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Leica ScanStation 
P16/P30/P40
Pretože na každom detaile záleží

Nízky šum a dvojosový kompenzátor tvoria základ 
pre vysoko detailné 3D mračná bodov mapované 
v reálnych farbách. Sú konštruované tak, aby znížili 
počet prestojov a pracovali v každom počasí, dokon-
ca v teplotách od – 20° C až do + 50° C.

Nové skenery radu ScanStation sú navrhnuté ako 
súčasť komplexného riešenia pre skenovanie (hard-
vér, softvér, servis, podpora). Naskenované dáta 
môžu byť rýchlo spracované pomocou softvéru Leica 
Cyclone.

Či už potrebujete zistiť presné kubatúry, detaily fa-
sády stavby, deformácie kovovej konštrukcie alebo 
komplexný 3D model budovy pre informačný systém 
stavby (BIM), je pre vás nevyhnutnosťou pracovať 
s presnými a spoľahlivými dátami.

Nové laserové skenery Leica ScanStation P16, P30 
a P40 sú tou správnou voľbou. Poskytujú najvyššiu 
kvalitu 3D dát, snímkovanie v HDR móde a skenova-
nie s rýchlosťou 1 milión bodov za sekundu na vzdia-
lenosť až 270 m.
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l Milí čitatelia!
Prípravu jubilejného dvadsiateho ročníka nášho stavov-
ského časopisu nezačíname najlepšie, pretože sme prvý 
raz porušili pravidlo vydávania každého čísla do konca 
príslušného kvartálu, za čo sa vám v mene redakčnej rady 
ospravedlňujeme. Omeškanie bolo spôsobené chýbajúcimi 
hlavnými odbornými článkami, ktoré sa podarilo zabezpečiť 
až v marci.
Na základe návrhu redakčnej rady a po následnom schvá-
lení predstavenstvom Komory budú hlavné odborné články 
v našom časopise od čísla 1/2015 recenzované vždy dvomi 
lektormi.
Rubriku hlavných odborných článkov v prvom tohtoročnom 
čísle vypĺňajú tri príspevky. Prvý je od dlhoročnej pracovníč-
ky rezortu ÚGKK SR a bývalej riaditeľky VÚGK v Bratislave, 
ktorá rozoberá problematiku elektronickej komunikácie 
s verejnou správou z pohľadu geodeta. Druhý odborný prí-
spevok je od dvojice autorov z Katedry geodézie Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave a rozoberá inovatívnu technoló-
giu určovania trajektórie pohybu chodcov vo vnútorných 
priestoroch na báze detekcie krokov, ktorá je čiastkovým 
výstupom grantového projektu riešiaceho problematiku na-
vigácie osôb vo vnútorných priestoroch. Tretí odborný prí-
spevok pripravila doktorandka Katedry geodézie Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave na tému: Vplyv rozmiestnenia vlíco-
vacích bodov na polohu projekčného centra terestrického 
laserového skenera.
V rubrike: „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Ko-
mory“ prinášame názor bývalého člena predstavenstva 
Komory na aktuálnu problematiku autorizačného overova-
nia výsledkov vybraných geodetických a kartografických 
činností na Slovensku, ďalej postrehy a momentky z tradič-
ného a obľúbeného volejbalového turnaja geodetov v Brati-
slave, plány odborných podujatí na Slovensku i v zahraničí 
v roku 2015 a krátke správy o činnosti orgánov Komory za 
obdobie od č. 4/2014 časopisu.
Rubriku „Novinky prístrojovej techniky“ už pravidelne 
napĺňajú slovenskí predajcovia geodetickej prístrojovej 
a spracovateľskej techniky. V poslednej rubrike „Komora 
informuje“ pracovníčky kancelárie Komory predkladajú zá-
kladné informácie zo zasadaní predstavenstva Komory, ako 
aj aktuálne informácie z registra autorizovaných geodetov 
a kartografov a o nových členoch.
Príjemné čítanie prvého oneskoreného čísla bulletinu, ako 
aj úspešný rok 2015 želá všetkým čitateľom za redakčnú 
radu

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Elektronická komunikácia s verejnou správou 
z pohľadu geodeta

1.  Úvod

Vybavovanie náležitostí na úradoch je veľmi 
silne spojené s papierovým dokumentom, 
potvrdeným okrúhlou alebo riadkovou pečiat-
kou. Pomaly, ale iste sa však aj do prostre-
dia úradného styku dlhodobo realizovaného 
formou papierových dokumentov, dostávajú 
dokumenty elektronické. Táto zmena so se-
bou prináša výhody, ktoré sú spojené hlavne 
s urýchlením vybavovania určitej agendy, ale 
aj výhody spojené so šetrením, či už času ale-
bo aj peňazí. Veď čas sú peniaze.

Prvé kroky budovania informačnej spoloč-
nosti na Slovensku sa datujú od roku 1995 
a sú založené na vytváraní podmienok na vy-
užívanie informačno-komunikačných techno-
lógií v procesoch verejnej správy. Zabezpeče-
nie komunikácie medzi občanom a štátom/
inštitúciou prostredníctvom internetového 
prepojenia prináša omnoho efektívnejšie 
vybavenie požiadavky ako pri využívaní dote-
rajšieho „papierového“ spôsobu, napríklad aj 
tým, že umožní vybavenie rôznych úradných 
záležitostí z jedného miesta. Tým miestom 
môže byť vlastný dom alebo byt, kancelária, 
prípadne integrované obslužné miesto. Vý-
znamným míľnikom pre tieto aktivity je prija-
tie zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci, t. j. zákona o eGovernmente. [1]

Aj elektronická komunikácia geodetov 
s katastrálnym odborom okresného úradu 
(katastrom) má prvé kroky za sebou. Vytvore-
nie adekvátnej infraštruktúry a generických 
adries onedlho oslávi svoje 10. výročie. Ná-
sledne začalo prideľovanie čísel „Záznamov 
podrobného merania zmien“ na základe 
emailu a niekedy aj poskytovanie informácií 
o overení resp. neoverení geometrického plá-
nu predloženého na úradné overenie. Takže 
komerčný geodet získal aj inú alternatívu ako 
osobnú návštevu dokumentácie katastra.

Elektronická komunikácia sa spája s elek-

tronickými službami, a tie majú definovanú 
svoju úroveň sofistikovanosti podľa toho, do 
akej miery a v akom rozsahu do nich vstupuje 
ľudský faktor. Vnímanie elektronickej služby 
poskytovanej verejnou správou môže byť rôz-
ne v závislosti od uhla pohľadu.

Všeobecné informácie, ktoré sú uvedené 
v príspevku, majú za cieľ vytvoriť nadhľad nad 
tým, čo sa chápe pod pojmom elektronická 
komunikácia a elektronická služba. Elektro-
nická komunikácia komerčných geodetov 
s verejnou správou, primárne s pracoviskami 
katastra, je ovplyvnená možnosťami poskyto-
vania špecifických elektronických služieb ur-
čených na podporu realizácie geodetických 
výkonov.

2.  Informačný systém verejnej správy

Stratégia informatizácie verejnej správy, schvá-
lená uznesením vlády SR č. 131/2008, stano-
vuje venovať osobitnú pozornosť informatizácii 
verejnej správy. Zámerom je vybudovanie mo-
dernej verejnej správy, ktorá bude efektívna, 
transparentná a bude minimálne zaťažovať 
občanov a podnikateľov pri komunikácii. Pri 
dosahovaní tohto zámeru je strategickým cie-
ľom elektronizácia procesov verejnej správy 
a poskytovanie elektronických služieb. Postup-
nou realizáciou kľúčových nástrojov na posky-
tovanie elektronických služieb a vzájomnou 
integráciou týchto služieb v rámci integrované-
ho informačného systému verejnej správy sa 
zvýši efektívnosť, výkonnosť a kompetentnosť 
verejnej správy. Národná koncepcia informa-
tizácie verejnej správy stanovuje základné 
piliere na budovanie takéhoto integrovaného 
informačného systému verejnej správy, ktoré 
sú vo formovaní právneho rámca, formovaní 
infraštruktúry a v digitalizácii úsekov správy 
hlavne pri službách orientovaných na verej-
nosť. Formovanie infraštruktúry zahŕňa politi-
ku informačnej bezpečnosti, interoperabilitu, 

používanie otvorených štandardov, softvérovú 
neutralitu a integrovanú technologickú infraš-
truktúru. Digitalizácia úsekov správy prostred-
níctvom elektronických služieb venuje zvýšenú 
pozornosť ochrane osobných údajov a vytvára 
prístupnosť a rovnaké podmienky pre všetkých 
občanov bez rozdielu. Súčasne sa predpokla-
dá vytvorenie vzájomne prepojených informač-
ných systémov verejnej správy s cieľom vzá-
jomne využiť už dodané údaje občana medzi 
inštitúciami verejnej správy, bez jeho ďalšieho 
zaťažovania.

Informačný systém verejnej správy je integrova-

ný informačný systém, ktorý podporuje služby ve-

rejnej správy, služby vo verejnom záujme a verej-

né služby. Na poskytovanie služieb a informácií 
pre verejnosť podľa zákona č. 275/2006 Z. z. 
o informačných systémoch verejnej správy [2] 
je zriadený Ústredný portál verejnej správy 
(ďalej ÚPVS), ako spoločné prístupové miesto 
na internete. Prístupový bod je definovaný ako 
rozhranie, prostredníctvom ktorého je možné 
iniciovať a prijímať elektronickú komunikáciu 
s verejnou správou. ÚPVS je prvým prístupo-
vým bodom občana pre elektronickú komuni-
káciu s verejnou správou.

ÚPVS (www.slovensko.sk) zabezpečuje 
infraštruktúru, obslužnú činnosť a prístupové 
rozhranie pre elektronické služby verejnej 
správy. Súčasne v jeho funkcionalite sú aj tzv. 
spoločné moduly, ktorými sú napríklad Iden-
tifikácia a autentifikácia prístupu, Elektro-
nická podateľňa, Elektronická komunikačná 
schránka, Modul elektronického doručova-
nia, Elektronické formuláre a ďalšie.

Identifikačný a autentifikačný modul poskytu-
je identifikačné a autentifikačné služby pros-
tredníctvom Single Sign On, kde si používateľ 
jednou autentifikáciou môže povoliť prístup 
k všetkým počítačom a systémom, kam má 
povolený prístup, bez nutnosti opakovane 
zadať heslo.
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Centrálna elektronická podateľňa spracúva 
elektronické podania, ktoré môžu byť pod-
písané elektronickým podpisom alebo zaru-
čeným elektronickým podpisom. Jej funk-
cionalitou je príjem, kontrola a spracovanie 
podania, overenie podpisu, ak ho podanie 
obsahuje. Generuje elektronické potvrdenie 
o prijatí alebo odmietnutí elektronického do-
kumentu a vydáva vlastný elektronický doku-
ment, tzv. elektronickú potvrdenku s použitím 
časovej pečiatky.

Elektronická komunikačná schránka je mies-
to, kam sa doručujú a uchovávajú elektronic-
ké dokumenty vytvárané v procesoch oboj-
smernej elektronickej komunikácie. Eviduje 
všetky dokumenty odoslané a prijaté elektro-
nickým spôsobom.

Modul eForm eviduje vzory elektronických for -
mulárov pre elektronické dokumenty, zabez-
pečuje časovú platnosť ich verzií a prostried-
ky na ich vizualizáciu a tlač.

Integrované obslužné miesto je určené na za-
bezpečenie elektronickej komunikácie s ve-
rejnou mocou a poskytovanie elektronických 
služieb verejnej správy. Integrované obslužné 
miesto je druhým prístupovým bodom (kon-
taktné miesto asistovanej komunikácie obča-
nov pri poskytovaní elektronických služieb), 
s oprávnením vykonávať činnosť osvedčujúcej 
osoby (podľa §7ods. 4 zákona [2]  a poskytuje 
výstupy z elektronických služieb verejnej sprá-
vy v listinnej podobe.

3.  Elektronická komunikácia 
a elektronické služby všeobecne

Elektronická služba verejnej správy je elek-
tronická forma komunikácie pri vybavovaní 
podaní, oznámení, prístupe k informáciám 
a ich poskytovaní. Elektronické služby umož-
ňujú zefektívnenie, zjednodušenie a zvýšenie 
transparentnosti procesov prostredníctvom 
elektronickej komunikácie s používateľom 
služby. Sú k dispozícii v ľubovoľnom čase, 
24 hodín denne a 7 dní v týždni. 

Elektronické služby je možné rozčleniť do 

dvoch skupín. Tou prvou sú informačné služby, 
ktoré sú primárne zamerané na poskytovanie 
informácií autentifikovaným, ale aj neautenti-
fikovaným používateľom a poskytovanie infor-
mácií prostredníctvom Centrálnej úradnej elek-
tronickej tabule na ÚPVS. Druhou skupinou sú 

komunikačné služby, ktoré môžu byť iniciali-
zované používateľom služby alebo inštitúciou. 
Vzájomná interakcia medzi používateľom služ-
by a inštitúciou môže prebiehať ako komuniká-
cia inštitúcie a občana (G2C – government to 
citizen), komunikácia inštitúcie a podnikateľa 
(G2B – government to business) alebo me-
dzi dvoma inštitúciami (G2G – government 
to government). Úroveň elektronizácie služby 
reprezentuje jej sofistikovanosť.

Elektronické služby, tzv.  eGovernment (ďalej 
eGOV) sú také služby, ktorých predmetom je 
výkon právomocí, práv a povinností inštitú-
cie verejnej správy. eGOV služba je súborom 
služieb IS (vstupných, výstupných a podpor-
ných) definovaných pre konkrétnu životnú 
situáciu občana alebo inú činnosť inštitúcie, 
ktorá ich prevádzkuje. Vstupné služby sú tie, 
ktoré iniciujú proces a výstupné iniciujú vý-
sledok tohto procesu. Podpornými službami 
sú napríklad služby spoločných modulov, t. j. 
služby, ktoré „volajú“ služby iných IS alebo 
notifikácia o priebehu konania.

Validný a záväzný zoznam elektronických 
služieb je k dispozícii na ÚPVS.

Ak sa pri iniciácii konania zvolí elektronic-
ká forma, zachová sa až do jeho skončenia. 
Povinnosť použitia elektronického podpisu 
alebo zaručeného elektronického podpisu 
pre elektronické dokumenty v danom konaní 
je daná legislatívou, ktorá vymedzuje danú 
službu. Elektronické dokumenty sú podľa zá-
kona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-
pise, [3] číselne kódované dokumenty, ktoré 
sú vytvárané, spracovávané, uchovávané 
a prenášané pomocou technických prostried-
kov v elektronickej, magnetickej, optickej ale-
bo inej forme. Elektronický dokument môže 
obsahovať štruktúrované alebo neštruktú-
rované formáty údajov. XML je primárnym 
formátom pre štruktúrované elektronické 
dokumenty. Neštruktúrované formáty údajov 
sú tie, ktoré nie je možné transformovať do 
štruktúrovanej formy a typicky sa využívajú 
na prílohy k podaniam. Najčastejším formá-
tom pre tieto súbory je formát PDF a využíva 
sa aj pri reprezentácii grafických dát v prílo-
hách. Takáto grafická príloha sa potom z po-
hľadu geodeta stáva len obrázkom, bez ucho-
vania georeferencovanej informácie, avšak je 
ju možné podpísať elektronickým podpisom 
alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Každý štruktúrovaný elektronický doku-
ment má definovaný vzor elektronického for-

mulára. Ten sa využíva pri vytváraní elektronic-
kého dokumentu, na jeho vizualizáciu a tlač. 
Elektronický formulár tvorí skupina súborov, 
ktoré obsahujú formulárovú logiku, vizualizá-
cie, XSD schémy, validácie a vlastné údaje.

Elektronické formuláre pre elektronické 
dokumenty sa využívajú najmä pri vstupe 
(napr. podanie, žiadosť) a výstupe (napr. roz-
hodnutie, informácia) elektronických služieb. 
Ak je používateľ danej služby autentifikovaný, 
pripája sa k tomu ešte možnosť predvyplne-
nia vybraných údajov formulára. Každý elek-
tronický formulár má definované špecifické 
náležitosti – dátový obsah a vizuálnu formu, 
ktoré sú definované na základe procesných 
predpisov regulujúcich danú službu. Funkcio-
nalita formulára je daná vyplnením dátového 
obsahu, validáciou správnosti vyplnenia pre 
povinné a nepovinné údaje, validáciou zada-
ných údajov, napr. číselníkových hodnôt na 
úrovni formulára, prípadne vzájomné kontroly 
údajov na základe validačnej schémy pre da-
ný elektronický formulár.

4.  Poskytovanie služieb ÚGKK SR

Asi najrozsiahlejšou službou poskytovanou 
Úradom geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ďalej Úrad) sú infor-
mačné služby poskytované prostredníctvom 
katastrálneho portálu a služba podanie 
„Oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad“. 
Vzhľadom na množiace sa nedostatky por-
tálu, ktoré sú hlavne v spomalení reakcií 
a zvýšeného náporu, Úrad prostredníctvom 
svojich rezortných inštitúcií ponúka možnosť 
jednoduchého vyhľadávania popisných úda-
jov katastra nehnuteľností.

4.1 Aplikácia CICA

Po internom testovaní bola koncom roka 
spustená aplikácia CICA (Correct and QuIck 
Cadastral InformAtion) na prehliadanie úda-
jov súboru popisných informácií katastra 
nehnuteľnosti vrátane plomb. Cieľom apliká-
cie je zabezpečiť jednoduchý a rýchly prístup 
k údajom. Aplikácia umožňuje zobrazovať pri-
márne údaje katastra nehnuteľností, pričom 
aktualizácia údajov je na dennej báze, okrem 
tých okresov, v ktorých sa údaje spravujú 
v aplikácii Viacúčelový kataster (ďalej VÚK). 
Informácia o aktuálnosti údajov je zobraze-
ná priamo na výpise listu vlastníctva v pravej 
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hornej časti. Do akej miery je táto aplikácia 
v súlade s pravidlami informačnej bezpečnos-
ti a ochrany osobných údajov je zaujímavým 
námetom na diskusiu. Ešte koncom minulého 
roka kolovali po internete návody na neobme-
dzené sťahovanie dát s využitím tejto aplikácie.

4.2 Služby Slovenskej pošty

V spolupráci so Slovenskou poštou bola v mi-
nulom roku sprístupnená služba pre bežných 
občanov. Od júna 2014 môže vybaviť bežný 
občan Výpis z LV na 12 pobočkách pošty. 
Na každej z týchto pobočiek môže požiadať 
o vydanie výpisu za nehnuteľnosť, ktorá je 
kdekoľvek na Slovensku. O niekoľko dní, po 
vybavení požiadavky dostane výpis, ktorý je 
verejnou listinou použiteľnou na právne úko-
ny. Počet pôšt, ktoré poskytujú túto službu sa 
v tomto roku zvýšil na 300 pracovísk, teda na 
všetky, tzv. „e.so“ pracoviská. Aká je využiteľ-
nosť tejto služby? Počet takto poskytnutých 
výpisov v tomto roku s každým mesiacom 
narastá. V januári to bolo cca 400 výpisov, 
vo februári cca 600 výpisov a v prvej polovici 
marca cca 500 výpisov. Pomer počtu výpisov 
a počtu pracovísk za celé Slovensko poskytu-
je reálnu využiteľnosť služby.

4.3  Služby geodetom

Služby poskytované geodetom sú zamerané na 
kataster, geodetické a kartografické činnosti. 
Pre skupinu katastrálnych služieb je v súčas-
nosti samozrejmosťou štandardný email ob-
sahujúci oznámenie o overení, resp. neoverení 
geometrického plánu. Úrad prostredníctvom 
svojho webového sídla poskytuje bezodplatne 
TSGP (Textové služby geometrického plánu), 
pomocou ktorých je možné po vyplnení šab-
lóny výkazu výmer vygenerovať korektné XML 
s obsahom popisných údajov pre geometrický 
plán. Do blízkej budúcnosti sa pripravuje služ-
ba, momentálne testovaná na vybraných pra-
coviskách, ktorá je zameraná na elektronické 
poskytovanie údajov súboru popisných a ge-
odetických informácií vo výmennom formáte 
na základe plošného výberu množiny parciel.

4.4 Transformačná služba

Ďalšou skupinou služieb sú transformačné 
služby. Transformačná služba ETRS89 – S-
-JTSK slúži na transformáciu bodov, údajov 
medzi vybranými geodetickými referenčnými 

systémami cez internetový portál. Rezortná 
transformačná služby a umožňuje transfor-
movať jednotlivé body, zoznamy bodov vo 
forme textových súborov alebo rôzne formáty 
súborov s priestorovými údajmi.

Medzi služby zamerané na podporu a vý-
kon geodetických prác samozrejme patria 
aj služby SK POS (Slovenskej permanentnej 
observačnej služby), ktorými sa však tento 
príspevok nezaoberá.

5.  Projekty OPIS

Operačný program informatizácie spoločnos-
ti (ďalej OPIS) poskytuje finančnú podporu 
projektom, ktoré sú zamerané na vybudova-
nie efektívnej elektronickej verejnej správy zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie. Úrad 
má v rámci tohto operačného programu dva 
projekty, Elektronické služby katastra nehnu-
teľností (ďalej ESKN) a Elektronické služby 
katastra nehnuteľností – Základná báza úda-
jov pre geografický informačný systém (ES-
KN – ZB GIS). Oba projekty sú zamerané aj 
na poskytovanie služieb. Výsledkom projektu 
ESKN má byť sprevádzkovanie 45 elektronic-
kých služieb eGovernmentu. Služby projektu 
ESKN – ZB GIS, v počte 33, sú zamerané na 
objekty ZB GIS a priestorové údaje.

Výzva na predloženie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok pre projekt ESKN defi-
nuje tieto ciele projektu:
 Centralizácia informačného systému 

katastra nehnuteľností a vytvorenie jed-
notného a dátovo konzistentného zdroja 
údajov o katastri nehnuteľností.

 Vytvorenie referenčných zdrojových úda-
jov národnej infraštruktúry priestorových 
informácií.

 Sprístupnenie elektronických služieb ka-
tastra nehnuteľností a zabezpečenie ich 
použiteľnosti na právne úkony.

 Vytvorenie elektronických služieb registra-
túrneho strediska ako jednotného a dáto-
vo konzistentného zdroja údajov katastra 
nehnuteľností, sprístupnenie týchto slu-
žieb a zabezpečenie ich použiteľnosti na 
právne úkony.

 Efektívna integrácia elektronických služieb 
katastra nehnuteľností do celkovej archi-
tektúry eGovernmentu, t. j. poskytovanie 
elektronických služieb katastra nehnuteľ-
ností iným modulom ISVS (Informačného 
systému verejnej správy) a efektívne vyu-

žívanie zdieľaných elektronických služieb 
poskytovaných inými modulmi ISVS.

Výška nenávratného príspevku je v celkovej 
čiastke 33 691 828 € vrátane DPH. Predpo-
kladaná dĺžka realizácie projektu mal byť od 
novembra 2009 do septembra 2012. Služby, 
ktoré majú byť výsledkom projektu sú súčas-
ťou výzvy, a sú rozdelené do dvoch skupín, 
na vstupné a výstupné. Rozčlenenie služieb 
podľa súčasných kritérií na eGOV služby a IS 
služby, spomínané vyššie v texte, je pravdepo-
dobne súčasťou projektu. Dodávateľ projektu 
bol oslovený na doplnenie týchto informácií 
o službách, avšak odpoveď ku dňu publikova-
nia príspevku nezaslal.

Podľa dostupných podkladov sú na komu-
nikáciu geodeta s katastrom určené dve vý-
stupné služby: Poskytnutie informácie z KN 
na vybrané geodetické činnosti a Poskytova-
nie sledovania priebehu overovania výsled-
kov geodetických prác v KN. Ako už názvy 
služieb hovoria, prvá z nich je určená na po-
skytovanie podkladových informácií, ako sú 
číslo záznamu podrobného merania zmien, 
parcelné číslo a podlomenie parcelného čís-
la. Druhá umožňuje automatickú aktiváciu 
a deaktiváciu sledovania priebehu overova-
nia výsledkov geodetických prác a následnú 
notifikáciu o každej fáze procesu overovania 
vrátane notifikácie o prípadnom doplnení 
podania pri nekompletných, resp. chybných 
podkladoch. Služba neposkytuje samotnú in-
formáciu o priebehu overovania, len aktivuje 
alebo deaktivuje mechanizmus automatické-
ho notifikovania v prípade zmeny.

Predpokladané ukončenie projektu bo-
lo už niekoľkokrát presunuté dodatkom na 
neskorší termín. Posledný známy termín bol 
apríl tohto roka. Začiatkom roka bol opäť pri-
pravovaný  na podpis dodatok, ktorého obsa-
hom je posun termínu. Podľa informácií riadi-
teľa odboru informatiky Úradu Pavla Hajdina, 
ktoré poskytol 14. apríla 2015 pre Rádiožur-
nál Slovenského rozhlasu, novým termínom 
finálneho ukončenia projektu je marec 2017. 
Teda štyri a pol roka po pôvodnom termíne. 
Bude to už finálny termín?

6.  Elektronická komunikácia 
s katastrom

Na to, aby sa kataster orientoval na posky-
tovanie elektronických služieb treba urobiť 
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mnoho zásadných zmien. Nevyhovujúci stav 
súčasného aplikačného programového vy-
bavenia katastra sa prvý raz deklaroval pred 
vyše 10 rokmi, v rámci výsledkov projektu 
„Prognóza budovania katastra nehnuteľnos-
tí“. V nasledujúcich rokoch sa v rezorte rea-
lizovali čiastkové projekty, ktorých zámerom 
bol rozvoj a optimalizácia programového 
vybavenia pre pracoviská katastra nehnuteľ-
ností, ale aj projekty zamerané na skvalitňo-
vanie údajovej základne.

Míľnikom v tomto bol projekt VÚK. Výška 
financií investovaných do projektu a času tr-
vania projektu (PHARE projekt LACI – Land 
Administration and Cadastral Informations, 
2005 – 2006, implementácia do 2008) je 
neporovnateľne nižšia ako pri spomínanom 
projekte ESKN. Okrem vývoja nového ka-
tastrálneho systému projekt so sebou prinie-
sol mnoho zásadných zmien, ktoré súviseli 
s nasadením nových technológií. VÚK bol na-
vrhnutý ako otvorený modulárny systém na 
báze komponentov, s viacvrstvovou architek-
túrou riešenia v súlade s princípmi servisne 
orientovanej architektúry.

Súčasťou riešenia nového katastrálneho 
systému bol návrh nového všeobecného úda-
jového modelu. Výsledkom bola spoločná da-
tabáza katastrálnych údajov, ktorá obsahovala 
všetky digitálne údaje katastra – súbor popis-
ných informácií, súbor geodetických informácií 
a súbor registrov katastrálneho konania. Vyš-
šia spoľahlivosť a bezpečnosť údajov sa reali-
zovala tým, že logické objekty boli izolované 
od dátovej vrstvy, väzby definované v údajo-
vom modeli prispeli k zvýšeniu integrity údajov 
a k zníženiu počtu redundantných údajov.

V druhej polovici trvania projektu prebie-
halo systematické zaškoľovanie budúcich 
používateľov, ktorí aplikáciu aj testovali. 
V pravidelných cykloch sa vykonávali migrá-
cie údajov a chyby z migrácie sa analyzovali, 
buď s cieľom úpravy migračných nástrojov 
alebo zlepšenia kvality údajov. Po nasadení 
na pilotné pracoviská bol vypracovaný plán 
celoplošnej implementácie VÚK. Prečo táto 
implementácia neprebehla a prečo sa nie-
ktoré pracoviská museli premigrovať späť, na 
to vie dať odpoveď jedine vtedajšie vedenie 
Úradu. Odpoveď, ktorá sa ponúka sama, je 
v príprave nového projektu ESKN.

Zhrnutím sa dostávame k jadru problému 
katastra. Už viac ako 10 rokov sa pracuje na 
realizácii nového katastrálneho systému. Už 
viac ako 10 rokov sú investície do rozvoja 

súčasného aplikačného vybavenia minimali-
zované pre udržateľnosť jeho prevádzky. Vý-
vojové prostredie, použité technológie, bez-
pečnosť, architektúra, a workflow, spojené so 
súčasným fungovaním katastrálnych apliká-
cií, už dávno boli na hranici svojich možností. 
Bolo by naivné domnievať sa, že súčasný stav 
je lepší. Z pohľadu dôležitosti údajov, ktoré 
Informačný systém katastra nehnuteľností 
obsahuje, je neúnosné, aby ďalšie fungovanie 
elektronického spravovania údajov katastra 
na pracoviskách aj naďalej pokračovalo 
v týchto vyjazdených koľajach, v ktorých sa 
len nejakými drobnosťami plátajú problema-
tické situácie zastaraných aplikácií.

7.  Záver

Podľa článku z TASR z 22. júla 2014 s ná-
zvom „Elektronický kataster nehnuteľností 
mešká, fungovať by mohol o rok“, sa spomína 
spustenie projektu ESKN v plnej prevádzke 
v 2. štvrťroku 2015. Cieľom projektu je zefek-
tívniť služby katastra poskytované občanom, 
podnikateľom, samosprávam a ďalším inštitú-
ciám štátnej správy. „Zamýšľané elektronické 
služby majú byť najmä rýchle, presné, bez-
pečné, lacnejšie a právne záväzné,“ ohlaso-
vala kampaň s názvom Správa katastra vo 
vašej obývačke. Elektronický kataster má 
ako súčasť celkovej koncepcie eGovernmen-
tu spolupracovať s ostatnými elektronickými 
službami verejnej správy bez nutnosti osob-
nej návštevy alebo viacnásobného doklado-
vania totožnosti. Meškajúci zámer zdôvodnil 
riaditeľ odboru informatiky Úradu Pavel Haj-
din potrebou sprevádzkovania spoločných 
modulov ÚPVS a základných registrov (Re-
gister fyzických osôb, Register právnických 
osôb a Register adries).

Na ÚPVS sa postupne sprístupňujú nové 
služby, projekty základných registrov smerujú 
k realizácii, ďalšie projekty inštitúcií verejnej 
správy, ktoré majú snahu integrovať služby 
katastra, tiež smerujú k realizácii a projekt 
katastra sa opäť odkladá. Ak by sa dal para-
frázovať názov spomínaného článku s uvede-
ním aktuálneho dátumu Elektronický kataster 
nehnuteľností mešká, fungovať by mohol 
o rok, teda v roku 2016 alebo o aký rok?

Prečo nový kataster mešká? Najčastejšími 
dôvodmi, ktoré sa v tejto súvislosti uvádzajú, 
je nepripravenosť legislatívy a nepripravenosť 
infraštruktúry verejnej správy. Dôvodov však 

môže byť aj omnoho viac a ich vysvetlenie sa 
ponúka z rôznych uhlov pohľadu. Zo strany 
Úradu, zo strany dodávateľa, z ich vzájom-
nej súčinnosti, z plnenia požiadaviek na sú-
činnosť, z pohľadu riadenia projektu alebo 
akéhokoľvek iného pohľadu. A tieto pohľady 
nastoľujú otázky, veľa otázok. Mňa osobne, 
ako geodetku hrdú na svoje povolanie a bý-
valú dlhoročnú zamestnankyňu rezortu by 
zaujímali hlavne tieto:

Má Úrad vôbec snahu tento projekt im-
plementovať? Venuje dostatočnú pozornosť 
čiastkovým výsledkom riešenia? Venuje 
dostatočnú pozornosť kvalite migrovaných 
údajov?

Sú výsledky projektu adekvátne otestova-
né, sú akceptované a pripravené na imple-
mentáciu? Aká je pripravenosť a úspešnosť 
riešenia migrácie údajov?

Kedy informačný systém katastra nehnu-
teľností prestane byť, tzv. „one man show“ ?

Ako sa dá pomôcť katastru, aby do budúc-
nosti služby katastra, či služby pre geodetov 
alebo pre občanov, fungovali ako štandardné 
služby v rámci elektronickej verejnej správy?

Tých otázok mám samozrejme oveľa viac. 
Sedemnásť rokov strávených v rezorte nie 
je možné len tak vyškrtnúť zo života. Téma 
tohto príspevku je veľmi široká a rozsiahla. 
Snažila som sa vám ju priblížiť z pohľadu 
informaticko-procesného, ale aj z pohľadu 
geodetického. Pokračovaním tohto príspevku 
bude pripravovaný seminár alebo workshop 
SSGK v júni tohto roka, kde určite nájdete šir-
ší priestor na vyjadrenie svojich názorov.
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Určovanie trajektórie pohybu chodcov 
vo vnútorných priestoroch na báze detekcie krokov

1.  Úvod 

Navigácia pomocou mobilného telefónu 
alebo tabletu sa v súčasnosti stala bežnou 
súčasťou života. Pre človeka nie je nič výni-
močné, keď sa dostane do neznámej oblasti. 
Vtedy siaha po zariadeniach, ktoré mu po-
môžu riešiť problém navigácie a usmernenia 
do konkrétneho cieľa. Zariadenia, pomocou 
ktorých je tento problém ľahko riešiteľný, sú 
v súčasnosti najmä smartfóny, ktoré má už 
takmer každý človek denne pri sebe.

V otvorených priestranstvách sa využíva 
technológia globálnych navigačných sate-
litných systémov (GNSS). Táto technológia 
používa zoskupenia družíc, ktoré vysielajú 
dáta o polohe a čase z vesmíru priamo do za-
riadenia a umožňuje zobraziť aktuálnu polohu 
používateľa, vypočítať trasu prostredníctvom 
mapových podkladov a umožňuje jednodu-
chú navigáciu používateľa z bodu A do bodu 
B. Technológia GNSS nachádza uplatnenie 
v oblasti navigácie vo vonkajších priestoroch, 
avšak problém nastáva v situáciách, keď sa 
používateľ nachádza vo vnútorných priesto-
roch, kde technológia GNSS nemá požado-
vané spojenie s družicami. GNSS technoló-
gie nedokážu určovať polohu v budovách, 
podzemných parkoviskách a na ďalších 
miestach, kde nie je otvorený priestor. Tento 
fakt motivuje k hľadaniu vhodnej alternatívy 
na odstránenie tejto bariéry v navigácii. Úlo-
ha indoor navigácie spočíva najmä v uľahčení 
orientácie používateľa v neznámom prostre-
dí. Navigácia vo vnútorných priestoroch na-
chádza svoje opodstatnenie v rôznych ob-
chodných centrách, podzemných parkovis-
kách, školských budovách a ďalších rôznych 
komplexoch. A keďže jednotný a štandardný 
návrh navigačného systému neexistuje, tre-
ba preskúmať rôzne možnosti riešenia tohto 
problému (Jain, 2013).

V predkladanom príspevku je predstavená 
metóda určenia trajektórie pohybu chodcov 
vo vnútornom prostredí, čo tvorí nesporný 
základ pri navigácii osôb vo vnútorných 
priestoroch. Na určenie trajektórie pohybu 

boli použité údaje z inerciálnych senzorov za-
budovaných v mobilnom telefóne Samsung 
Galaxy S4 (snímačov zrýchlenia a gyrosko-
pov), z ktorých bola dráha chodca vypočítaná 
metódou detekcie krokov (step detection). 
Trajektória pohybu bola určovaná v pôdoryse 
budovy so známou polohou fixných bodov, 
ktoré sú zahrnuté v dráhe pohybu chodca.

2.  Získavanie záznamu

Keďže sa na výpočet dráhy chodca navrhoval 
algoritmus s využitím údajov z inerciálnych 
snímačov zabudovaných v smartfóne, bolo 
potrebné tieto údaje najprv získať. Najnovšia 
verzia výpočtového softvéru Matlab však už 
disponuje podporou pre Android senzory, 
čo znamená, že údaje nebolo treba získavať 
zvlášť. Takisto nemusela byť zaťažená pamäť 
smartfónu, pretože údaje zo snímačov sa au-
tomaticky načítavali do pamäte výpočtového 
softvéru Matlab, nebolo ich treba ukladať do 
internej pamäte. Najnovšia podpora Androidu 
v Matlabe nám teda umožnila automatický 
výpočet trajektórie bez ďalšieho upravovania 
formátu údajov a jeho načítavania údajov, čo 
býva častý problém. Smartfón sme k počíta-
ču s Matlabom pripojili pomocou IP adresy 
a kódu v Matlabe, ktorým sme boli schopní 
ovládať získavanie dát aj na diaľku z počítača 
a mohla tak prebehnúť výmena dát. Najprv 
bolo potrebné vytvoriť odkaz na naše mobil-
né zariadenie. Pomocou príkazu mobiledev 
bol vytvorený objekt, ktorý reprezentuje náš 

smartfón – Obr. 1 vľavo a tiež bolo potrebné 
vybrať snímače, z ktorých sa budú údaje načí-
tavať – Obr. 1 vpravo.

Po zvolení snímačov, z ktorých sa budú 
údaje načítavať, sa zobrazili aktuálne hodno-
ty vybraných snímačov v smere troch súrad-
nicových osí s príslušnými jednotkami. V na-
šom prípade to bolo zrýchlenie v m.s-2 a uhlo-
vá rýchlosť v rad.s-1 – Obr. 2 vľavo. Ako sme 
už spomenuli, posielanie dát sa ovládalo z po-
čítača, takže po spustení výpočtu sa tlačidlo 
„Start sending“ zmenilo na „Stop sending“, 
čo značilo prebiehajúci zber dát a následný 
výpočet – Obr. 2 vpravo. Po ukončení výpočtu 
a zobrazení trajektórie sa na smartfóne opäť 
objavila úvodná obrazovka posielania dát.

3.  Detekcia krokov

Ľudská chôdza je špecifický druh mechanic-
kého pohybu. Ide o prirodzený pohyb, ktorý 
sa skladá z jednotlivých krokov, pričom do-
chádza k pravidelnému striedaniu jednej 
a druhej nohy. V jednotlivých fázach kroku 
sa mení hodnota zrýchlenia najmä pri odraze 
a došľape chodidla. Na základe hodnôt mera-
ného zrýchlenia je možné kroky z meraného 
záznamu detegovať a odhadovať počet kro-
kov, ktoré používateľ počas svojho pohybu 
vykonal, pričom je možné určiť aj orientáciu 
krokov (Mihaľko, 2012).

Výhodou metódy určenia polohy na zákla-
de detekcie krokov je fakt, že pri výpočte ak-
tuálnej polohy nepoužívame dvojitú integrá-

Obr. 1  I Vytvorenie objektu 
Ponuka snímačov na 

získavanie údajov.
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ciu meraného zrýchlenia, a tým sa vyhneme 
kumulácii chýb v integračnom procese. Keď-
že vedľajším produktom dvojitej integrácie je 
podstatný efekt zvýraznenia chýb obsiahnu-
tých v zázname, zvolili sme spôsob riešenia 
prostredníctvom detekcie krokov zo záznamu 
dát z inerciálnych snímačov.

Pri našom testovaní mobilného telefónu 
na navigáciu sme predpokladali, že použí-
vateľ počas navigácie drží mobilný telefón 
v ruke tak, aby displej mobilného zariadenia 
smeroval nahor, čiže smer osi +z je približne 
totožný so smerom gravitačného zrýchlenia, 
teda približne smeruje do stredu Zeme. Toto 
však nie je všeobecná podmienka, pretože 
detekciu krokov možno realizovať aj v inej 
ľubovoľnej orientácii a umiestnení telefónu 
počas záznamu dát.

Pri uvážení spomenutého predpokladu bol 
pre nás najviac zaujímavý záznam zrýchlení 
zodpovedajúci osi z. Hodnoty zrýchlenia pri-
slúchajúce osi z poukazujú, že pohyb chodca 
má periodický charakter. Na Obr. 3 možno vi-
dieť pravidelne sa opakujúce zmeny. Z tohto 
záznamu zrýchlení je možné vykonať detek-
ciu krokov rôznymi spôsobmi.

Základný princíp detekcie krokov spo-
číva v tom, že sa využíva cyklický charakter 
chôdze. Ak sa pozrieme na záznam z iner-
ciálnych snímačov, je možné kroky identifi-
kovať na základe jednotlivých maxím (peak) 
v zázname, pričom treba mať na pamäti to, že 
človek pri bežnej chôdzi vykoná jeden krok 
približne za necelú sekundu, to znamená, ak 
v zázname identifikujeme dve maximá príliš 
blízko seba, vieme, že to nemôžu byť dva 
kroky. Základným princíp detekcie krokov 
spočíva vo vyhľadávaní maxím, pričom treba 
zadefinovať dve dôležité hodnoty:
 prahovú hodnotu,
 vzdialenosť.
Prahová hodnota charakterizuje hranicu, nad 
ktorou sa maximá majú vyhľadávať a vzdia-

lenosť definuje minimálny rozstup krokov. 
Vzdialenosť je dôležitá hodnota z toho dôvo-
du, aby algoritmus nedetegoval maximá príliš 
blízko seba.

Uvedený princíp vyhľadávania maxím 
(peak) zo záznamu sa aplikoval na rôzne for-
my údajov. Zvolili sme štyri formy údajov, na 
ktorých sa vykonala detekcia krokov:
 detekcia krokov pomocou výpočtu normy 

zo zrýchlení,
 detekcia krokov pomocou reziduálneho 

radu normy zo zrýchlení,
 detekcia krokov pomocou reziduálneho 

radu zrýchlenia,
 detekcia krokov pomocou rýchlosti, ktorá 

prislúcha osi z, pričom sa rýchlosť získa 
numerickou integráciou kalibrovaných 
hodnôt zrýchlenia.

Zamerali sme sa na detekciu krokov z rých-
losti, pretože je zrejmé, že v rámci kroku sa 
musí prejaviť maximálna rýchlosť. Aby bolo 
možné vykonať detekciu krokov z rýchlosti, 
je nevyhnutné odstrániť dlhovlnnú zložku 
z časového radu rýchlostí z dôvodu odstrá-
nenia trendu. Následne sme mohli uplatniť 
podmienku na vyhľadávanie maxím (peakov) 
v zázname – Obr. 4.

4.  Pohyb po známej trajektórii

Počas testovania detekcie krokov a určenia 
trajektórie pohybu používateľa sme sa roz-
hodli vykonať zložitejší pohyb. Rozhodli sme 
sa kvôli dobrej interpretácii výsledkov vyko-
nať pohyb po známej trajektórii. Najskôr sa 
vykonal výber pozorovaných bodov, ktoré boli 
signalizované na podlahe chodby. Po vyzna-
čení pozorovaných bodov na podlahe chodby 
sa vykonalo premeranie jednotlivých vzdia-
leností medzi pozorovanými bodmi. Najskôr 
bola vykonaná kalibrácia meraných zrýchlení 
zo snímača zrýchlenia, pričom do kalibrácie 
vstupovali odhadnuté kalibračné koeficienty. 
Detekcia krokov z meraných údajov sa re-
alizovala pomocou navrhnutého algoritmu, 
pričom na merané údaje bola aplikovaná de-
tekcia z rýchlosti (v rámci kroku sa prejavila 
maximálna rýchlosť a na základe toho sme 
schopní detegovať kroky).

Určenie orientácie krokov

Orientácia krokov sa určila na základe uh-
lových rýchlostí z gyroskopického snímača. 
Základný matematický princíp určenia uhlov 
otočenia mobilného telefónu je založený na 
integrácii uhlových rýchlostí. Po integrácii sa 
získajú uhly otočenia Yaw, Pitch, a Roll okolo 
jednotlivých osí x, y, z. Určovali sme uhol oto-

Obr. 2  I  Aktuálne hodnoty zo zvolených senzorov 
Zastavenie prijímania údajov.

Obr. 3  I Ukážka 
kalibrovaných hodnôt 

zo snímača zrýchlenia 
prislúchajúce osi 
z počas chôdze.

Obr. 4  I  Ukážka 
detekcie krokov 

z rýchlosti.
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čenia okolo osi z, konkrétne uhol Yaw, pričom 
sme na jeho určenie použili numerickú integ-
ráciu s aplikovaním obdĺžnikového pravidla. 
Bolo nevyhnutné vykonať odstránenie driftu 
z gyroskopických meraní a po výpočte uhla 
Yaw sa pristúpilo k vyhľadaniu maximálnych 
zmien v uhle Yaw pomocou rezíduí. Maximál-
ne zmeny v uhle Yaw predstavovali výrazné 
zmeny orientácie počas pohybu – Obr. 5.

Keďže algoritmus bol navrhnutý tak, aby 
obmedzil pohyb používateľa v rámci štyroch 
základných smerov 0°, 90°, 180°, 270°, bo-
lo vykonané zaradenie orientácie do jednot-
livých intervalov pomocou volaných funkcií 
v prostredí Matlab. Keďže sme poznali zmeny 
orientácie v štyroch základných smeroch, 
bolo možné vykreslenie jednotlivých krokov 
v rámci orientácie – Obr. 6.

Výpočet trajektórie

Základom celej navigácie je určovanie trajek-
tórie pohybu používateľa. Keďže sme schop-
ní vykonať detekciu krokov a následne určiť 
orientáciu krokov, bolo potrebné spojiť tieto 
dva čiastkové úkony a určiť prejdenú trajek-
tóriu. Pri použití inerciálnych meracích sys-
témov je jednou zo základných podmienok 
znalosť začiatočnej polohy a orientácie. Na 
mapovom podklade sme označili začiatočný 
bod trajektórie prostredníctvom súradníc X 
a Y a taktiež začiatočnú orientáciu v rámci 
súradnicového systému kresby. Ďalšia hod-
nota, ktorá musela byť manuálne zadaná, bo-
la dĺžka kroku používateľa. Bez tejto hodnoty 
by sme nevedeli prepočítať kroky na prejdenú 
trajektóriu. Určenie priemernej dĺžky kroku 

sa realizovalo na základe pohybu po známej 
dĺžkovej základnici. Na základe prejdenej 
vzdialenosti a detegovaných krokov bola vy-
počítaná priemerná dĺžka kroku, ktorá vstu-
puje do výpočtu trajektórie.

Na výpočet trajektórie bola aplikovaná polár-
na metóda, do ktorej vstupovali hodnoty ako 
súradnice začiatočnej polohy X0 a Y0, dĺžka 
kroku, počet krokov a orientácia obmedzená 
na štyri základné smery. Výpočet trajektórie 
sa realizoval podľa vzťahov:

Xj=Xj-1+krok.cos (or_krokj)   
Yj=Yj-1-krok.sin (or_krokj) 

kde
X(j), Y(j)  je aktuálna poloha,
X(j–1), Y(j–1) je predchádzajúca poloha,

krok  dĺžka kroku používateľa,
or_krokj  orientácia kroku obmedzená 
 na štyri základné smery.
j epocha

Pričom znamienko mínus v druhom vzťahu 
je z toho dôvodu, že súradnicový systém ma-
pového podkladu je pravotočivý. Nakoniec sa 
vykonalo vykreslenie vypočítanej trajektórie 
v lokálnom súradnicovom systéme kresby 
– Obr. 7 a dynamické vykreslenie určenej 
trajektórie do mapového podkladu budovy 
v prostredí Matlab.

Keďže algoritmus určuje trajektóriu na 
základe priemernej dĺžky kroku používateľa, 
zaujímalo nás, či vzdialenosti určené na zá-
klade detekcie krokov budú zodpovedať me-
raným vzdialenostiam medzi pozorovanými 
bodmi, ktoré boli merané pomocou pásma. 
Priemerná dĺžka kroku používateľa v našom 
prípade bola 0,70 m. Zhodnotenie na zákla-
de vzdialeností medzi pozorovanými bodmi je 
uvedené v Tab. 1.

Z Tab. 1 je zrejmé, že rozdiel vzdialeností 
je tým väčší, čím dlhší je úsek trajektórie, ku 
ktorému prislúcha. Môže to byť spôsobené 
tým, že počas chôdze si používateľ neudržal 
priemernú dĺžku kroku, s ktorou sme uvažo-
vali, ale dĺžka kroku používateľa sa počas po-
hybu po známej trajektórii menila. Trajektória 
pohybu sa úplne neprimyká na pozorované 
body, ale z pohľadu navigácie vo vnútorných 
priestoroch je výsledok dostačujúci.

Taktiež nás zaujímalo, ako sa algoritmu 
podarí určiť trajektóriu dlhšieho pohybu. 
Chceli sme poukázať na to, či klesne pres-
nosť určenia trajektórie v závislosti od času 

Tab. 1  I  Porovnanie meraných vzdialeností so vzdialenosťami určenými na základe 
detekcie krokov.

Úsek trajektórie Merané vzdialenosti Vzdialenosti 

na základe detekcie

Rozdiel

(pozorované body) S (m) D (m) S – D  (m)

1 – 2 19,12 18,90 0,22

2 – 9 67,12 65,80 1,32

9 – 10 32,22 31,50 0,72

10 – 11 9,42 9,80 -0,38

11 – 12 3,44 3,50 -0,06

12 – 13 48,52 47,60 0,92

13 – 14 4,33 4,90 -0.57

14 – 15 9,16 9,80 -0,64

15 – 1 11,14 11,20 -0,06

Suma 204,47 203,00 1,47

Obr. 6  I Kroky 
v rámci orientácie 
obmedzenej na štyri 
základné smery.

Obr. 5  I  Orientácia 
obmedzená 
na 4 základné 
smery pri pohybe 
do obdĺžnika.
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stránení trendovej zložky bolo možné vykonať 
správne určenie zmien orientácie a zaradenie 
orientácie do štyroch základných smerov.

5.  Záver

Zo zhodnotenia vykonaných pohybov po zná-
mej trajektórii je zrejmé, že jednou z nevýhod 
riešenia prístupu pomocou detekcie krokov 
je to, že v algoritme uvažujeme s priemernou 
dĺžkou kroku používateľa, pričom používateľ 
si počas pohybu priemernú dĺžku kroku pres-
ne neudrží, ale táto hodnota sa počas pohybu 
mení. Tento fakt sa prejaví v určení výslednej 
trajektórie pohybu. Spomenutá nevýhoda 
otvára priestor na vylepšenie súčasného al-
goritmu. Algoritmus je schopný vykonať urče-
nie prejdenej trajektórie len približne, pričom 

v niektorých prípadoch nastane situácia, že 
určená trajektória po znázornení do mapové-
ho podkladu prechádza cez steny budovy, čo 
je spôsobené nepresnosťou určenia. Tento 
problém otvára možnosť ďalšieho vylepše-
nia algoritmu. Bolo by vhodné zadefinovať 
algoritmus oblastí možného pohybu, ktoré 
by predstavovali chodby budovy a naopak 
oblasti, v ktorých by bol pohyb zamedzený. 
Tieto oblasti by predstavovali steny a priestor, 
kadiaľ by pohyb nemohol prebiehať. Taktiež 
by bolo vhodné v oblasti možného pohybu 
definovať kontrolné body, ktoré by slúžili na 
korekciu vypočítanej trajektórie.
Spomenuté nevýhody a nedostatky použitej 
metódy detekcie krokov ju zaraďujú medzi 
relatívne a doplnkové metódy k absolútnym 
metódam určovania polohy.
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Obr. 7  I Trajektória pohybu 
na mapovom podklade 
pôdorysu budovy.

Obr. 8  I Trajektória pohybu 
na mapovom podklade 
pôdorysu budovy.

pohybu používateľa v priestore budovy. Na 
tento test sme vykonali vyššie opísaný po-
hyb po známej trajektórii dvakrát za sebou. 
Po importe vstupného súboru do algoritmu 
a vykreslení trajektórie môžeme konštatovať, 
že presnosť určenia aktuálnej polohy použí-
vateľa v priestore klesá s prejdenou vzdiale-
nosťou. Chyby v detekcii z predchádzajúcich 
úsekov pri prvom prechode po pozorovaných 
bodoch sa odrážajú a premietajú do druhého 
prechodu – Obr.8.

Ďalej nás zaujímala správnosť algoritmu 
z pohľadu určenia zmien v orientácii. Keďže 
sme sa obmedzili na štyri základné smery, al-
goritmus nemal problém so správnym určením 
zmien v orientácii pohybu. Jedinou podmien-
kou správneho určenia orientácie pohybu je 
korektné odstránenie trendovej zložky z časo-
vého radu znázorňujúceho uhol Yaw. Až po od-
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Vplyv rozmiestnenia vlícovacích bodov 
na polohu projekčného centra TLS

1. Úvod

Technológia terestrického laserového ske-
novania (TLS) má v súčasnosti veľkú per-
spektívu využitia v rôznych oblastiach, či už 
geodetických alebo negeodetických. Z hľa-
diska geodetického sa TLS často využíva pri 
monitorovaní stavebných objektov, určovaní 
posunov a pretvorení, v banskom meračstve 
a pri výstavbe a monitorovaní tunelov [1]. Pri 
týchto úlohách je obvykle potrebné naskeno-
vať záujmovú oblasť z viacerých stanovísk, 
čo nastoľuje problém presnosti transformácií 
mračien bodov z viacerých súradnicových 
systémov do jedného, s použitím rôzneho 
rozmiestnenia vlícovacích bodov v priestore. 
Zmenu polohy projekčného centra posudzu-
jeme na základe rozdielov prvkov transfor-
mačného kľúča počítaných z rôznych variácií 
vlícovacích bodov v priestore.

2. Experimentálne meranie

Experimentálne meranie sme realizovali v la-
boratórnych podmienkach budovy Stavebnej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Brati-
slave terestrickým laserovým skenerom Leica 
ScanStation 2. Ako cieľové značky sme použili 
rovinné cieľové značky s vysokou odrazivosťou 
(Obr.1),  ktoré sme v softvéri Leica Cyclone 
po nastavení zamerali s vyššou presnosťou. 
Vyššia presnosť zamerania cieľovej značky je 
možná na základe vysokej odrazivosti a kon-
trastného pozadia cieľovej značky. [2]

Pri experimentálnom meraní sme použili 
20 vlícovacích bodov, nachádzajúcich sa 
v troch  horizontálnych rovinách. Približné roz-
miestnenie troch rovín, A, B a C je znázornené 
na Obr. 2. Rovina A bola navrhnutá v blízkosti 
podlahy laboratória, rovina B približne v ro-
vine horizontu skenera a rovina C v blízkosti 
stropu geodetického laboratória [2].

V rovine A a C sa nachádzalo osem vlí-
covacích bodov a v rovine B štyri vlícovacie 
body. Body v rovine B boli umiestnené na 
meračských pilieroch (pozri Obr. 3). Stabilizo-

vanie vlícovacích bodov v rovinách A a C sme 
realizovali rozpernou kotvou (hmoždinkou) 
v stĺpoch a v stene laboratória. Rozmiestne-
nie vlícovacích bodov v laboratóriu je znázor-
nené na Obr. 3. Štvorice vlícovacích bodov 
1 až 4, 5 až 8, 9 až 12 a 13 až 16 boli umiest-
nené do zvislých profilov [2].

Meranie sme uskutočnili na 2 stanovis-
kách terestrického laserového skenera. Na 
stanovisku terestrického laserového skenera 
sme postupne určili polohy všetkých vlícova-
cích bodov a po ukončení merania na prvom 
stanovisku sme zmenili horizont skenera 
a znovu určili polohu všetkých vlícovacích bo-
dov. Na obidvoch stanoviskách bola určená 
výška skenera na milimetrovej stupnici nale-
penej na skeneri presnou niveláciou nivelač-
ným prístrojom Zeiss Ni007. Rozdiel medzi 
výškami skenera z 2 stanovísk skenera bolo 
prevýšenie -133,25 mm.

3. Výpočet a analýza prvkov 
transformačného kľúča

Spracovanie meraných údajov pozostávalo 
z výpočtu prvkov transformačného kľúča 
priestorovej zhodnostnej transformácie v soft -
véri Matlab, a to 3 translácií počiatku súrad-
nicového systému Tx, Ty, Tz, a 3 rotácií okolo 
súradnicových osí ωω, φφ, κκ. Výpočet  prvkov 
transformačného kľúča pozostával z výpočtu 
približných hodnôt prvkov transformačného 
kľúča a ich následného iteračného vyrovnania 
metódou najmenších štvorcov.  Vypočítané 
hodnoty prvkov transformačného kľúča sme 
považovali za vyrovnané keď bola splnená pod-
mienka, že rozdiel štvorcov opráv vT.v v dvoch 
po sebe nasledujúcich iteráciách bol menší ako 
10-15. Transformáciu sme vykonávali do súrad-
nicového systému terestrického laserového 
skenera na prvom stanovisku skenera. Vplyv 

Obr. 3. | Schéma rozmiestnenia vlícovacích bodov v geodetickom laboratóriu [2].

rovina C

rovina B

rovina A

Obr. 1. | Rovinná 
cieľová značka s vysokou 
odrazivosťou [2].

Obr. 2. | Rozmiestnenie 
rovín A, B a C [2].
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Kombinácia
 Tx σσTTxx

TTyy σσTTyy
  TTzz  σσTTzz

  

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1. 3,4 0,3 3,4 0,3 -132,9 0,3

2. 3,5 0,3 3,3 0,2 -133,1 0,2

3. 4,0 0,6 3,7 0,5 -132,5 0,5

4. 4,1 0,6 3,5 0,6 -132,6 0,6

5. 3,4 1,3 3,5 0,6 -135,5 2,4

6. 2,7 0,7 3,7 0,4 -133,2 1,2

7. 5,4 0,9 3,5 0,9 -132,2 0,9

8. 3,0 0,1 3,7 0,1 -133,1 0,1

9. 2,9 0,2 3,4 0,2 -133,2 0,2

10. 2,9 0,2 3,2 0,2 -133,0 0,2

11. 3,2 0,2 3,3 0,2 -133,1 0,2

12. 3,5 0,4 3,6 0,4 -132,7 0,4

13. 3,0 0,2 3,4 0,2 -133,2 0,2

14. 3,0 0,2 3,1 0,2 -133,2 0,2

Tab. 1. | Translácie počiatku súradnicového systému a ich stredné chyby [2].

kombinácia ωω σσ
ωω
  φφ σσ

φφ
κκ σσ

κκ

[´´] [´´] [´´] [´´] [´´] [´´]

1. 10,58 8,50 -10,26 17,36 -360,04 5,63

2. -1,04 8,16 8,17 17,48 -344,02 4,93

3. 32,44 18,71 -47,99 40,06 -376,88 11,22

4. 14,80 16,92 -9,76 37,20 -363,49 9,81

5. -34,74 38,31 -19,48 24,03 -351,47 23,91

6. 11,52 37,97 -14,98 23,50 -355,50 22,73

7. 50,15 30,91 -84,64 70,53 -386,39 18,52

8. -13,57 5,82 9,07 10,35 -364,46 4,93

9. 7,27 8,28 -23,08 17,10 -357,05 5,30

10. -1,55 9,40 -10,26 15,65 -350,10 7,45

11. 2,48 6,19 -3,85 12,93 -346,21 3,94

12. 24,05 13,80 -32,94 29,10 -373,39 8,55

13. 3,49 6,29 -11,02 12,54 -348,19 4,29

14. -4,79 9,26 -9,07 15,67 -352,04 7,20

Tab. 3. | Rotácie okolo súradnicových osí a ich stredné chyby [2].

kombinácia Tz [mm] prevýšenie určené niveláciou [mm] rozdiel – Tz prevýšenie [mm]

1. -132.9

-133.25

0.4

2. -133.1 0.1

3. -132.5 0.7

4. -132.6 0.6

5. -135.5 -2.3

6. -133.2 0.0

7. -132.2 1.0

8. -133.1 0.2

9. -133.2 0.1

10. -133.0 0.3

11. -133.1 0.1

12. -132.7 0.5

13. -133.2 0.0

14. -133.2 0.1

Tab. 2. | Porovnanie translácie počiatku súradnicového systému v smere osi z 
s hodnotou niveláciou určeného prevýšenia [2] 

3.  vlícovacie body umiestnené v rovine A – 
body pri podlahe laboratória (1, 4, 5, 8, 9, 
12, 13, 16),

4.  vlícovacie body nachádzajúce sa v dvoch 
vzdialenejších zvislých profiloch (1, 2, 3, 
4, 13, 14, 15, 16),

5.  vlícovacie body nachádzajúce sa v  vzdia-
lenejšom profile (1, 2, 3, 4),

6.  vlícovacie body nachádzajúce sa v 1 bliž-
šom profile (9, 10, 11, 12),

7.  vlícovacie body nachádzajúce sa v sklo-
nenej rovine, tvorenej bodmi vzdialených 
profilov (2, 3, 13, 16),

8.  vlícovacie body nachádzajúce sa v sklone-
nej rovine, tvorenej bodmi bližších profilov 
(5, 8, 10, 11),

9.  vlícovacie body nachádzajúce sa v rovine 
B, teda body na pilieroch (17, 18, 19, 20),

10. vlícovacie body nachádzajúce sa v 2 bliž-
ších profiloch (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

11. vlícovacie body umiestnené v rovine B a C 
(2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20),

12. vlícovacie body umiestnené v rovine A a B 
(1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17,18, 19, 20),

13. vlícovacie body umiestnené v rovine B 
a v 1 vzdialenom profile (1, 2, 3, 4, 17, 18, 
19, 20),

14. vlícovacie body umiestnené v rovine B 
a v 1 bližšom profile (5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 
20).

Translácie počiatku súradnicového systému 
Tx, Ty a Tz a ich stredné chyby σσTx

, σσTy
  a σ σTz 

dokumentuje Tab. 1. Porovnanie prevýšenia 
horizontov terestrického laserového skenera 
a translácie počiatku súradnicového systému 
v smere osi z dokumentuje Tab. 2. Rotácie 
okolo súradnicových osí ω, φ ω, φ a κ  κ a ich stred-
né chyby σσ

ωω
, σσ

φφ
  a σ σ

κκ 
dokumentuje Tab. 3.

Stredné chyby translácií počiatku sú-
radnicového systému sú submilimetrové vo 
všetkých kombináciách vlícovacích bodoch, 
okrem kombinácie číslo 5, kde boli vlícova-
cie body rozmiestnené vo zvislom profile. 
Po kombinácii č. 5 najväčšie chyby vykazujú 
kombinácie číslo 3, 4, 6 a 7, pričom vlícova-
cie body v kombináciách 3, 4 a 6 boli taktiež 
umiestnené len v zvislých profiloch. [2]

Hodnoty translácií v smere súradnicových osí 
varírujú [2]:
 v smere osi x: od +2,7 mm (kombinácia 

č. 6) do +5,4 mm (kombinácia č. 6),
 v smere osi y: od +3,1 mm (kombinácia 

rozmiestnenia vlícovacích bodov na polohu pro-
jekčného centra terestrického laserového ske-
nera sme zisťovali na základe presnosti prvkov 
transformačného kľúča a rozdielu medzi prevý-
šením horizontov terestrického laserového ske-
nera na 2 stanoviskách skenera  zameraného 
presnou niveláciou a transláciou počiatku sú-
radnicového systému v smere osi z [2].

Výpočet prvkov transformačného kľúča sme 
vykonali pre 14 kombinácií vlícovacích bo-
dov. Kombinácie vlícovacích bodov v priesto-
re boli [2]:
1. všetky vlícovacie body (1 až 20),
2. vlícovacie body umiestnené v rovine C – 

body pod stropom laboratória (2, 3, 6, 7, 
10, 11, 14, 15),
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č. 14) do +3,7 mm (kombinácia č. 3, 6 
a 8),

 v smere osi z: od –135,5 mm (kombinácia 
č. 5) do –132,2 m (kombinácia č. 7).

Rozdiel translácií v smere súradnicových osí, 
počítaných z ideálnej kombinácie vlícovacích 
bodov (kombinácia 1) a extrémnych hodnôt 
translácií je nasledujúci [2]:
 v smere osi x: 0,7 mm (6. kombinácia) 

a -2,0 mm (7. kombinácia),
 v smere osi y: 0,3 mm (14. kombinácia) 

a -0,3 mm (3., 6., a 8. kombinácia),
 v smere osi z: 2,6 mm (5. kombinácia) 

a -0,7 mm (7. kombinácia).
Rozdiel medzi transláciou počiatku súrad-

nicového systému v smere osi z počítanou 
z 5. kombinácie rozmiestnenia vlícovacích 
bodov v priestore a niveláciou určeným pre-
výšením dosahuje hodnotu -2,3 mm. Rozdiely 
v ostatných kombináciách dosahujú submili-
metrové hodnoty.

Hodnoty rotácií okolo súradnicových osí varí-
rujú takto: [2]
 omega (okolo osi x): od –34,74 ´´ (kom-

binácia č. 5) do +50,15 ´´ (kombinácia 
č. 7),

 fi (okolo osi y): od –84,64 ´´ (kombinácia 
č. 7) do +9,07 ´´ (kombinácia č. 8),

 kappa (okolo osi z): od –386,39 ´´ (kom-
binácia č. 7) do –344,02 ´´ ( kombinácia 
č. 2).

Rozdiel rotácií okolo súradnicových osí po-
čítaných z ideálnej kombinácie vlícovacích 
bodov (kombinácia 1) a extrémnych hodnôt 
rotácií je nasledovný [2]:
 v smere osi x: od 45,30 ´´ (5. kombiná-

cia) do –39,59 ´´ (7. kombinácia),
 v smere osi y: od 74,39 ´´ (7. kombiná-

cia) do –19,34 ´´ (8. kombinácia),
 v smere osi z: od 26,34 ´´ (7. kombiná-

cia) do –16,04 ´´ (2. kombinácia).

Stredné chyby rotácií okolo súradnicových 
osí nadobúdajú hodnoty niekoľkých sekúnd 

až desiatok sekúnd. Vyššia stredná chyba 
rotácií môže byť spôsobená tým, že presnosť 
určenia polohy vlícovacích bodov môže do-
sahovať až 2 mm, čo pri maximálnej vzdiale-
nosti skenera a vlícovacieho bodu 13 m môže 
spôsobiť neistotu v uhloch až 31,7´´. Všetky 
ostatné vzdialenosti sú menšie ako 13 m [2].

Najväčšie stredné chyby rotácií okolo sú-
radnicových osí (nad 30´´) sú v kombináci-
ách vlícovacích bodov č. 3, 4, 5, 6 a 7. Kombi-
nácie, v ktorých sú najväčšie chyby rotácií, sú 
totožné s tými, v ktorých sú najväčšie stredné 
chyby translácií. Väčšie chyby rotácií v kombi-
náciách vlícovacích bodov č. 3, 4, 5 a 6 môžu 
byť spôsobené rozmiestnením vlícovacích 
bodov v zvislých profiloch. Na základe týchto 
stredných chýb môžeme povedať, že umiest-
nenie vlícovacích bodov do jedného alebo 
dvoch zvislých profilov nie je vhodné. Väčšie 
chyby rotácií je možné zdôvodniť vplyvom 
presnosti určenia polohy bodov na krátke 
vzdialenosti [2].

V kombinácii vlícovacích bodov č. 7 bol 
výpočet prvkov transformačného kľúča modi-
fikovaný bez vlícovacieho bodu č. 16, ktorého 
priestorová presnosť transformácie pri uvá-
žení všetkých vlícovacích bodov (kombinácia 
č. 1) je väčšia ako 3 mm. Keď sa vlícovací bod 
č. 16 vylúčil zo spracovania v kombinácii č. 7, 
stredné chyby rotácií okolo súradnicových 
osí sa zmenšili na tretinu pôvodnej hodno-
ty. Rotácie okolo súradnicových osí ω, φ ω, φ a  

κ κ a stredné chyby rotácií σσ
ωω

, σσ
φφ

  a σ σ
κκ 

v kom-
binácii č. 7 po vylúčení vlícovacieho bodu č. 
16 sú uvedené v Tab. 3. Pri spracovaní bola 
uvážená kombinácia č. 7 bez vylúčenia vlíco-
vacieho bodu č. 16, pretože vyššiu strednú 
chybu v rotácii okolo osi y (pozri Tabuľku 3) 
je možné zdôvodniť hromadením stredných 
chýb transformácie na vlícovacom bode č. 
16. V strednej chybe rotácie je zohľadnená 
apriórna presnosť merania uhlov a vplyv pres-
nosti určenia polohy bodov na krátku vzdia-
lenosť [2].

Z porovnania stredných chýb rotácií okolo 
súradnicových osí z kombinácie č. 7, s uváže-
ním (pozri Tabuľku 3) a bez uváženia (pozri 

Tabuľku 4) vlícovacieho bodu č. 16, je zrejmý 
vplyv presnosti určenia polohy bodu krátkej 
vzdialenosti na výslednú presnosť výpočtu 
prvkov transformačného kľúča [2].

4. Záver

Zmenu polohy projekčného centra TLS sme 
zisťovali na základe porovnania prvkov trans-
formačného kľúča. Presnosť určenia prvkov 
transformačného kľúča ovplyvňuje presnosť 
transformácie a prenáša sa zákonom o hro-
madení stredných chýb do presnosti určenia 
parametrov. Prvky transformačného kľúča 
priestorovej zhodnostnej transformácie boli 
počítané metódou najmenších štvorcov v štr-
nástich kombináciách vlícovacích bodov po-
mocou algoritmu v softvéri Matlab 2013 [2].

Na základe výsledkov analýzy posunu pro-
jekčného centra TLS hodnotíme, že umiest-
nenie vlícovacích bodov do jedného alebo 
dvoch zvislých profilov nie je vhodnou kon-
figuráciou vlícovacích bodov na určovanie 
výšok pomocou TLS. Vhodná konfigurácia 
vlícovacích bodov je vtedy, keď sú vlícovacie 
body rozmiestnené rovnomerne okolo skene-
ra v priestore [2].

Experiment sme vykonali v laboratórnych 
podmienkach pri krátkych vzdialenostiach, 
čo má za následok väčšie stredné chyby 
prvkov transformačného kľúča. V reálnych 
podmienkach praxe, resp. pri dlhších vzdia-
lenostiach je vhodné vykonať experimentálne 
meranie a následne analyzovať posun pro-
jekčného centra TLS.
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Tab. 4. | Rotácie okolo súradnicových osí a ich stredné chyby [2].

kombinácia ωω σσ
ωω
   φφ  σσ

φφ
κκ  σσ

κκ

[´´] [´´] [´´] [´´] [´´] [´´]

7. 31,18 7,79 42,70 24,39 -351,43 5,58
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Autorizačné overovanie alebo ...

Na ostatných veľkých geodetických poduja-
tiach sa najčastejšie diskutovalo o cenách 
geodetických prác. Na 22. slovenských geo-
detických dňoch (SGD) 2014 v Žiline načal 
túto tému svojím plamenným vystúpením Ing. 
J. Vanek, ktorý poukázal najmä na nízke ceny 
našich prác v ostatnej nepodarenej súťaži na 
projekty pozemkových úprav. Aj na nedáv-
nom valnom zhromaždení Komory geodetov 
a kartografov (Komory) v Starom Smokov-
ci nezostala táto nekonečná téma bokom. 
O všetkých týchto debatách si myslím, že je 
to strata času a mlátenie prázdnej slamy, to 
celé na druhú.

Zákon o živnostenskom podnikaní ne-
zmeníme. Ceny našich prác nám nikto zvýšiť 
nepomôže a sami to nedokážeme. Zákon 
o verejnom obstarávaní s kritériom najnižšej 
ceny sa tiež tak skoro nezmení. Jediné, čo 
môžeme začať robiť a v dohľadnom čase aj 
zmeniť, je náš prístup k autorizačnému ove-
rovaniu našich prác. 

Dnes má Komora geodetov a kartografov 
729 aktívnych členov, t. j. autorizovaných 
geo detov a kartografov (AGaK). To je 729 pe-
čiatok, čo je v priemere takmer 10 pečiatok 
na jeden okres ! Podľa mňa je to obrovské 
číslo aj napriek tomu, že veľká časť pečiatok 
sa vzťahuje k väčším mestám.

Nastoľme si otázku: Kto, komu a za akú 
cenu dnes overuje? V tejto otázke sa podľa 
mňa skrýva podstata všetkých dnešných 
problémov s nedostatkom práce a s nízkymi 
cenami za geodetické práce. Bežnou pra-
xou je, že AGaK – dôchodca obslúži svojou 
pečiatkou polovicu okresu bez toho, aby za 
posledných 10 – 15 rokov urobil čo i len jed-
no geodetické dielo. Jeho aktívne časy dávno 
pominuli a odišli do geodetickej histórie spolu 
s optickou tachymetriou, výpočtami polygó-
nových ťahov na kalkulačke, či s orientáciami 
na veže kostolov. Nikomu neprekáža, že ne-
vie o čom je GNSS, resp. ako a prečo robíme 
rôzne transformácie. Má pečiatku, tak ove-

ruje desiatky geodetických prác mesačne, 
stovky každý rok.

Aby som nekrivdil len našim najstarším 
kolegom. Čoraz častejšie je možné stretnúť 
kolegu geodeta, ktorý ešte pred pár rokmi 
mal svoju firmu, zamestnával iných, mladších 
a menej skúsených geodetov. Ťažké krízové 
roky však firma neprežila, AGaK zostal sám 
so svojou pečiatkou. Geodéziu robí už len 
vlastnými rukami, alebo sa venuje niečomu 
úplne inému. Má však pečiatku, tak overuje.

Za úradné overenie geometrického plánu 
platíme najmenej 27 €. Koľko berú spomí-
naní „autorizovaní overovatelia“? Neviem, 
aké sú sadzby na opačnom konci Slovenska, 
no na východe je to najčastejšie smiešnych 
10 €. Nedávno ma šokovalo zistenie, že niek-
torí naši kamaráti dokážu ísť ešte nižšie: 5 € 
za overenie geometráku!

V zime mi občas príde odhádzať sneh oko-
lo firmy sociálne veľmi slabý občan, čoskoro 
možno bezdomovec. Veľký dobráčisko, človek 
bez vzdelania, ktorý sa celý život živil viac svo-
jimi rukami ako hlavou. Dávam mu za to 5 €.

Kúsok ďalej od môjho bydliska – v Se-
čovciach, neďaleko cigánskej osady často 
stojí jedna škaredá vysušená cigánka, ktorá 
poskytuje exotickým šoférom kamiónov z ďa-
lekých krajín orálny sex tiež za 5 €. Takže na 
jej cenovú hladinu sa dostali niektorí naši ko-
legovia! Z autorizovaného overovania robia 
niektorí z nás prostitúciu najnižšej cenovej 
skupiny. Smutné, tragické.

Každý z nás by mohol dať niekoľko po-
dobných príkladov v hodnote 5 €. Bolo by ich 
veľa a my sme sa s naším vysokoškolským 
vzdelaním, dlhoročnou praxou a niekoľkými 
náročnými skúškami, dostali na úroveň pros-
titútok a bezdomovcov.

Keby nebolo na Slovensku iných geode-
tov, len nás 729 členov Komory geodetov 
a kartografov, aj tak by to bolo veľa. My 
sme však takí šľachetní, že svojimi pečiat-
kami živíme ešte ďalšie stovky a tisíce iných 

„tiežgeodetov“, ktorým sa nechcelo študovať 
vôbec, alebo sa uspokojili so stredoškolskou 
geodéziou, alebo vyštudovali inú vysokú ško-
lu. Pečiatkujeme rôznym stavbárom, poľno-
hospodárom, drevárom, elektrikárom. Je len 
otázkou času, kedy nám medzi nich pribudnú 
aj rôzni manažéri, politológovia, či absolventi 
sociálnej práce. Ani tí nebudú mať po skonče-
ní VŠ prácu, prečo by si nekúpili lacné čínske 
GPS a začali mastiť geometráky? Aj im bude-
me overovať?

Na ostatnom VZ KGaK som navrhol pre-
skúmanie možnosti zákazu autorizačného 
overovania okrem svojich vlastných geodetic-
kých prác a prác vnútri firmy autorizovaného 
geodeta. Je to možno tvrdý a krutý návrh pre 
mnohých našich kolegov, no som presvedče-
ný, že sme to mali urobiť už dávno. Dnes by 
geodetické firmy vyzerali úplne inak, dnes by 
sa naše sociálne postavenie v spoločnosti po-
dobalo viac postaveniu doktorov než postave-
niu zdravotných sestier.

Je nás veľa, všetci to vieme a všetci to stá-
le opakujeme. Nikto s tým nič nerobí. Školy 
vyrábajú nových geodetov napriek tomu, že 
ich už nikto viac nepotrebuje. Ak tú samore-
guláciu nezačneme robiť my sami vnútri na-
šej Komory, nikto to za nás riešiť nebude.

Prestaňme autorizačne overovať geo-
detom, ktorí nám za nízke ceny berú aj tú 
poslednú prácu, ktorá na trhu ešte zostala! 
Prestaňme takým overovaním vykrádať sami 
seba!

Menej geodetov na trhu znamená viac 
práce. Viac práce znamená lepšie ceny. Lep-
šie ceny znamenajú lepšie postavenie v spo-
ločnosti a často aj vyššiu kvalitu. Ak to neu-
robíme dnes, väčšina z nás skončí bez firmy, 
bez zamestnancov, bez práce. Jediné čo nám 
zostane, bude pečiatka.

Budeme mať len pečiatku a budeme len 
overovať 

Ing. Ľubomír Bulla, autorizovaný geodet a kartograf
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VéGéeS 2015 – Voleyball Geodetic Summit 2015
12. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

Dátum a miesto konania: 7. februára 2015 v Bratislave, 
telocvičňa Metodova
Program:

08:30 – 09:00  prezentácia, vyžrebovanie účastníkov 
do družstiev

09:30 – 15:30  turnaj družstiev
12:00 – 13:00  gulášová medzihra v „bufete“
15:30 – 16:30  vyhodnotenie turnaja a záverečná tombola

Na turnaji sa zúčastnilo 36 súťažiacich, ktorí boli vyžrebo-
vaní do šiestich družstiev.
Odohralo sa 15 vzájomných zápasov.
Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo v zložení:
kapitánka –  Mirka Hupková,
hráči –  Kamila Višniarová, Zuzana Balgová, Palino 

Ondrejka, Dano Ondrejka, Martin Domány.

Na tohtoročnom turnaji sa aktívne zúčastnilo menej účast-
níkov v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. Čiastočne 
to mohlo byť spôsobené aj zmenou termínu, ktorý bol po-
sunutý o 2 týždne z dôvodu rekonštrukcie palubovky v telo-
cvični, ako aj deklarovanými zraneniami alebo horším zdra-
votným stavom. Chýbali aj skalní fotografi, a tak momentky 
z turnaja sú naozaj rôzne a skôr z jeho zákulisia. Toto sme 
chceli vykompenzovať a prikladáme archívne fotografie 
z čias, keď volejbalové stretnutia, resp. volejbalová hra za-
čínala a podarilo sa nám prostredníctvom Jara Šifru získať 
aj archívne zábery zo začiatkov volejbalových stretnutí na 
SVŠT, ktoré sa tipujú na obdobie z rokov 1965 – 1967.

Poďakovanie za organizáciu a úspešný priebeh aj tohto 
ročníka patrí hlavne usporiadateľke Zuzke Balgovej, firme 
GEO-KOD, s. r. o., všetkým účastníkom a návštevníkom tur-
naja a sponzorom. Vďaka nim bolo ocenených všetkých 6 
družstiev a na každého účastníka sa ušiel darček aj v záve-
rečnej tombole.

Organizátorov turnaja teší neutíchajúci záujem o volejbal 
a zdravé súťaženie a budú sa snažiť pokračovať v organi-
zovaní aj naďalej. Tento prísľub nám zároveň dáva možnosť 
pozvať všetkých aktívnych priaznivcov volejbalu a nielen 
„volejbalových profesionálov“, na budúci už 13. ročník 
turnaja – s predpokladaným termínom 23. januára 2016. 
Ak samozrejme nebudú v tom termíne robiť na „Metodke“ 
veľkú rekonštrukciu telocvične .

Ing. Renáta Šrámková

členka Redakčnej rady SGaK

Spoločná fotografia.

Momentky z turnaja.
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Momentky z turnaja.

Archívne 
fotografie 
začiatkov 
volejbalových 
stretnutí na 
SVŠT.

Víťazné družstvo 
v zložení: 

Mirka Hupková, Kamila 
Višniarová, Zuzana 

Balgová, Palino 
Ondrejka, 

Dano Ondrejka, 
Martin Domány.
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Plán odborných podujatí na rok 2015

Plán odborných podujatí v roku 2015 na Slovensku

Termín konania Usporiadateľ a odborný garant Názov podujatia a jeho forma Miesto konania
Bodové 
hodnotenie

25. – 28. marec 2015 MŽP SR Coneco 2015 
36. ročník veľtrh stavebníctva

Bratislava 
výstavisko Incheba

5

28. marec 2015 KGaK 
Ing. J. Hardoš

Valné zhromaždenie KGaK Horný Smokovec 
Grand Hotel Bellevue

10

9. jún 2015 KG SVF STU BA, KGaK 
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

Prípravný kurz pre uchádzačov 
o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie
odborný seminár s možnou účasťou 
členov KGaK

Bratislava 
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

9. – 10. september 2015 KG SVF STU BA, SSGK 
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

IPG 2015 Laserové a obrazové 
skenovacie systémy v inžinierskej 
geodézii 
konferencia s medzinárodnou účasťou

Bratislava 
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

8. – 9. október 2015 KGZ SVF STU BA, GKÚ 
doc. Ing. J. Janák, 
PhD. Ing. B. Droščák, PhD.

Geodetické základy a geodynamika 
2015 
medzinárodná konferencia

Kočovce 10

5. – 6. november 2015 KGaK 
Ing. V. Stromček

23. slovenské geodetické dni 
odborno-spoločenské podujatie

Trnava 
Holiday Inn Trnava

10

v priebehu roka 2015 KGaK 
krajskí zástupcovia KGaK

pracovné stretnutia členov KGaK podľa 
regiónov

5

Zahraničné odborné podujatia v roku 2015

5. február 2015 Ústav geodézie Fakulty 
stavební VUT v Brně 
doc. Ing. Josef Weigel, CSc. 

Družicové metódy v geodézii a katastri 
seminár s medzinárodnou účasťou

ČR, Brno 
Ústav geodézie Fakulty stavební 
VUT

10

23. apríl 2015 ČSGK 
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu 
odborný seminár

ČR, Brno 
Kongresové centrum na výstavišti

10

14. – 16. máj 2015 ČSGK, SSGK, SGP XXI. ČESKO – SLOVENSKO – POĽSKÉ 
GEODETICKÉ DNI

ČR, Dolní Morava 10

17. – 21. máj 2015 FIG FIG WORKING WEEK 2015 
konferencia, výstava

Bulharsko, Sofia 10

3. – 4. september 2015 KS ČR, 
KS SR – Ing. Fencík

21. kartografická konferencia ČR, Lednice 10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2015 vyhradená
Pozn.: bodované sú aj vzdelávacie akcie neuvedené vo všeobecnom pláne odborných podujatí v zmysle systému sústavného vzdelávania 
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 64/2014 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 28. 11. 2014

Katastrálna komisia KGaK, v snahe operatív-
ne riešiť problémy pri prácach preberaných 
do štátnej dokumentácie, chce zozbierať va-
še skúsenosti a podnety na riešenie. Išlo by 
o niekoľko okruhov:
1.  Technológia a výklad náležitostí geomet-

rických plánov,
2.  Proces a lehoty úradného overovania,
3.  Organizačné problémy ( vstup do doku-

mentácie, konzultácie na KO...)

Vaše podnety zostavíme do blokov, pokúsi-
me sa nájsť a navrhnúť riešenie jednotlivých 
problémov a následne sa pokúsime celý ela-
borát prerokovať na ÚGKK SR. Výsledkom by 
mala byť zápisnica, resp. usmernenie, ako 
konsenzus komerčnej sféry a štátnej správy 
na úseku katastra.

Podnety a problémy zasielajte na e-mailo-
vú adresu kancelárie KGaK do 23. 12. 2014. 
Okrem opisu problému uveďte aj, na ktorom 
KO nastal problém.

Krátka správa z činnosti kancelárie 
Komory č. 65/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 1. 12. 2014

Informácia o ponuke zamestnania:
Rakúska geodetická spoločnosť GEODATA 
(www.geodata.at) hľadá pre práce v nemec-
ky hovoriacich krajinách geodetov s praxou.

Ak by mal niekto záujem o stabilné za-
mestnanie v tejto spoločnosti, kontaktujte 
Ing. Petra Štefka: 0905 206 345, peter.stef-
ko@geoconsult.sk

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 66/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 3. 12. 2014

Informácia o spracovaní novej 
podstránky na webe KGaK – Odborná 
pomoc členom

Predstavenstvo Komory na svojom zasadaní 
rozhodlo o zverejňovaní odbornej pomoci čle-
nom KGaK, ktoré boli spracované na základe 
individuálnych požiadaviek členov KGaK a za-
tiaľ sa zasielali len im.

V prílohe tejto krátkej správy uvádzame 
stanovisko k autorizačnému overovaniu jed-
noduchých a drobných stavieb (prípojky inži-
nierskych sietí) a k meraniu kubatúry.

V prípade, ak niekto z členov potrebuje vy-
dané odborné stanovisko na ďalšie využitie, 
nech sa pre jeho spracovanie obráti na kan-
celáriu Komory.

Prikladáme link na webovú stránku: http://
www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/odbor-
na_pomoc_clenom/

Vytvorená podstránka je prístupná pre re-
gistrovaných a prihlásených členov Komory.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 67/2014 
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 5. 12. 2014

Vo štvrtok 27. 11. 2014 sa stretlo v Bratislave 
na svojom zasadaní predstavenstvo Komory. 
Na zasadaní boli prerokované plnenia uzne-
sení a prijatá korešpondencia, zhodnotenie 
22. SGD, stav legislatívnych návrhov nových 
zákonov, zabezpečenie valného zhromažde-
nia v roku 2015 a správa o plnení rozpočtu za 
3. štvrťrok 2014.

Na námet Skúšobnej a autorizačnej ko-
misie sa v roku 2015 zaradí do plánu od-
borných podujatí prípravný kurz pre uchá-
dzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie, s možnosťou dobrovoľnej účasti 
členov Komory. Kurz sa bude považovať za 
komplexnú odbornú akciu, s adekvátnym 
bodovým hodnotením, v rámci schváleného 
systému vzdelávania.

Členovia Komisie pre KN a PÚ navrhujú v roku 
2015 usporiadať odbornú akciu z oblasti ka-
tastra nehnuteľností, pričom v programe budú 
zaradené podnety a problematika úradného 
overovania od členov Komory. Odborná akcia 
by sa uskutočnila v rámci regionálnych stretnutí.

Na webovej stránke Komory bude vytvorená 
nová podstránka – Odborná pomoc členom.

Spracovaný bude informačný list o novej po-
vinnosti Komory poskytnúť Sociálnej poisťov-
ni zoznamy AGaK.

Termín budúceho valného zhromaždenia 
predpokladáme 27. 3. 2015.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 68/2014

autor: Ing. Jozef Pobjecký, 12. 12. 2014

Členovia DK KGK (Ing. Paulen, Ing. Leitmann, 
Ing. Pobjecký) sa 9. 12. 2014 zúčastnili na 
pracovnom stretnutí na ÚGKK SR s riadi-
teľkou OKI Ing. I. Zemkovou a s riaditeľom 
katastrálneho odboru Ing. E. Ondrejičkom. 
Predmetom stretnutia bolo zadefinovanie 
kompetencií v súvislosti s posudzovaním kva-
lity a vyhotovovania vybraných geodetických 
a kartografických činností v nadväznosti na 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a disciplinárneho poriadku.

Krátka správa z činnosti kancelárie 
Komory č. 69/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 12. 12. 2014

Informácie k novele sociálneho poistenia 
– Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej po-
vinnosti na povinné nemocenské poistenie 
a povinné dôchodkové poistenie samostatne 
zárobkovo činnej osoby (SZČO) a nová povin-
nosť pre Komoru geodetov a kartografov po-
skytnúť Sociálnej poisťovni údaje zo zozna-
mu autorizovaných geodetov a kartografov.

V prílohe správy definujeme povinnosti So-
ciálnej poisťovne voči SZČO k oznamovaniu 
vzniku povinného poistenia a odvodových po-
vinností na sociálne poistenie od 1. 1. 2015.

Komora je povinná sprístupniť údaje ohľa-
dom vydaných oprávnení na vykonávanie čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa 
podľa § 2 písm. b) zákona č. 216/1995 Z. z. 
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o Komore geodetov a kartografov zo zozna-
mu autorizovaných geodetov a kartografov, 
ktorý vedie KGaK, v elektronickej forme.
Prikladáme link na webovú stránku:
http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/
legislativa/2014/#c1356

Na základe našej povinnosti poskytovať 
zmenové dávky najneskôr do 15 dní od dá-
tumu zmeny, pozastavenie alebo ukončenie 
členstva v Komore bez úhrady členského 
príspevku v roku 2015, oznámte kancelárii 
Komory najneskôr do 15. 1. 2015.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 70/2014 
autor: Ing. Peter Repáň, 16. 12. 2014

Na základe podnetu nášho člena a vlastnej 
iniciatívy pripravilo predstavenstvo spolu 
s právnou kanceláriou vzor Reklamačného 
poriadku geodetickej a kartografickej spo-
ločnosti, poskytujúcej služby fyzickým oso-
bám – občanom. Zjednodušene povedané: 
každý, kto vyhotovuje geometrické plány pre 
fyzické osoby – občanov, musí takýto rekla-
mačný poriadok mať, pričom kontrolné or-
gány jeho absenciu sankcionujú. Vzor rekla-
mačného poriadku aj so stručnými pokynmi 
na jeho úpravu a využívanie a inými povinnos-
ťami prikladáme.
Prikladáme link na webovú stránku: http://
www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/odbor-
na_pomoc_clenom/#c1357

Viac informácií môže poskytnúť Ing. Peter 
Repáň.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 71/2014 
autor: Ing. Ján Hardoš, 19. 12. 2014

V súvislosti s prebiehajúcim legislatívnym 
procesom okolo návrhu nového zákona 
ÚGKK SR o geodézii a kartografii, ktorým sa 
novelizuje aj zákon č. 216/1995 o Komore 
geodetov a kartografov a návrhu nového zá-
kona o katastri nehnuteľností, prebehlo v po-
sledných dňoch viacero dôležitých rokovaní.

8. 12. 2014 sa na Úrade vlády uskutočnilo 
rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady vlá-
dy SR (HSR SR), na ktorom sa zúčastňujú so-

ciálni partneri vlády (zamestnávatelia – AZZZ 
SR, RÚZ, odbory – KOZ, zástupcovia miest 
a obcí – ZMOS a dotknuté ministerstvá), kde 
okrem iného boli prerokované aj nové návrhy 
spomenutých zákonov, ktoré predkladalo ve-
denie ÚGKK SR. Na pozvanie člena HSR SR – 
Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdru-
žení (AZZZ SR) a člena AZZZ SR – Zamest-
návateľského zväzu geodézie a kartografie 
Ing. Uhlíka boli na rokovanie rady prizvaní aj 
zástupcovia odbornej verejnosti (Ing. Hardoš 
– predseda predstavenstva KGaK a za akade-
mickú obec – prof. Ing. Kopáčik, PhD., dekan 
Stavebnej fakulty STU). Tí postupne vo svo-
jich vystúpeniach prezentovali hlavné okruhy 
zásadných pripomienok odbornej verejnosti 
a výhrady voči týmto zákonom. ÚGKK SR bol 
na rokovaní vyzvaný na stiahnutie návrhov, 
kvôli veľkému množstvu zásadných pripo-
mienok, ktoré sa nepodarilo odstrániť v roz-
porových konaniach. Po dlhej diskusii HSR 
SR uzavrela prerokovávanie týchto návrhov, 
ktoré prechádzajú do ďalšieho legislatívneho 
procesu (Legislatívna rada vlády) s nevyrie-
šenými zásadnými rozpormi. Vo svojich zá-
veroch rada ďalej konštatovala, že rozdielne 
názory sa nepodarilo odstrániť a odporučila 
pokračovať v komunikácii medzi predklada-
teľom zákonov a zástupcami odborníkov na 
pôde Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, za osobnej účasti ministra, 
aby sa tam na neutrálnej pôde pokúsili o hľa-
danie konsenzu a odstránenie zásadných 
rozporov.

12. 12. 2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo 
rokovanie medzi zástupcami odbornej ve-
rejnosti (Hardoš, Uhlík, Kopáčik) a vedením 
Úradu, kde obidve rokovacie strany nedo-
speli k spoločnej predstave konsenzu. Úrad 
bol ochotný ustúpiť iba v jedinom bode, a to 
v nepovinnom členstve v KGaK pre AGaK 
autorizačne overujúcich v katastri výmenou 
za stiahnutie všetkých ostatných zásadných 
pripomienok rovnako dôležitých pre odbornú 
verejnosť.

15. 12. 2014 sa na Ministerstve pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) v zmysle 
odporúčaní z HSR SR, pod priamym vedením 
ministra pôdohospodárstva uskutočnilo ďal-
šie rokovanie medzi vedením ÚGKK SR a od-
bornou verejnosťou (Hardoš, Uhlík, Kopáčik). 
Zástupcovia odbornej verejnosti predložili 

konkrétne návrhy na odstránenie zásadných 
pripomienok, ktoré pozostávali z predpokla-
du, že ak Úrad akceptuje časť zo sporných 
legislatívnych a odborných ustanovení návr-
hov zákonov (rozdelenie odboru GaK a geo-
detických a kartografických činností, zmena 
zákona o Komore geodetov a kartografov 
a časť odborných a technických ustanovení 
zákonov), ostatné zásadné pripomienky sa 
preklasifikujú na obyčajné a zákony pôjdu 
do ďalšieho legislatívneho procesu bez roz-
porov. Táto korektná a ústretová ponuka 
odbornej verejnosti predstavovala ústupok 
skoro polovice zásadných pripomienok. Na-
priek dlhému a ťažkému rokovaniu sa nepo-
darilo dosiahnuť konsenzus a Úrad neustúpil 
požiadavkám odbornej verejnosti, neakcep-
toval predložené návrhy na prepracovanie 
zákonov. Neakceptoval ani výzvu, aby zákony 
stiahol z legislatívneho procesu a začal nové 
rokovania. Minister na záver odporučil, aby 
Úrad a zástupcovia odbornej verejnosti ešte 
rokovali a dosiahli dohodu, vyhlásil, že takto 
predložené návrhy zákonov bez konsenzu ne-
predloží na rokovanie NR SR.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 1/2015 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 19. 1. 2015

Dovoľujeme si vás informovať o pripravova-
nom zasadaní predstavenstva 22. 1. 2015.

V prípade návrhov na riešenie vami vybra-
nej problematiky, informujte svojho regionál-
neho zástupcu, ktorý vašu požiadavku pred-
loží na zasadaní.

Predbežný program zasadania:
1.   Kontrola plnenia uznesení.
2. Korešpondencia, rôzne.
3.  Príprava VZ v Hornom Smokovci.
4.  Zabezpečenie účasti na FIG 2015.
5. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014.
6. Novely zákonov č. 215/1995 a 162/1995.
7.  Rozhodnutia o vydaní oprávnení.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 2/2015 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 26. 1. 2015

Vo štvrtok 22. 1. 2014 sa stretlo v Bratislave 
na svojom zasadaní predstavenstvo Komory. 
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Na zasadaní boli prerokované plnenia uzne-
sení a prijatá korešpondencia, v Rôznom 
námety členov Komory, príprava VZ v Hor-
nom Smokovci, zabezpečenie účasti na FIG 
2015, vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014, 
stav legislatívnych návrhov nových zákonov 
a rozhodnutia o vydaní oprávnení. 

Predstavenstvo Komory predložilo predse-
dovi Disciplinárnej komisie návrh na discipli-
nárne konania pre členov Komory, ktorí si 
nesplnili povinnosti sústavného vzdelávania 
za hodnotiace obdobie 2011 – 2013.

Návrh nového zákona ÚGKK SR o geodézii 
a kartografii, ktorým sa novelizuje aj zákon 
č. 216/1995 o Komore geodetov a kartogra-
fov a návrh nového zákona o katastri nehnu-
teľností, boli 13. 1. 2015 prerokovávané na 
zasadaní Legislatívnej rady vlády SR. Legis-
latívna rada prerušila rokovanie o týchto ná-
vrhoch zákonov, odporučila predkladateľovi 
návrhy dopracovať o jej pripomienky a odpo-
rúčania, pokúsiť sa o odstránenie zásadných 
rozporov a opätovne ich predložiť na rokova-
nie Legislatívnej rady.

Spracovaná bude krátka správa k právnemu 
postaveniu AGaK v sociálnom poistení.

Bližšie informácie je možné získať u čle-
nov Predstavenstva komory.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 3/2015

autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. , 12. 2. 
2015

Na základe prijatého uznesenia Skúšobnej 
a autorizačnej komisie (SaAK) 1/2013, ako 
aj na základe výzvy členov, ktorá odznela 
opakovane na VZ KGK v rámci diskusie, jej 
členovia pripravili informačný materiál o naj-
častejšie sa vyskytujúcich nedostatkoch 
v projektoch predkladaných na kvalifikačné 
skúšky z inžinierskej geodézie. Materiál tvo-
rí prílohu krátkej správy a je umiestnený na 
webovej stránke KGaK http://www.kgk.sk/in-
foblok/kvalifikacne_skusky_z_ig/nedostat-
ky_v_projektoch_predkladanych_na_kvali-
fikacnu_skusku/

SaAK sa tak usiluje o zvýšenie kvality pro-
jektov a dokumentácie, ktorej výsledky sú 
v súlade s platnou legislatívou členmi KGaK 
overované. Uvedené nedostatky sa vlastne 

týkajú hlavne samotných AGaK, ktorí sa na 
projektoch (prácach) priamo zúčastňujú, 
resp. sú vykonávané pod ich vedením a tieto 
elaboráty aj autorizačne overujú. Predklada-
né projekty ku skúškam sú zároveň spätnou 
väzbou pre SaAK KGaK, ako členovia Komory 
– AGaK fungujú v praxi a ktorých nedostat-
kov sa pri svojej činnosti majú vyvarovať.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 4/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, 10. 3. 2015

Na pôde Komory sa 27. 2. 2015 uskutočni-
lo rokovanie medzi Ing. Hardošom a ďalšou 
firmou zabezpečujúcou elektronické sčítava-
nie hlasov vo voľbách. V úvodnom rokovaní 
zástupcovia firmy predstavili svoje možnosti 
a referencie a Ing. Hardoš ich detailne oboz-
námil s predstavou a potrebami Komory pri 
tajnom hlasovaní do orgánov Komory počas 
valného zhromaždenia, ako aj s volebným 
poriadkom Komory. Po naštudovaní poskyt-
nutých materiálov sa firma pokúsi upraviť 
svoj softvér pre potreby Komory, pripraví 
prezentáciu a cenovú ponuku. Rokovania 
s viacerými firmami sa uskutočňujú už v tom-
to roku, keďže najneskôr na VZ KGaK roku 
2016 bude potrebné schváliť upravený vo-
lebný poriadok so zakomponovanou formou 
elektronického sčítavania hlasov. Celá aktivi-
ta smeruje k tomu, aby volebná komisia bola 
v budúcnosti odbremenená od prácneho 
a dlhotrvajúceho ručného sčítavania hlasov, 
čo jej znemožňuje reálnu účasť na popolud-
ňajšom programe VZ. Volebnej komisii však 
kontrolná a garančná funkcia nad priebehom 
volieb zostane.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 5/2015 

autor: Ing. Vladimír Raškovič, 24. 3. 2015

Na pôde ÚGKK SR (Úrad) bol 20. 3. 2015 
prerokovaný materiál Problémy pri vyhoto-
vovaní geometrických plánov zozbierané 
z praxe, podklad na stanovenie záväzného 
technologického riešenia pre celú SR (tvorí 
prílohu e-mailu). Za Komoru sa na rokovaní 
zúčastnili Ing. Vladimír Raškovič, za Úrad 
Ing. Ľubomír Suchý, Ing. Erik Ondrejička, Ing. 
Michal Leitman a Ing. Dušan Hanus. Výsled-

kom bude materiál s odpoveďami Úradu na 
jednotlivé body. 

Bližšie informácie bude možné získať na 
sobotňajšom valnom zhromaždení.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 6/2015 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 25. 3. 2015

Dovoľujeme si vás informovať o pripravova-
nom zasadaní predstavenstva 27. 3. 2015.

V prípade návrhov na riešenie vami vybra-
nej problematiky, informujte svojho regionál-
neho zástupcu, ktorý vašu požiadavku pred-
loží na zasadaní.

Predbežný program zasadania:
1.  Kontrola plnenia uznesení.
2.  Korešpondencia, rôzne.
3.  Organizačné zabezpečenie valného zhro-

maždenia.
4.  Ročná účtovná závierka.
5.  Daňové priznanie.
6.  Rozhodnutia o vydaní oprávnení.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 7/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, 26. 3. 2015

Ing. Hardoš inicioval 2. 3. 2015 stretnutie 
s predsedom Hlavného banského úradu (HBÚ) 
JUDr. Ing. Petrom Kúkelčíkom. Dôvodom žia-
dosti o stretnutie Komory geodetov a kartogra-
fov s predsedom HBÚ je vyjasnenie si vzájom-
ných kompetencií medzi AGaK a hlavnými 
banskými meračmi, resp. banskými meračmi, 
pri výstavbe cestných a železničných tunelov 
v rôznych fázach výstavby (razenie tunelov 
a prieskumných tunelových štôlní, prepájanie 
polygónových ťahov a nivelačných ťahov v už 
vyrazených tuneloch a štôlňach a ich prepo-
jenie na následnú infraštruktúru na povrchu, 
kontrolné merania, stavebná dokumentácia 
skutočného vyhotovenia a podobne). Tunely 
sú totiž v zmysle stavebného zákona inžinier-
skymi stavbami, ale zároveň v zmysle banské-
ho zákona sú aj banskými stavbami. Predseda 
HBÚ túto iniciatívu prijal pozitívne a navrhol, 
aby sa osobné stretnutie predstaviteľov KGaK 
a HBÚ konalo v najbližšom možnom čase po 
tom, ako si dá HBÚ vypracovať právnu analýzu 
k tejto problematike.
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Sokkia predstavuje najnovší GNSS prijímač skonštruovaný pre najľahšie a najpoho-

dlnejšie terénne meranie – GCX2. „S prezývkou ‚strela‘ je GCX2 príkladom úplne 
nového prístupu ku konštrukcii prijímača, ktorý ponúka ultraľahké a ergonomické 
riešenie za nízku cenu,“ hovorí Eduardo Falcon, výkonný viceprezident a generálny 
riaditeľ GeoPositioning Solutions Group.
Prijímač sa spája cez bluetooth s poľným kontrolérom (napr. Sokkia S10), ktorý 
umožňuje jednoduchú obsluhu s programovým balíkom Magnet. GCX2 využíva 226 
kanálov, pričom každý z nich je optimalizovaný pre sledovanie všetkých v súčasnosti 
dostupných satelitných signálov.

SOKKIA GCX2

Extra výkonný laserový skener Trimble TX8

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

„Je to najmenší a najľahší integrovaný prijímač, aký Sokkia vyrobila,“ hovorí Falcon. 
„Inovatívny POST™ (Precision Orbital Satellite Technology) anténny prvok umožnil 
vyrobiť prijímač v tvare, ktorý je aj ergonomický, aj extrémne ľahký. Tým sa úplne 
odlišuje od všetkých ostatných prijímačov na trhu. Jedinečný tvar „strely“ vyzerá ako 
malé predĺženie výtyčky – takmer akoby tam ani nebol prijímač.“
GCX2 ponúka aj možnosť RTK merania s využitím viackanálovej bezdrôtovej tech-
nológie. GCX2 použitý ako báza vie zabezpečiť RTK korekcie až pre tri ďalšie GCX2 
prijímače bez zložitých externých rádiových modemov.
Na využitie v sieti referenčných staníc (napr. SKPOS) zabezpečuje príjem RTK korek-
cií poľný kontrolér s GSM modemom.
GCX2 prináša vysokú mieru výkonu a efektivity v bezkonkurenčnom vyhotovení.

Viac informácií o prijímači SOKKIA GCX2 alebo o požiadavke na predvedenie získate na www.geodis.sk www.sokkia.sk geotopcon@geodis.sk.

na priame spracovanie v kancelárskom softvéri Trimble 
RealWorks, kompatibilnom s rozličnými CAD progra-
mami.

Trimble TX8 je navrhnutý pre širokú škálu použitia 
v rôznych prostrediach. Typickými aplikáciami môže 
byť oblasť priemyslu, stavebného inžinierstva, geo-
dézie a strojárstva. Efektívne využitie určite nájde aj 
v oblastiach ťažby v povrchových baniach, stavebných 
konštrukcií, v architektúre a dizajne, ochrane a obnove, 
pri monitoringu posunov a deformácií, kontrole kvality, 
vyšetrovaní nehôd atď. S laserovým skenerom Trimble 
TX8 máte vždy istotu, že zbierate presné a vysoko kva-
litné 3D údaje bez ohľadu na vzdialenosť od objektu zá-
ujmu. V kombinácii s kancelárskym softvérom Trimble 
RealWorks sa z laserového skenera Trimble TX8 stáva 
kompletné skenovacie riešenie pre profesionálov vo 
svete získavania 3D dát.

Viac informácií získate na adrese: Geotronics Slovakia, s. r. o., www.geotronics.sk, obchod@geotronics.sk

Laserový skener Trimble TX8 nastavuje nové štandardy 
pre jednoduchý a zároveň vysokorýchlostný zber 3D 
údajov. Kombináciou rýchlosti, dlhého dosahu a vy-
sokej presnosti sa z laserového skenera Trimble TX8 
stáva zariadenie ponúkajúce maximálnu kvalitu výsled-
kov v oblastiach priemyslu, stavebníctva, strojárstva 
alebo v iných odvetviach, ktoré vyžadujú vysoký stupeň 
presnosti a flexibility. Práve rýchlosť a veľký dosah vám 
pomáhajú redukovať čas strávený v teréne pri získavaní 
potrebných informácií.

Integrovanie novej technológie Trimble LightningTM 
prináša možnosť zberu údajov s rýchlosťou 1 000 000 
bodov/s s konštantnou presnosťou v celom rozsahu 

skenovania. Trimble TX8, vážiaci len 11 kg, skenuje dá-
ta s presnosťou väčšou ako 2 mm v zornom poli 360° 
x 317° prostredníctvom laserového lúča triedy 1, ktorý 
je bezpečný pre oči. Dosah skenovania bez zníženia 
presnosti je 120 m, pričom je rozšíriteľný až do vzdia-
lenosti 340 m. Toto odolné zariadenie s IP54 sa ovláda 
prostredníctvom farebnej dotykovej obrazovky, ktorou 
veľmi rýchlo, jednoducho a intuitívne nastavíte poža-
dované parametre skenovania a spustíte proces tvorby 
mračna bodov. Vďaka možnosti pripojenia externej di-
gitálnej kamery Nikon D5100 môže byť mračno bodov 
textúrované v reálnych farbách. Trimble TX8 zároveň 
zefektívňuje prácu v kancelárii, pretože naskenované 
dáta sú čisté, minimálne zaťažené šumom a pripravené 
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Manuálne totálne stanice radu Leica FlexLine plus 
sú navrhnuté tak, aby zvládli každý typ úlohy v teréne, 
od tých najjednoduchších až po tie najnáročnejšie. 
Hardvérová platforma a softvérové možnosti vám 
ponúkajú plne prispôsobiteľný prístroj presne podľa 
vašich potrieb a očakávaní. Dobre známe výhody prí-
strojov Leica, ako nekonečné pohybovky alebo spoľah-
livosť meraní, vytvárajú spolu s novými technológiami 
výkonný prístroj, ktorý zvládne každú výzvu.

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Totálne stanice radu Leica FlexLine plus

Viac informácií nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

UAS Trimble UX5 má novú kamera a plánovací softvér

V prípade záujmu o vynovený UAS Trimble UX5, alebo dodatočné informácie o novinkách kontaktujte: Geotronics Slovakia, s. r. o., www.geotronics.sk, obchod@geotronics.sk

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 je zariadenie na 
efektívny a presný zber údajov prostredníctvom letec-
kej fotogrametrie. Využiteľný je najmä pri tvorbe orto-
fotomáp, digitálnych modelov terénu, alebo pri bežnom 
mapovaní územia. Doposiaľ sa tento typ UAS dodával 
s 16,1 Mpix kamerou Sony NEX-5R. Od februára 2015 
disponuje Trimble UX5 novou výkonnejšou kamerou, 

detailnejšie, čo má priamy vplyv na presnosť a kvalitu 
ortofotomáp, DMT a ostatných produktov zhotovených 
bezpilotným leteckým systémom Trimble UX5.

Popri novej kamere sa odteraz Trimble UX5 do-
dáva aj s novým plánovacím a riadiacim softvérom 

Trimble Access Aerial Imaging 2.0. Kontrolná jednot-
ka Trimble Tablet Rugged PC, v ktorej je nový softvér 
nainštalovaný, zostáva nezmenená. Ide o odolný tablet 
s operačným systémom Windows 7 Professional. V no-
vej verzii plánovacieho a riadiaceho softvéru nájdete 
množstvo nových funkcií, napríklad výber záujmovej 
oblasti ľubovoľným polygónom, viacero záujmových 
lokalít v rôznych výškach je možné snímkovať počas 
jedného letu, v rámci projektu je možné zadefinovať 
viacero pristávacích a vzletových miest, miesto pristátia 
je možné počas letu meniť, nové priateľské intuitívne 
užívateľské prostredie, automatická predletová kontro-
la zaisťuje bezpečné a spoľahlivé lety aj počas nízkych 
teplôt, export letu ako aj letovej simulácie do formátu 
KML a množstvo ďalších užitočných funkcií, ktoré vám 
pomôžu jednoducho a úspešne dokončiť projekt.

Leica TS02plus Leica TS06plus Leica TS09plus

Najdôležitejšie o Leica FlexLine plus:

Vynikajúci diaľkomer
 Extrémne rýchle meranie
 Presnosť 1,5 mm+2 ppm na hranol až do 3 500 m
 Presnosť 2 mm+2 ppm bez hranolu na akýkoľvek 

povrch až do 1 000 m
Ovládanie a intuitívny softvér
 Rýchla navigácia v softvéri pomocou dotykového 

displeja, záložiek a ikon

 Priateľské, rýchlo pochopiteľné pracovné prostre-
die a jednoduché ovládanie

 Farebný displej s vysokým rozlíšením
Prenos dát
 USB kľúč na rýchly prenos dát (formáty, ako GSI, 

DXF, ASCII, Land/XML, CSV, užívateľom definova-
teľné formáty)

 Vstavaný modul bluetooth na bezkáblový prenos 
dát do rôznych dátových zariadení, ako napr. diaľ-
kový ovládač Leica Viva CS10 alebo CS15

Prevádzka a ochrana
 Čas merania na 1 batériu až 30 hodín
 Odolnosť voči prachu a vode IP55
 Systém mySecurity, ktorý umožňuje v prípade 

odcudzenia totálnu stanicu uzamknúť tak, aby ju 
nebolo možné viac použiť

 Spoľahlivé a jednoznačné merania

Výkon, flexibilita, spoľahlivosť meraných dát a overená 
kvalita totálnych staníc Leica Geosystems spolu 
s výhodnou cenou, to sú hlavné črty, prečo by ste 
rad totálnych staníc Leica FlexLine plus určite nemali 
prehliadnuť.

ktorá sa stará o zber najdôležitejších dát pri leteckom 
snímkovaní. V tele UAS Trimble UX5 odteraz nájdete 

24 Mpix kameru Sony α5100 s veľkým APS-C senzorom, 
s rozmermi 23,4 x 15,6 mm. Rozlíšenie nového senzora 
je 6 000 x 4 000 pix a ohnisková vzdialenosť objektí-
vu je 15 mm, čoho výsledkom je hodnota GSD 2 mm 

pri 75 m výške letu nad terénom. Snímky zhotovené 
novou kamerou v Trimble UX5 sú podstatne ostrejšie, 
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

Kopáčik: SaAK na svojom zasadaní preroko-
vala návrh obnoviť organizovanie prípravných 
kurzov pre uchádzačov, napriek ich nízkemu 
počtu, a sprístupniť kurzy aj pre členov KGaK. 
Kurzy obsahujú široké spektrum tém, ktoré 
prednášajúci vždy aktualizujú. 
Predstavenstvo: Vyjadruje súhlasné stanovis-
ko s organizovaním dobrovoľného kurzu pre 
členov KGaK, ktorý považuje za komplexnú 
odbornú akciu, s adekvátnym bodovým hod-
notením, v rámci schváleného systému vzde-
lávania. Vložné by predstavoval symbolický 
poplatok, z ktorého by boli pokryté minimál-
ne náklady na kurz, zvyšok by uhradila KGaK. 
Kurz by sa zrealizoval ako dvojdňový, s mož-
nosťou výberu konkrétneho dňa podľa zadefi-
novaného programu.

Uznesenie 28/2014 Z č. 7/2014

Na námet Skúšobnej a autorizačnej komi-
sie KGaK sa v roku 2015 zaradí do plánu 
odborných podujatí prípravný kurz pre uchá-
dzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie, s možnosťou účasti členov KGaK.
Z: členovia SaAK  T: v texte 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet Disciplinárnej komisie KGaK sa 
jej členovia budú zaoberať eventuálnou 
zmenou formy vzdelávania do budúcnosti 
a preskúmajú možnosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva  T: v texte

Kopáčik: preposlal link na portál, ktorý po-
skytuje e-learningové vzdelávanie: 
http://www.e-ducation.com/my/login/mylo-
gin.php?services
Prevádzkuje ho súkromná spoločnosť, ktorá 
v rámci svojich služieb ponúka v rámci služby 
e-learning možnosti vkladania a aktualizácie 
materiálov a prednášok, vytvorenia on-line 
konzultácií, testovanie samotných školiteľov. 
Demotesty je možné otvárať opakovane, 
ostrý text je prístupný len na 1 prihlásenie 
a sú časovo limitované. Vyhodnotenie je po 
ukončení testu s príslušnou percentuálnou 
úspešnosťou.
Najhlavnejšou úlohou pri e-learningu je obsa-
hová náplň – zostavenie testov.
Predstavenstvo navrhuje vstúpiť do rokovania 
a zistiť obchodné podmienky.

Rôzne

Uznesenie SaAK č. 1/2013 

SAK KGaK pripraví informačný materiál na 
web KGaK, obsahujúci nedostatky vysky-
tujúce sa v projektoch predkladaných na 
skúšky.
Z: predseda SaAK KGaK T: trvá

Zmena volebného poriadku – vytvoriť možnosť 
účasti pomocných síl – nečlenov Komory pri 
mechanickom sčítavaní hlasov pod dohľa-
dom volebnej komisie, možnosť elektronické-
ho sčítavania, upraviť spôsob hlasovania do 
orgánov Komory zakrúžkovaním.
Termín: budúce VZ, priebežné informácie počas zasa-
daní predstavenstva Z: Ing. Piroha – v súčasnosti 
zisťuje technickú a finančnú náročnosť možnosti elek-
tronického sčítavania hlasov.

Odborná pomoc členom KGaK

Návrh na zverejňovanie odborných stanovísk 
KGaK k odborným otázkam AGaK:

–  samostatné zverejnenie na webovej strán-
ke,

–  zaslanie krátkej správy – tvorca stanovis-
ka je zodpovedný za krátku správu.

Prieskum záujmu o odber noriem

Na základe výsledku prieskumu Ing. Pob-
jecký prerokuje so zástupkyňou Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slo-
venskej republiky (ÚMNS SR) Ing. Jaroslavou 
Vajdovou odber balíka noriem pre cca 250 
prístupov.
Ponúknutý balík noriem doplnil Ing. Lukáč 
o normy vhodné pre AGaK.

Novela zákona o sociálnom poistení 

č. 338/2013 Z. z. – zmeny účinné 

od 1. januára 2015

A.  Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej 
povinnosti na povinné nemocenské poistenie 
a povinné dôchodkové poistenie samostat-
ne zárobkovo činnej osoby (SZČO) – § 228 
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zá-
kona č. 338/2013 Z. z.
B.  Zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovne 
oznámiť SZČO vznik povinného poistenia, vy-
meriavací základ, výšku poistného a príspev-
kov na SDS, dátum splatnosti poistného a prí-
spevkov na SDS, údaje týkajúce sa úhrady 
poistného a príspevkov na SDS – § 226 ods. 
1 písm. o) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení 
zákona č. 338/2013 Z. z.
C.  Sociálna poisťovňa bude mať oznamova-
ciu povinnosť voči SZČO v lehote 20 dní od 
vzniku jej povinného poistenia SZČO.
D.  Sociálna poisťovňa bude posudzovať 
rozhodujúce skutočnosti na základe údajov 
poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR 
a subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na 
výkon činnosti podľa osobitných predpisov.
Podľa § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 
Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z. orgán, 
ktorý vydáva povolenie na výkon samostatnej 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
27. novembra 2014 v Bratislave
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zárobkovej činnosti je povinný oznámiť Soci-
álnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia 
a jeho zrušenie do 15 dní od vydania alebo 
zrušenia.

Z: Ing. Geisseová – spracovanie informačného listu 
všetkým členom o povinnosti KGaK poskytnúť Sociál-
nej poisťovni zoznamy AGaK s upozornením pre členov, 
ktorí nie sú platiteľmi odvodov, na možnosť prijatia výz-
vy zo Sociálnej poisťovne k odvodovým povinnostiam.

Krátke správy

Zásady:

–  Členovia sledujú v médiách nielen odbor-
né, ale aj ďalšie informácie, ktoré môžu 
byť prínosné pre členskú základňu. Indi-
viduálne sa posúdi ich distribúcia členom. 
Je potrebná reakcia na každý podnet 
z predstavenstva.

–  KGaK neposkytuje členom podnikateľský 
servis, zo zákona nemôže zasahovať do 
verejných súťaží.

–  Reklamné ponuky nie sú prínosom pre 
členov.

Ing. Raškovič

–  od 15. 10. 2014 sú vydávané SPI KN,
–  návrh na usporiadanie odbornej akcie 

z oblasti katastra. Obsah by tvorili zozbie-
rané podnety a problematika úradného 
overovania z celého Slovenska, ktoré by 
sa získali na základe výzvy. Komisia pre 
KN a PÚ ich spracuje do výsledného ela-
borátu. Odborná akcia by sa mohla usku-
točniť v rámci regionálnych stretnutí.

Navrhovaná tematika: termíny overovania GP, 
kategorizácia chýb zo strany ÚGKK SR, po-
zemkové úpravy...
Z: Ing. Raškovič – spracovanie výzvy formou krátkej 
správy.

Ing. Repáň

– Reklamačný poriadok – na základe podne-

tu od člena KGaK Ing. Haníka, bol na základe 
požiadavky Komory od advokátskej kance-
lárie prijatý vzor reklamačného poriadku 
s požiadavkou na doriešenie ďalších otázok 
ku GP a ďalším službám od AGaK. Po konzul-
tácii bude upravený a distribuovaný členom 
Komory.

Ing. Nagy

–  Valné zhromaždenie SSGK sa uskutočnilo 
21. 11. 2014.

Valné zhromaždenie kladne zhodnotilo čin-
nosť SSGK za predchádzajúce štvorročné 
obdobie a zvolilo nové výkonné orgány spo-
ločnosti. V úvode zazneli príhovory hostí a od-
borné prednášky.

Ing. Hardoš

–  Informoval o ďalšom legislatívnom po-
stupe návrhov nových zákonov. Zákony 
budú v najbližších dňoch predložené na 
Hospodársku a sociálnu radu SR. Roko-
vania sa zúčastní ako jeden z pozvaných 
odborníkov aj predseda predstavenstva 
KGaK a za akademickú obec dekan Sta-
vebnej fakulty STU prof. Kopáčik.

–  FIG Working Week 2015 – uskutoční sa 
17. – 21. 5. 2015 v Sofii.

Ing. Geisseová

– Do budúceho zasadania spracovať v spo-
lupráci s predsedom Disciplinárnej komisie 
návrh na začatie skráteného disciplinárne-
ho konania z dôvodu porušenia povinností 
sústavného vzdelávania AGaK za hodnotené 
obdobie 2011 – 2013 všetkým členom Ko-
mory, ktorí si povinnosť v hodnotiacom obdo-
bí nesplnili.

Predbežné zhodnotenie 22. SGD

Predseda predstavenstva Ing. Hardoš vo 
svojom príspevku okrem iného zverejnil celý 
legislatívny postup tvorby zákonov, pripo-

mienkového konania, hlavne z dôvodu infor-
movanosti účastníkov akcie, ktorí boli nielen 
z členskej základne Komory, ale aj z akade-
mickej pôdy a štátnej sféry. Všetky príspevky 
budú zverejnené na webovej stránke Komory.
Ing. Stromček: Na konferencii sa zúčastnilo 
385 účastníkov. Najnovšie novinky meracej 
techniky a softvéru boli prezentované v urče-
ných priestoroch pre expozície, ktoré využilo 
6 vystavovateľov. Spoločenského večera sa 
zúčastnilo 180 účastníkov.
Finančné zhodnotenie zatiaľ nie je komplet-
né, predpokladá sa však vyrovnaný rozpočet.
Pre ďalšie ročníky navrhuje zmenu miesta. 
Podobné priestory možno nájsť napr. v Holi-
day Inn Trnava.

Zabezpečenie VZ KGaK v roku 2015

Termín VZ 27. 3. 2015
Miesto bude vybrané v spolupráci s regio-
nálnymi zástupcami Ing. Nagyom a Ing. Re-
páňom. Navrhovaný je Dom techniky v Ko-
šiciach s kapacitou 450 účastníkov, hotel 
Permon v Tatrách, alebo aj aula TUKE BERG 
v Košiciach. Dôležitou podmienkou okrem ka-
pacity je dopravná dostupnosť.

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

Uznesenie 28/2014 Z č. 7/2014

Na námet Skúšobnej a autorizačnej komi-
sie KGaK sa v roku 2015 zaradí do plánu 
odborných podujatí prípravný kurz pre uchá-
dzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie, s možnosťou účasti členov KGaK.
Z: členovia SaAK T: v texte

Lukáč: Rozpočet na organizáciu kurzu pre 
uchádzačov o KS z IG je známy, otázkou zo-
stáva výška vložného pre členov KGaK, ktorá 
je predbežne navrhnutá v návrhu rozpočtu 
pre rok 2015. Termín kurzu je vhodné organi-
zovať v priebehu skúšobného obdobia na SvF 
STU Bratislava, t. j. v júni alebo septembri. 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet Disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: Nagy, Gargalovič, Holá T: v texte

Predstavenstvo navrhuje vstúpiť do rokovania 
a zistiť obchodné podmienky.

Rôzne

Uznesenie SaAK č. 1/2013 

SAK KGaK pripraví informačný materiál na 
web KGaK obsahujúci nedostatky vysky-

tujúce sa v projektoch predkladaných na 
skúšky.
Z: predseda SaAK KGaK T: splnené

Lukáč: Elaborát je pripravený a predseda 
Skúšobnej a autorizačnej komisie ho spripo-
mienkuje.

Zmena volebného poriadku

Vytvoriť možnosť účasti pomocných síl – ne-
členov Komory pri mechanickom sčítavaní 
hlasov pod dohľadom volebnej komisie, 
možnosť elektronického sčítavania, upraviť 
spôsob hlasovania do orgánov Komory za-
krúžkovaním.
Termín: budúce VZ, priebežné informácie počas zasa-
daní predstavenstva Z: Ing. Piroha – v súčasnosti 
zisťuje technickú a finančnú náročnosť možnosti elek-
tronického sčítavania hlasov.

Pozvaný hosť – Martin Herceg, zástupca 
firmy BEE, s. r. o., ktorá sa zaoberá organi-
záciou valných zhromaždení, elektronickým 
sčítavaním účastníkov, volebných hlasovaní.
Kancelária Komory zabezpečí M. Hercego-
vi doručenie volebného poriadku a vzorov 
hlasovacích lístkov na spracovanie cenovej 
ponuky.

Vytyčovanie lesných pozemkov 
Z: Ing. Repáň – podpredseda Komisie pre KN a PÚ

Dokument k problematike vytyčovania les-
ných pozemkov negeodetmi je rozpracovaný, 
opisuje analýzu problematiky a existujúce 
riziká. Bude tvoriť časť odborného programu 
k valnému zhromaždeniu.

Prieskum záujmu o odber noriem

Z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS SR) 
prišla ponuka, ktorá úzko súvisí s počtom 
objednaných noriem (počet do 30,- eur, do 
50,- eur). Je dôležité vyšpecifikovať normy 
potrebné pre AGaK, keďže cena prístupov 
k nim závisí práve od ich výberu. Normy treba 
zoradiť podľa dôležitosti (geodetické, geogra-

fické, stavebné), aby sa dali vytvoriť podľa 
ceny 2 návrhy.

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 
komisie spracujú návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: 28. 2. 2015

Odborná akcia z oblasti katastra

Na základe spracovanej výzvy formou krátkej 
správy boli od členov KGaK zozbierané pod-
nety a problematika úradného overovania 
z celého Slovenska. Komisia pre KN a PÚ ich 
spracuje do výsledného elaborátu. Odborná 
akcia by sa mohla uskutočniť v rámci regio-
nálnych stretnutí. 

Navrhovaná tematika: termíny overovania GP, 
kategorizácia chýb zo strany ÚGKK SR, po-
zemkové úpravy...
Z: Ing. Raškovič 

Uznesenie 2/2015 Z č. 1/2015

Predstavenstvo Komory predkladá predse-
dovi Disciplinárnej komisie komory návrh na 
disciplinárne konanie pre tých členov Komo-
ry, ktorí si nesplnili povinnosti sústavného 
vzdelávania za hodnotené obdobie 2011 – 
2013.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová T: ihneď

Novela zákona o sociálnom poistení 

č. 338/2013 Z. z.

Ing. Repáň spracuje krátku správu k nove-
le zákona o sociálnom poistení. V nej dopl-
ní informácie k autorizačnému overovaniu 
v rámci pracovného pomeru, živnostenského 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
22. januára 2015 v Bratislave
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podnikania (na vlastné meno), slobodného 
povolania (na vlastné meno).

Príprava VZ v Hornom Smokovci

Miesto: Keďže sa vo vybranom meste Košice 
nepodarilo nájsť priestory, ktoré by vyhovo-
vali podmienkam – konferenčná miestnosť 
a stravovanie pre cca 500 účastníkov na 

jednom mieste, bol rezervovaný Grand hotel 
Bellevue, Horný Smokovec.
Termín VZ – zmena termínu na 28. marca 
2015 – sobota. K zmene sa pristúpilo pre ne-
predvídané okolnosti zo strany hotela, ktoré 
hotel oznámil v deň zasadania predstaven-
stva, a preto, že sa nepodarilo nájsť v takom 
krátkom čase náhradné riešenie.

            

 
 
 

Vyberte si
ALTUS

najvýkonnejšie GNSS
pre profesionálov ...

Geoteam, spol. s r.o., Gunduli ova 1, 811 05 Bratislava, mob.: 0911 620 618, tel.: 02/ 5443 0090, www.altus-gnss.sk

Široký výber antén ALTUS APS-3 s GPRS
modemom s jednoduchým prístupom k SIM
karte. Bezplatné aktualizácie  rmvéru a soft-
waru SurvCE 3,0 GPS. Výškový model 
DVMR, Práca v S-JTSK v lokálnych k ú och 
platných pod a vyhlášky vo formáte 
mriežky, ktorá sa sama automaticky prepí-
na pod a lokality.

Altus_2_letak_A5.indd   1 2/26/14   7:48 PM
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90. rokov 

Ing. Anton KOŠÍK

80. rokov 

Ing. Andrej LELKO

70. rokov 

Ing. Michal FOTTA
Ing. Ľubica BUDOVIČOVÁ
Ing. František HALINÁR
Ing. Milan PAULÍK
Ing. Marián ŠURAN
Ing. Emil OLEJNÍK

60. rokov 

Ing. Jaroslav DANIŠ
Ing. Dušan HÚŠŤAVA
Ing. Vladimír GROMA

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 25. 11. 2014 do 2. 3. 2015

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1013 Ing. Michal Dibdiak  B 26. 1. 2015

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 2. 3. 2015)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

096 Doc. Ing. Erich Geissé, PhD. A 1. 1. 2015

022 Ing. Ferdinand Bellan B 1. 1. 2015

706 Ing. Gabriel Neustadt C 1. 1. 2015

764 Ing. Vladimír Pavlus B 1. 1. 2015

338 Ing. Fridrich Purtschy B 1. 1. 2015

924 Ing. Miroslav Pokorný A 1. 1. 2015

827 Ing. Oľga Kubíková A 1. 2. 2015
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 kartografi

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Ing. Juraj ŠKODA
Ing. Peter VICIAN
Ing. Peter KAPUSTA
Ing. Juraj OSTRADECKÝ
Ing. Vladimíra MARČANOVÁ
Ing. Jozef PIROHA
Ing. Štefan FAŠÁNEK
Ing. Anton OLEKŠÁK
Ing. Ľubomír ANTALA
Ing. Dušan KOHÚT
Ing. Jozef STRÝČEK
Ing. Pavol CHŇAPEK
Ing. František SÝKORA

50. rokov 

Ing. Anna HOLÁ
Ing. Eva ČASNOCHOVÁ
Ing. Nataša HERMANOVÁ

Jubilanti 2015

Ing. Viera BOLYÓSOVÁ
Ing. Jozef KOŽÁR
Ing. Juraj VESELÝ
Ing. Miroslav TURČAN
Ing. Peter BAJZA
Ing. Miroslava BALŠANOVÁ
Ing. Adriana VETTEROVÁ
Ing. Igor ŽATKOVIČ
Ing. Iveta NAGYOVÁ
Ing. Peter REPÁŇ
Ing. Štefan NAGY
Ing. Ján ŠIMUN
Ing. Juraj KUCHAR
Ing. Karol SIMAN
Ing. Igor ĎURÍK
Ing. Ján REMENEC
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1. Pokyny na spracovanie hlavných odborných článkov
 
Potenciálni autori príspevkov dodajú do kancelárie Komory 

nasledujúce dokumenty:

a)  maketu príspevku,

b)  jednotlivé súčasti príspevku, z ktorých pozostáva príspevok 

(obrázky, fotografie, grafy, tabuľky a iné) v osobitných súboroch.

Maketa príspevku je približná predstava autora, ako by mal príspevok 
vyzerať. Autor v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jednotli-
vých súčastí príspevku (obrázky, kresby, fotografie, texty...). Maketa 
sa odovzdáva v tlačenej forme alebo v digitálnej forme vo formáte 
PDF. Maketa obsahuje text príspevku spolu s grafikou v takom rozvrh-
nutí, aké si predstavuje autor. V makete autor výrazne označí dôleži-
tosť, resp. veľkosť fotografií, grafov a obrázkov.
K jednotlivým častiam príspevku treba pripojiť popis (text). V makete 
je možné uviesť aj poznámky autora (autorov) určené pre Redakčnú 
radu, resp. pre grafičku.

Jednotlivé súčasti príspevku

Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol 
spracovaný.

Texty je potrebné dodať v celku, bez grafiky, nadpisy nepísať verzál-
kami (veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov. Texty 
spracovať vo formáte MS Word (*.docx), Dodržiavať jednotné jed-

Pokyny a kvalitatívne podmienky na spracovanie 

hlavných odborných článkov, príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej i spracovateľskej techniky a reklám

noduché riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom 
a text neprispôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny 
rozdeľovník slova na konci riadku. Matematické znaky a symboly je 
potrebné písať ako text, nevkladať ich ako obrázky. Iba v prípade viac-
riadkových rovníc ich treba vkladať ako obrázky, nie ako objekty. 

Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte.

Grafy a perové kresby s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri veľ-
kosti 1:1 (minimálna hrúbka čiary 0,2 dpi pre perové kresby pri veľ-
kosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale vyexportovať 
do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových formátoch 
s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1.

Fotografie a skeny v samostatných súboroch v rastrových formátoch 
.tiff, .bmp, .jpg, psd. 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 (*.ai, *.eps, *.pdf)

Grafy – okrem vyobrazenia grafu dodať aj súbor dát, z ktorých bol 
graf zostrojený.

V prípade, že obrázky, fotografie a skeny nespĺňajú kvalitatívne pod-
mienky, nie je možné dodržať ich veľkosť stanovenú v makete. V tom 
prípade budú veľkostne upravené podľa ich kvality. 
 

2. Pokyny na spracovanie príspevkov do rubriky „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“

Pri spracovaní príspevkov do rubriky „Novinky prístrojovej a spraco-
vateľskej techniky“ je potrebné dodať text (opis produktu a základné 
informácie o ňom) rozsahu cca 300 slov (cca 1 800 znakov bez me-
dzier), vyobrazenie produktu ako obrázok, logo výrobcu (nie predaj-
cu) a kontakt na predajcu.
Spracovateľ príspevku do predmetnej rubriky sa riadi kvalitatívnymi 
podmienkami pre hlavné odborné príspevky a reklamy a príslušnými 
pokynmi na spracovanie jednotlivých súčastí článku, t. j. pre texty, lo-
gotypy, fotografie, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.

Príspevok do tejto rubriky nie je honorovaný a je súčasťou grafické-
ho spracovania časopisu, preto aj jeho vizualizácia je v kompetencii 
grafika (grafičky).
 
Za obsah a kvalitu reklám a príspevkov v rubrike Novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky (dodaných textov a ich súčastí) 
zodpovedá spracovateľ, nie Redakčná rada SGaK.
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3. Pokyny na spracovanie reklamy

Reklamy (vopred pripravené v grafických štúdiách) je potrebné 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 4mm); 

 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. Obrázky v rozlíšení 300 dpi.
 

Zaradenie do čísla bulletinu, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od predkladateľa reklamy a obsahovej vyťaženosti časopisu.
Poznámka: Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafiku.

 
Redakčná rada SGaK

Pri reklamách vytváraných súčasne s tvorbou 
časopisu treba dodržať pravidlá ako pri spra-
covaní hlavných odborných článkov. Logotypy 
je potrebné dodať v krivkách , t. j. vo vektorovej 
grafike (napr. AI, PDF, nie DGN a DWG), s iden-
tickými farbami daného subjektu, pripravenými 
v CMYK-u.

Ďalej je potrebné okrem hotovej reklamy dodať 
osobitne text, fotografie, grafy, obrázky, prípad-
ne iné súčasti a zároveň maketu (t. j. náhľad na 
reklamu).

Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy

Cenník reklamy:

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:

Predkladatelia reklám, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu (formát A4) v štyroch po sebe idúcich číslach časopisu, dostanú zľavu formou 
možnosti uverejniť farebnú reklamu formátu A5 vnútri časopisu, 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 €

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e
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3D model mesta z Bratislavy – časť Staré Mesto ©EUROSENSE, s.r.o.

Na titulnej stránke aj vyššie predstavujeme ukážky virtuálneho 3D 
modelu mesta, ktorý môžeme charakterizovať ako digitálny 3D model 
urbanizovanej krajiny s rôznou podrobnosťou 3D modelu budov (zá-
stavby). Na ukážkach je viditeľný vektorový 3D model reálneho stavu 
budov, ktorý môže byť v rôznych úrovniach, najjednoduchší, boxový, 
alebo zložitejší, s tvarom striech, prípadne rôzne ďalšie kombinácie 

s vyžiadanými detailmi a prvkami. Kvalitatívne vyššou formou 3D 
modelu zástavby je tvorba textúrovaných modelov budov, kde sa pre 
textúrovanie využívajú napríklad vhodné miesta z leteckej meračskej 
snímky.  Na ukážkach sú rozoznateľné  časti s 3D modelom zástavby  
jednoduchého opláštenia, ako aj textúrovaný 3D model zástavby, kto-
rý sa približuje najviac skutočnej realite.




