosti KGaK od konania VZ v Hornom Smokovci v roku 2012.

Do popoludňajšieho rokovania sme zaradili vždy so záujmom oča-
kávané vystúpenie predstaviteľov Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky. Informáciu o návrhu nového stavebného 

zákona prednesie predseda Slovenskej komory stavebných inžinie-
rov. Predseda skúšobnej a autorizačnej komisie doplní jeho infor-
máciu z pohľadu geodetov. Zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, riaditeľ odboru civilného práva, nás oboznámi s pripravova-
nou novelou zákona o znalcoch a tlmočníkoch, ktorá bude po novom 
riešiť aj postavenie znalcov v odbore geodézie a kartografie.

Neďaleko miesta rokovania VZ sa nachádza Námestie Európy, ktoré 
je jedným zo slovenských unikátov európskeho rozmeru. Temer 40 
domov na námestí reprezentuje rôzne architektonické štýly v Európe 
a symbolizuje európsku integráciu a spolupatričnosť. Zároveň umoc-
ňuje historický význam mesta. Ak sa nám podarí racionálne rokovať, 
môžeme si túto zaujímavú časť Komárna prezrieť.

Teším sa na stretnutie s vami.

Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov

Bratislavská cestaBratislavská cesta

Športová
Športová

RákoczihoRákoczihoRákocziho

Hadovská cesta

Hadovská cesta

Hradná
Hradná

Mestské kultúrne strediskoMestské kultúrne stredisko

 ParkoviskoParkovisko



ŠtadiónŠtadión



UniverzitaUniverzita



P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A
Ortofotomapa  ©  GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 2011
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Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú víziu 
kandidatúry Slovenska na organizáciu FIG working 
week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: idea spracovaná

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie pre 
svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia (regionálny výbor) 

 T: priebežne 

Hardoš: Navrhuje pripravovať pracovné semináre 
(v užšom kruhu) na aktuálnu tému. 

Pripravované akcie v roku 2013:
seminár KGaK 15. 2. 2013 v Trenčíne – Implementá-
cia S-JTSK03 do katastra nehnuteľností a digitalizá-
cia máp KN v praxi.
pracovný seminár – vysvetlenie koncepcie k aplikácii 
JTSK03 v KN.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej členovia 

budú zaoberať eventuálnou zmenou formy vzdeláva-
nia do budúcnosti a preskúmajú možnosti e-learningu.
Z: Ing. J. Pobjecký, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: v texte

Hardoš: KGaK navrhovala v novele zákona 216/1995 
prisúdiť kompetenciu určovania formy vzdelávania 
predstavenstvu KGaK.
Zdôvodnenie advokátskej kancelárie: 
V dnešnej podobe zák. č. 216/1995 Z. z. určuje Komore 
v § 2 písm. f právomoc určovať rozsah a formu vzde-
lávania, pričom však zákon nedal túto kompetenciu 
žiadnemu z orgánov. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie 
je potrebné na zabezpečenie potrebnej úrovne znalos-

Rákocziho

P lán  odborných  podu ja t í  v  roku  2013 na  S lovensku

Termín konania Usporiadajúca organizácia 
Odborný garant

Názov podujatia a jeho forma Miesto konania

5. február 2013 KMPÚ, ÚSZ SVF STU BA, SSGK 
Ing. Ľ. Hudecová, PhD.

Perspektívy a smerovanie znaleckého odboru geodézia a kartografia 
odborný seminár

Bratislava
B2-19, Stavebná fakulta, STU 
v Bratislave

15. február 2013 KGaK
Ing. N. Hermanová, Ing. M. Bulla

Implementácia S-JTSK03 do katastra nehnuteľností a digitalizácia máp KN 
odborný seminár

Trenčín

12. marec 2013 Doprastav, a.s.
Ing. R. Szabó, Ing. J. Beňo

IV. Tematické dni geodetov 2013
odborný seminár

Bratislava

22. marec 2013 KGaK
Ing. V. Stromček

Valné zhromaždenie KGaK Komárno
Mestské kultúrne stredisko

16. apríl 2013 KG SvF STU Bratislava
TK č.89 pre geodéziu a kartografiu pri SÚTN 
Ing. Š. Lukáč

Zavedenie európskych noriem do sústavy STN a ich aplikácia
v oblasti stavebníctva a inžinierskej geodézie
odborný seminár

Kočovce 
ÚVZ STU 

3. máj 2013 TU Zvolen, SAGI
Ing. R. Fencík

Fórum mladých geoinformatikov 2013                              
doktorandská konferencia

TU Zvolen

16. – 18. máj 2013 SSGK
Ing. D. Ferianc

XIX. SLOVENSKO – POĽSKO – ČESKÉ GEODETICKÉ DNI
tradičné stretnutie odborníkov z odboru geodézie, kartografie a katastra 

Trenčianske Teplice

22. – 24. máj 2013 KGZA SvF STU
Ing. Lieskovský

Počítačová podpora v archeológii 2013 
konferencia

Kočovce                  
ÚVZ SvF STU

1. týždeň jún 2013 SAŽP, SAGI
Ing. R. Fencík 

Enviro-i-fórum 2013                                             
konferencia      

TU Zvolen

12. – 13. september 2013 KG  SvF STU Bratislava
Ing. P. Kyrinovič, PhD.

Inžiniersko priemyselná geodézia 2013
téma: Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení

Bratislava
B2-19, Stavebná fakulta, STU 
v Bratislave

24. október 2013 KS SR
Ing. R. Fencík

Historické mapy 2013
vedecká konferencia

Bratislava                            
Slovenský národný archív

21. – 22. november 2013 SSGK
Ing. D. Ferianc

Tatry 2013 Štrbské Pleso
SOREA TRIGAN Baník

7. – 8. november 2013 KGaK
Ing. V. Stromček                             

21. slovenské geodetické dni
konferencia

Žilina
Holiday Inn Žilina

v priebehu roka 2013 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK  

pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov  

Zahran ičné  odborné  podu ja t i a  v  roku  2013

13. – 14. február 2013 SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO 
Ing. J. Bureš, PhD.

48. geodetické informační dny
odborný seminár 

ČR, Brno
hotel Avanti 

25. apríl 2013 ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 odborný seminár

ČR, Brno
Kongresové centrum na výstavišti

6. – 10. máj 2013 FIG FIG Working Week
konferencia

Nigéria
Abuja 

25. – 30. august 2013 ICA 26th International Cartographic Conference Germany 
Dresden

5. – 6. september 2013 KS ČR, KS SR
Ing. R. Fencík

20. kartografická konferencia ČR, Plzeň

Plán odborných podujatí na rok 2013

in f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
28. novembra 2012 v Bratislave
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie pre 
svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia (regionálny výbor) 

 T: priebežne 

Aktuálne pripravované 2 akcie:
– Diskusné fórum k implementácii JTSK03 do KN 
– uskutoční sa 30. 1. 2013 v priestoroch SvF STU 
Bratislava za účasti vybraných aktívnych členov KGaK, 
zástupcov ZZGK, SSGK, ÚGKK SR, SvF STU. Pozvánky 
boli pre pozvaných účastníkov za KGaK distribuované. 
V úvode budú prednesené krátke referáty Ing. Ferian-
ca, Ing. Kožára, Ing. Urbana.
– seminár KGaK Implementácia S-JTSK03 do ka-
tastra nehnuteľností a digitalizácia máp KN v praxi 
– 15. 2. 2013 v Trenčíne – zrejme budú prezentované 
tézy ÚGKK SR. K dnešnému dátumu je prihlásených 
240 účastníkov. Prednášateľom z ČR bude podpred-
seda ČÚZK a zástupca z praxe. V rámci diskusie Ing. 
Hardoš navrhuje pozvať Ing. Fafejtu.

tí autorizovaných geodetov a kartografov, je potrebné 
jasne zakotviť kompetentný orgán stanovujúci rozsah 
a formu vzdelávania. Doteraz rozsah a spôsob určova-
lo uznesenie valného zhromaždenia, keď člen Komory 
splní podmienky celoživotného vzdelávania. Avšak nie 
všetci členovia Komory podmienky splnili. Pri vedení 
disciplinárneho konania vznikla právna otázka záväz-
nosti podmienok stanovených valným zhromaždením, 
keď uznesenie valného zhromaždenia nemalo oporu 
v zákone. Z daného dôvodu je navrhnuté doriešenie 
tejto právnej otázky. Faktom je, že Komora organizuje 
určité školenia, vzdelávanie, kurzy, kde členovia môžu 
získavať potrebné body, čím je zabezpečovaná aj potreb-
ná úroveň vzdelávania členov. Avšak nie všetci členovia 
tieto kurzy, vzdelávanie absolvujú, pričom Komora ne-
mala možnosť v disciplinárnom konaní nedodržanie po-
vinnosti celoživotného vzdelávania, zakotveného v § 9 
ods. 2 zák. č. 216/1995 Z. z., sankcionovať resp. Ko-
mora sa vystavovala riziku prehratých súdnych sporov.
Repáň: Úlohou KGaK je organizácia školení, konferen-
cií, e-learningu, nie iba kontrola. Navrhuje prehodnotiť 
bodové hodnotenie súčasného systému.
Hardoš: Konkrétne riešenie danej problematiky navr-
huje prerokovať po prijatí novely zákona.

Uznesenie 10/2012 Z č. 3/2012

Na námet z diskusie na VZ KGaK sa členovia predsta-
venstva budú zaoberať tvorbou zoznamu firiem, ktoré 
si neplnia finančné záväzky voči AGaK. Zoznam bude 
zverejnený na webovej stránke Komory.
Z: Ing. Repáň T: do budúceho VZ

Uznesenie 11/2012 Z č. 3/2012

Členovia orgánov KGaK preskúmajú možnosť zaviesť 
regulované ceny pre Kataster nehnuteľností.
Z: Legislatívna rada komory, Ing. Pobjecký T: do budúceho VZ

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Kancelária KGaK archivuje kópie predkladaných 

projektov v elektronickom formáte na kvalifikačnú 
skúšku. Právna kancelária posúdi ďalšie podrobnosti 
elektronickej formy projektov a ich archivácie v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie 

 T: v texte

Kopáčik: Dokumenty – projekty na kvalifikačnú skúšku 
nie sú vlastníkom predkladateľa, ich predloženie je 
zabezpečené súhlasom autora. Advokátska kancelária 
by mala navrhnúť spôsob odsúhlasenia archivácie pro-
jektov v KGaK.
Hardoš: Navrhuje realizovať len dočasnú archiváciu 
v prípade disciplinárneho konania.

Uznesenie 12/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo oficiálnym listom požiada zástupcov 
ÚGKK SR o vysvetlenie situácie a zaujatie stanoviska 
k náhradnému jednotnému zabezpečeniu transformač-
ných úloh a prednostné riešenie vzniknutých problé-
mov, ktoré by vyústili do stanovenia technológie, nále-
žitostí a šablón pre elaboráty odovzdávané do štátnej 
dokumentácie.
Z: Ing. Stromček, Ing. Raškovič, Ing. Hudec T: ihneď

Uznesenie 13/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo súhlasí s vymenovaním Ing. Petra Re-
páňa ako národnej kontaktnej osoby a delegáta pre 
sieť LANDNET za Komoru geodetov a kartografov.
Z: Ing. P. Repáň T: ihneď

Uznesenie 14/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo potvrdzuje vymenovanie Ing. Mirosla-
va Mališa ako zástupcu Úradu geodézie a kartografie 
SR do Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK.
Z: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: ihneď

Uznesenie 15/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo zorganizuje stretnutie KGaK so zástup-
cami Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie.
Z: Ing. Stromček T: ihneď

Uznesenie 16/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo odsúhlasuje zverejniť výsledok spra-
covania navrhovaných pripomienok k novelám záko-
nov na webovej stránke.
Z: Ing. Stromček, Ing. Hardoš, Ing. Repáň T: ihneď

Uznesenie 17/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo poveruje tajomníčku KGaK spracovať 
plán mzdových nákladov členov orgánov KGaK v bu-
dúcom roku za zmenených ekonomických podmienok.
Z: Ing. Geisseová T: 24. 1. 2013

Uznesenie 18/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo sa uznieslo na zorganizovaní pracov-
no-odborného diskusného fóra v spolupráci so SSGK 
a STU k aplikácii JTSK03 v KN pre vybraný okruh 
osôb.
Z: Ing. Hardoš T: info k 24. 1. 2013

Uznesenie 8/2012 Z č. 1/2012

Predstavenstvo stanovuje redakčnú radu webovej 
stránky Komory, ktorej činnosťou bude jej kontrola 
a aktualizácia, pripomienkovanie, návrhy na zlepšenie 
a doplnenia, príprava dokumentov na zverejnenie.
Z: Ing. P. Repáň, Ing. Š. Lukáč, Ing. I. Geisseová T: v texte

Nové znenie uznesenia 8/2012:
Uznesenie 8/2012 Z č. 1/2012

Predstavenstvo stanovuje redakčnú radu webovej 
stránky Komory, ktorej činnosťou bude jej kontrola 
a aktualizácia, pripomienkovanie, návrhy na zlepšenie 
a doplnenia, príprava dokumentov na zverejnenie. Té-
my v diskusnom Fóre, na ktoré nie je žiadna reakcia 
minimálne 2 mesiace, resp. ak k vytvoreným témam 
bude posledná pripomienka pridaná pred rokom, budú 
po uvedených termínoch zneprístupnené.
Z: Ing. P. Repáň, Ing. Š. Lukáč, Ing. I. Geisseová T: v texte

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
24. januára 2013 v Bratislave

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej členovia 
budú zaoberať eventuálnou zmenou formy vzdeláva-
nia do budúcnosti a preskúmajú možnosti e-learningu.
Z: Ing. J. Pobjecký, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: v texte

Stromček: Proces novelizácie zákonov 215, 216, kde 
bol okrem iných navrhnutý aj návrh na kompetenciu 
určovania formy vzdelávania, bol zastavený. Je potreb-
né spracovať minimálne návrh na prehodnotenie bo-
dového hodnotenia súčasného systému, ak s ním nie 
je spokojnosť. Nový systém predstavuje určité úskalia, 
ktoré je potrebné prehodnotiť, spracovať a podať ná-
vrh na zmenu.
Hardoš: 70 % členov KGaK rešpektuje zavedený bodo-
vý systém, preto nevidí dôvod ho meniť na najbližšom 
VZ. Je však možné doplniť sankcie pri nesplnení bodo-
vého systému napr. testom.
Kopáčik: Stanoviť nástroje postihu je možné napr. 
na základe prijatého uznesenia z VZ, v ktorom bu-
de nesplnenie bodového hodnotenia považované za 

nesplnenie uznesenia VZ, keď je Komora oprávnená 
pozastaviť členstvo v KGaK. Členovi KGaK nebude 
odobratá odborná osobitná spôsobilosť, ale oprávne-
nie a pečiatka člena KGaK. Uvedené je vhodné prero-
kovať v spolupráci s právničkou.

Uznesenie 10/2012 Z č. 3/2012

Na námet z diskusie na VZ KGaK sa členovia predsta-
venstva budú zaoberať tvorbou zoznamu firiem, ktoré 
si neplnia finančné záväzky voči AGaK. Zoznam bude 
zverejnený na webovej stránke Komory.
Z: Ing. Repáň T: do budúceho VZ

Uznesenie 11/2012 Z č. 3/2012

Členovia orgánov KGaK preskúmajú možnosť zaviesť 
regulované ceny pre kataster nehnuteľností.
Z: Legislatívna rada komory, Ing. Pobjecký T: do budúceho VZ

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Kancelária KGaK archivuje kópie predkladaných 
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80 rokov

Ing. Vojtech BINDER
Ing. Karol HAVIER
Ing. Michal FORINT, PhD.
Ing. Martin KRNÁČ

75 rokov

Ing. Milan TOMEK
Doc. Ing. Erich GEISSÉ, PhD.
Ing. Pavol IMRICH
Ing. Viera KÓŇOVÁ
Ing. Mikuláš GRAND

70 rokov

Prof. Ing. Vincent JAKUB, PhD.
Ing. Anton HOFFMANN
Ing. Milan PERDEK
Ing. Pavol KRÁLIK
Ing. Karol LIŠKA
Ing. Ján HURTUK
Ing. Mária GREGOROVÁ
Ing. Ladislav TICHÝ

Ing. Anton LETKO
Ing. Eliáš OROSZ
Ing. Dušan DANKO
Ing. Michal LEŽÁK
Ing. Július BARTALOŠ, PhD.
Prof. Ing. Štefan ŽÍHLAVNÍK, PhD.
Ing. Marian HREUS
Ing. Teodor HALÁS
Ing. Andrej VOJTIČKO, PhD.
Ing. Pavol SCHREIBER

65 rokov

Ing. Vincent DULINA
Ing. Cyril HRUŠČÁK
Ing. Milan KUBÁŇ
Ing. Anton SAKALÍK
Ing. Karol BIELIK
Ing. Štefan MRVA
Ing. Juraj ĎURIŠ

60 rokov

Ing. Peter STRAŇAN

projektov v elektronickom formáte na kvalifikačnú 
skúšku. Právna kancelária posúdi ďalšie podrobnos-
ti k elektronickej forme projektov a ich archivácii 
v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie 

 T: v texte

Uznesenie 12/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo oficiálnym listom požiada zástupcov 
ÚGKK SR o vysvetlenie situácie a zaujatie stanoviska 
k náhradnému jednotnému zabezpečeniu transformač-
ných úloh a prednostné riešenie vzniknutých problé-
mov, ktoré by vyústili do stanovenia technológie, nále-
žitostí a šablón pre elaboráty odovzdávané do štátnej 
dokumentácie.
Z: Ing. Stromček, Ing. Raškovič, Ing. Hudec T: splnené

Raškovič: Transformačná služba by mala byť spustená 
v priebehu týždňa. Zverejní sa tabuľka korekcií. Cieľom 
je zabezpečiť prevod medzi JTSK a JTSK03 tak, aby sa 
nepoužívali miestne transformačné kľúče.

Uznesenie 15/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo zorganizuje stretnutie KGaK so zá-
stupcami Zamestnávateľského zväzu geodézie a kar-
tografie.
Z: Ing. Stromček T: splnené

Stromček: Stretnutie sa uskutočnilo 10. 1. 2013 za 
účasti zástupcov KGaK: Ing. Stromček, Ing. Hardoš, 
prof. Kopáčik, zástupcov ZZGK: Ing. Uhlík, Ing. Kožár, 
Ing. Urban. 
Ing. Uhlík vidí rezervy práce KGaK v tom, aby pred-
stavenstvo KGaK prevzalo väčšiu zodpovednosť pri 
riešení úloh a rozhodovalo viac autonómne. Súčasne 
navrhoval organizovať geodetické dni nielen pre ge-
odetov (ministerstvá, obce, firmy...). 
Ing. Kožár nevidí ako reálne zreformovanie štruktúry 
členskej základne zvnútra a v tom vidí dôvod úpadku 
profesie. 
Členovia predstavenstva KGaK s uvedeným nesúhla-
sia. KGaK je profesijná organizácia, ktorá nemôže za-
sahovať do podnikateľskej sféry, môže pôsobiť len cez 
legislatívu a kontrolovať dodržiavanie kvality.
Záver rokovania: spoločný priestor oboch organizácií 
pri prijímaní legislatívnych zmien, využívanie spolu-
práce s advokátskou kanceláriou, ktorá spolupracuje 
s KGaK. 

Uznesenie 16/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo odsúhlasuje zverejniť výsledok spra-
covania navrhovaných pripomienok k novelám záko-
nov na webovej stránke.
Z: Ing. Stromček, Ing. Hardoš, Ing. Repáň T: splnené

Stromček: Pripomienky k novelám zákonom boli zve-
rejnené na webovej stránke KGaK v tej forme, ktoré 
navrhovala KGaK.

Uznesenie 17/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo poveruje tajomníčku KGaK spracovať 
plán mzdových nákladov členov orgánov KGaK v bu-
dúcom roku za zmenených ekonomických podmienok.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Geisseová: Na základe spracovanej analýzy advokát-
skou kanceláriou je potrebné preveriť odvodové povin-
nosti pri vyplácaní náhrad za stratu času a následne 
spracovať predpis o pravidlách vyplácania náhrady za 
stratu času a cestovných výdavkov pre funkcionárov 
profesijných organizácií.

Uznesenie 18/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo sa uznieslo na zorganizovaní pracov-
no-odborného diskusného fóra v spolupráci so SSGK 
a STU k aplikácii JTSK03 v KN pre vybraný okruh 
osôb.
Z: Ing. Hardoš  T: splnené, termín fóra je 30. 1. 2013
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3 Ing. Karol ĎUNGEL
Ing. Ján PANGRÁC
Ing. Marián ZEMEN, PhD.
Ing. Ondrej VALENTÍNY
Ing. Ladislav KUBIŠ
Ing. Jozef MELO
Ing. Anton KORDIAK
Ing. Karol PETROVSKÝ
Ing. Ľubomír KOMA
Ing. František TRUHAN
Ing. Bohuslav PRIEDHORSKÝ
Ing. Vladimír TROCHAN
Ing. Jozef KARVAŠ
Ing. Juraj ROSINČIN
Ing. Jozef KLUČIAR
Ing. Marián KOVALČÍK
Ing. Pavol KRIŠPINSKÝ
Ing. Anton KOŽA

55 rokov

Ing. Martin HUDEC
Ing. Marcel ZELENÁK

Ing. Ernest HOLLÓSI
Ing. Marián BELKO
Ing. Ladislav KASMAN
Ing. Jozef NAZAD
Ing. Michal GARAJ
Ing. Gabriel VANKO
Ing. Pavol MAJERNÍK
Ing. Irena CHUPÁČOVÁ
Ing. Jozef ZENTKO
Ing. Zdeněk HLAVÁČEK
Prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
Ing. Dobromila ROLINCOVÁ
Ing. Vladimír RAŠKOVIČ
Ing. Marián ČULEN
Ing. František FEDERLA
Ing. Dušan STANEK
Ing. Valéria VÍCENOVÁ

50 rokov

Ing. Peter KOŠTIAL
Ing. František HRIC
Ing. Peter KORČÁK

Noví členovia Komory geodetov a kartografov 

zapísaní v období od 22. 11. 2012 do 5. 2. 2013

Evidenč. č. Meno 
Rozsah 

oprávnenia 
Dátum

976 Ing. Peter Živčák B 1. 2. 2013

977 Ing. Maroš Petrilák B 1. 2. 2013

978 Ing. Marta Kureková B 1. 2. 2013

979 Ing. Michal Veselovský B 1. 2. 2013

980 Ing. Michal Janíček B 1. 2. 2013

981 Ing. Štefan Brnčík B 1. 2. 2013

982 Ing. Martin Špaček B 1. 2. 2013

Ing. Viktor GÁLIK
Ing. Ján CIMERMAN
Ing. Miroslav HRONČEK
Ing. Dana GAŠPAROVIČOVÁ
Ing. Elena ŠKAMLOVÁ
Ing. Ladislav RAJNINEC
Ing. Pavol HUŤKA
Ing. Tibor PREŤO
Ing. Martin ZELMAN
Ing. Miroslav KOVÁČ
Ing. Jana BIZUBOVÁ
Ing. František PŐS
Ing. Katarína SZOMOLAIOVÁ
Ing. Nina BENČOVÁ
Ing. Jaroslav ŠIFRA
Ing. Dalibor HEIZER
Ing. Ľubomír PEREJDA
Ing. Branislav HINDICKÝ

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým 

osobám (stav k 5. 2. 2013)

Evidenč. č. Meno 
Rozsah 

oprávnenia 
Dátum

697 Ing. Miroslav Brindza B 31. 12. 2012

404 Ing. Milan Tomek C 31. 12. 2012

034 Ing. Ján Bogár B 1. 1. 2013

525 Ing. Karol Liška B 1. 1. 2013

309 Ing. Ján Pida B 1. 1. 2013

411 Ing. Rudolf Uhliarik B 1. 1. 2013

260 Ing. Ľudovít Medvecký B 1. 1. 2013

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 

(stav k 5. 2. 2013)

Evidenč. č. Meno 
Rozsah 

oprávnenia 
Dátum

594 Ing. Peter Bednár A 1. 1. 2013

049 Ing. Jozef Buran A 1. 1. 2013

562 Ing. Ingrid Nemčeková A 1. 1. 2013

220 Ing. Peter Dušan Krupka A 1. 2. 2013

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť 

(stav k 5. 2. 2013):

Evidenč. č. Meno 
Rozsah 

oprávnenia 
Dátum

635 Ing. Martin Krnáč C 1. 1. 2013

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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Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy v časopise Slovenský geodet a kartograf

Kvalitatívne podmienky pre príspevky a reklamy.

Reklamy vopred pripravené v grafických štúdiách dodať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, prípadne spadávkou)
   pre čistý formát časopisu (celá strana A4) je reklama na spadávku 210 x 297 mm (+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, tak 180 x 270 mm (rámec sadzby)
   pre formát A5 (t. j. polovica A4) je pre čistý formát 210 x 145 mm (+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, tak 180 x 135 mm
Farebnosť reklamy musí byť v CMYK-u.

Pri reklamách treba dodržať pravidlá ako pri spracovaní príspevkov. Logotypy treba dodať v krivkách – vo vektorovej grafike (napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami 
daného subjektu, pripravenými v CMYK-u.
Ďalej treba okrem hotovej reklamy dodať osobitne text, fotografie, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti a zároveň maketu (t. j. náhľad na reklamu).

Cenník reklamy

Slovenský geodet a kartograf

Ročník XVIII., č. 1, nepredajné

Vydáva: Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
Tel./fax: 02/4488 8348
Bankové spojenie: SLSP, a. s., č. účtu: 0011468434/0900
E–mail: komorag@mail.t-com.sk, Internet: www.kgk.sk

Redakčná rada: 

Ing. Štefan Lukáč predseda,
Ing. Vladimír Vázal,
Ing. Renáta Šrámková, 
Ing. Ingrid Geisseová

Layout: Layout JS.
Príprava a tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

ISSN 1335–4019

Položka MJ Výkon   Cena €

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

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

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

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

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

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

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

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

Objednaná služba Pôvodná cena € Teraz Zľava €

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

Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4 132,78 €  13,28 € 119,50 €

Z3 Reklama v časopise, formát A4  132,78 € 26,56 € 106,22 €

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.

Autor 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 alebo v digitálnej forme vo for-
máte PDF. Maketa 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.
K všetkým súčastiam príspevku treba pripojiť popis – text! V makete môžu byť poznámky 
autora určené pre RR, resp. grafičku.

Súčasti článku
Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol spracovaný.
Texty dodať vcelku, bez grafiky, nadpisy nepísať verzálkami 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 ilustrácie 
(.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 (minimálna hrúbka čiary 0,3 pt pre perové 
kresby pri veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale vyexportovať (ak sa 
dá, vektorovo vo farebnosti CMYK) do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastro-
vých formátoch s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1.
Fotografie a skeny – samostatné súbory v rastrových formátoch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlíšenie 
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 prípade že obrázky, fotografie a skeny nespĺňajú kvalitatívne podmienky, nie je možné 
dodržať ich veľkosť stanovenú v makete. V tom prípade budú veľkostne upravené podľa 
ich kvality.

Pokyny na spracovanie článkov



ĽADOVÝ VIETOR.
KLZKÉ PODRÁŽKY.
25 METROV NAD PRIEPASŤOU.
V TAKTOMTO PROSTREDÍ SA 
CÍTIME AKO DOMA.

Nezáleží kde pracujete. Úplne nový GNSS prijímač 
Trimble R10 zjednodušuje a zrýchľuje meranie tak, ako 
nikdy predtým. Trimble R10 používa elektronickú libelu 
pre zvýšenie presnosti a kvality nameraných dát. Pritom 
je ľahší a ergonomickejší, takže sa vám bude v teréne 
merať ešte ľahsie. Naviac, prijímač ponúka celý rad úplne 
nových technológií, ktoré sa v blízkej dobe stanú pre vás 
nepostrádateľnými. Trimble R10. Defi nuje nové možnosti 
GNSS merania !

Viac informácií o Trimble R10 nájdete na trimble.com/
R10showcase. 

© 2012, Trimble Navigation Limited. Všetky práva vyhradené. Trimble znak a logo sú obchodné zna ky Trimble Navigation Limited, registrované  v 
Spojených Štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné zna ky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. SUR-208-SK



LASEROVÝ SKENER
FARO Focus3D
REVOLÚCIA V LASEROVOM SKENOVANÍ

MALÝ, PRESNÝ, RÝCHLY 
A EFEKTÍVNY 3D LASEROVÝ 
SKENER

ŠPECIÁLNY SOFTWARE SCENE 
PRE SPRÁVU DÁT

V prípade záujmu o tento nový prístroj neváhajte kontaktovať našich obchodných manažérov:

MICHAL POLJOVKA M +421 905 803 711 · mpoljovka@geodis.sk
RADEK TOMÁNEK M +421 915 815 786 · rtomanek@geodis.sk 
MARIAN MAJER M +421 918 703 629 · mmajer@geodis.sk
GEODIS · Kapitulská 12 · 974 01 Banská Bystrica · Slovenská republika · www.geodis.sk

SERVISNÉ CENTRÁ GEODIS:   BANSKÁ BYSTRICA · BRNO · PRAHA · VIEDEŇ

GEODIS – DISTRIBÚCIA A SERVIS GEODETICKÝCH PRÍSTROJOV PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU, ČESKÚ REPUBLIKU, 
RAKÚSKO A RUMUNSKO

+  najmenší skener na trhu (rozmery
24 × 20 × 10 cm, hmotnosť 5 kg)

+ presný (získava dáta s milimetrovou
   presnosťou)
+ rýchly (až 976 000 bodov za sekundu)
+ efektívny (dosah až 120 m)
+  jednoduché riešenie ovládania

prostredníctvom dotykového displeja
+ úložisko dát na SD karte, WiFi,
   diaľkové ovládanie

+ automatické rozpoznávanie objektov,
   registrácie skenov a georeferencovanie
+ obsahuje funkcie od jednoduchého merania
   na 3D vizualizáciách až po exporty do rôznych
   formátov mračien bodov a CAD formátov
+ NOVINKA: Web Share – stisknutím jediného
   tlačítka je možné  zverejniť skenované projekty
   na internete
+ NOVINKA: Automatické spojenie jednotlivých
   skenovacích stanovísk do jedného mračna
   bodov v milimetrovej presnosti
+ NOVINKA: Integrovaná databáza projektov

NOVINKA

VOLÚCIA V LASEROVOM S


