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Leica Zeno GG03
Presný RTK GNSS systém

Leica Zeno GG03 je presný RTK GNSS systém vytvorený s využitím mnohoročných skúseností, pričom 
kombinuje vysokopresnú dvojfrekvenčnú SmartAnténu navrhnutú pre výnimočnú spoľahlivosť a presnosť 
meraných dát s mimoriadnou odolnosťou IP68. Systém je plne rozšíriteľný a to od verzie L1 DGPS až po 
vysokopresnú L1/L2 GNSS verziu s možnosťou rozšírenia o príjem budúcich signálov ako Beidou a Galileo.

Zvoľte si terénny počítač, terénny softvér a konfiguráciu (na výtyčke, alebo v batohu), ktorá najviac vy-
hovuje vašim potrebám a rozpočtu. Použite univerzálny softvér pre meranie, vytyčovanie a používanie 
podkladových máp vrátane formátu VGI, plne lokalizovaný do slovenského jazyka a so zabudovanou 
transformáciou RTS_JTSK.
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l Milí čitatelia !
Vo vydávaní nášho stavovského časopisu sa pomaly dostá-
vame už do tretieho desaťročia, presnejšie povedané do 
XXI. ročníka. V nastávajúcom roku 2016 si pripomenieme 
20. výročie založenia Komory. Predstavenstvo Komory pri-
pravuje pri tejto príležitosti slávnostný spoločenský večer, 
ktorý je plánovaný na 20. septembra 2016 o 18. hodine 
v budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Pri 
tejto príležitosti pripravujeme aj vydanie podobnej publiká-
cie Komory ako pri 10. výročí založenia, ktorá bude odo-
vzdaná každému členovi.
Do prvého tohtoročného čísla sme pripravili nasledujú-
ce príspevky a dokumenty. Rubriku hlavných odborných 
článkov vypĺňajú tri príspevky. Prvý je z akademickej obce 
od prednášajúcej problematiku katastra nehnuteľností na 
odbore geodézie a kartografie Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave, ktorá sa v priebehu roka 2015 aktívne zúčastnila 
na pracovnom týždni FIG v Sofii. Vo svojom príspevku sa 
zaoberá problematikou budúcnosti katastra nehnuteľnos-
tí z pohľadu nadnárodných vízií. Druhý príspevok je tiež 
z problematiky katastra nehnuteľností a prináša ho bývalý 
člen predstavenstva Komory, ktorý aktívne pôsobí aj ako 
poslanec mestského zastupiteľstva v Trebišove, kde navr-
hol a následne aj presadil do realizácie majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami 
prostredníctvom schváleného zámeru mestským zastupi-
teľstvom. Tretí príspevok je od kolektívu pracovníkov od-
delenia fotogrametrie Katedry geodézie Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave, ktorý sa zaoberá aktuálnou problematikou 
monitoringu stavebných dielcov počas ich zaťažovacích 
skúšok metódami digitálnej fotogrametrie.
V rubrike „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry“ prinášame: plán domácich a zahraničných odborných 
podujatí v roku 2016, krátke správy z činnosti orgánov Ko-
mory a pozvánku na XXII. slovensko-poľsko-české geode-
tické dni, ktoré sa uskutočnia 5. – 7. 5. 2016 v Košiciach.
Rubriku „Novinky prístrojovej techniky“ napĺňajú predajco-
via firiem Geomax, Leica a Trimble. Rubrika „Komora infor-
muje“ obsahuje pozvánku na valné zhromaždenie Komory 
v Senci, informácie zo zasadaní predstavenstva Komory, in-
formácie kancelárie Komory, editorské pokyny a kvalitatív-
ne podmienky na spracovanie hlavných odborných článkov 
a príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľ-
skej techniky i reklám.
Príjemné čítanie jarného čísla bulletinu, ako aj dobré zdra-
vie, veselú myseľ a príjemné miesta na stretnutia s priateľmi 
a blízkymi v roku 2016 za celú redakčnú radu želá všetkým 
čitateľom
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Akciový GNSS balík

CHAMPIoN 
• Najlepší pomer ceny a výkonu na trhu 
• Unikátna zostava šitá na mieru 
• Rýchle, presné a stabilné meranie
• Pohodlné meranie s univerzálnym softvérom
• Automatická synchronizácia dát medzi 

terénom a kanceláriou

Balík chAMPIoN obsahuje:

• GNSS prijímač Trimble R8s
• Kontrolná jednotka Trimble Slate alebo TSC3
• Teleskopická karbónová výtyčka
• Poľný softvér Trimble Access
• Synchronizačná služba AccessSync

Autorizovaný distribútor 
Trimble na Slovensku

Merať môžete už od 180€ s DPH / mesačne.
V cene je zahrnuté poistenie voči krádeži.

Adresa predajcu: 
Geotronics Slovakia, s.r.o. 
Račianska 77/A
831 02 Bratislava

E-mail: 
obchod@geotronics.sk

Kontakt na obchodníka: 
+421 918 868 633

Viac informácií o produktoch, podpore a servise získate na www.geotronics.sk  

Inzercia-A4-geotronics-OK.indd   1 03/03/16   20:29
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Budúcnosť katastra nehnuteľností z pohľadu nadnárodných vízií

1.  Úvod

Katastrálny systém1 v každej krajine pred-
stavuje evidenčný nástroj, ktorý slúži spoloč-
nosti. Tvorí sa a funguje v istých spoločen-
sko-politických, finančných, legislatívnych, 
organizačných a technologických dobových 
podmienkach. Na Slovensku katastrálny sys-
tém poznáme pod názvom „kataster nehnu-
teľností“ (ďalej „KN“).

Koncepcie vývoja KN, tak ako ich v pravi-
delných etapách (zväčša 5 rokov) predkladá 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky (Úrad), kladú dôraz najmä 
na zlepšenie technickej úrovne spravovania 
katastrálneho operátu a na sústavné zlepšo-
vanie súladu spravovaných údajov o nehnu-
teľnostiach a právach k nim so skutočným 
a právnym stavom. Koncepcie zohľadňujú 
tradičné materiálne, finančné, legislatívne, 
personálne a organizačné podmienky. Reál-
nosť koncepčných zámerov môžu zneisťovať 
rýchlo sa vyvíjajúce informačné technológie, 
ale aj chýbajúca dlhodobá vízia.

Príspevok sa zameriava na dlhodobejší 
smer vývoja KN s upriamením pozornosti na 
svetové trendy. Ak sa Slovensko ako člen EÚ 
stotožňuje s dlhodobými cieľmi a zámermi, 
ktoré sú nastavené pre vývoj katastrálnych 
systémov, smerovanie KN by malo byť v sú-
lade s predstavou budúcej integrácie a ho-
mogenizácie katastrálnych systémov v jed-
notlivých členských krajinách EÚ, dokonca 
s perspektívou cezhraničného prepojenia 
informačných systémov.

2.  Pojem „katastrálny systém“ 

Katastrálne systémy evidencie pozemkov 
a právnych vzťahov k pozemkom majú kom-
plikované vnútorné aj vonkajšie väzby. Ich 
dôležitosť pre každý štát je nespochybni-
teľná. Vo svete sú katastrálne systémy or-
ganizované rôzne, napr. oddelene register 
technický (kataster na daňové účely, kataster 
územného plánovania, viacúčelový kataster) 
a zvlášť register právny (registrácia práv 
k nehnuteľnostiam – informácie o vlastníc-
tve, vecných bremenách a hypotékach) alebo 
existuje jeden spoločný register (katastrálny 
systém). Trendom je, aby oba registre boli ak-
tualizované v rámci jednej organizácie, ktorá 
prevádzkuje kombinovanú databázu. Obsah 
katastrálneho systému vystihuje obr. 1.

Na Slovensku obsahuje katastrálny sys-
tém jeden register a poznáme ho ako „katas-
ter nehnuteľností“.

3.  Nadnárodné vízie

Ak je náplň katastrálnych systémov taká voľ-
ná, je možné smerovať ich vývoj vo všetkých 
krajinách jednotným smerom?

Sú mnohé dokumenty, ktoré sa venujú de-
finovaniu spoločného konceptu pre katastrál-
ny systém. Ich spoločnou črtou je, že svojou 

všeobecnosťou nenarúšajú osobitosti jednot-
livých štátov, ale dávajú iba rámcový návod, 
ako sa inovovaním katastrálneho systému 
dá zabezpečiť naplnenie aj širších spoločen-
ských cieľov a aj cieľov nadnárodných.

Veľa globálnych problémov sveta, naprí-
klad expandujúca urbanizácia, nedostatok 
potravín, klimatické zmeny, hospodársky 
rast, bezpečnosť držby pôdy – viac či menej 
súvisia so stavom katastrálneho systému. 
Nadnárodné vízie spoločného konceptu ka-
tastrálneho systému sú zárukou, ktorých na-
plnením štátny kataster umožní potrebný stu-
peň stability spoločnosti a zároveň prispeje 
k riešeniu súčasných a budúcich globálnych 
problémov sveta [Molen, 2014].

So zámerom konkretizovať koncepčné záme-
ry pre rozvoj KN na nasledujúce roky sme sa 
zamerali na dve nadnárodné vízie konceptu 
katastrálneho systému:
 „Kataster 2012“ – vízia pre kataster a re-

gistráciu práv k nehnuteľnostiam, ktorú 
v roku 2012 spracovala expertná skupina 
v EuroGeographics2 [Cadastre, 2012] a

 „Kataster 2014“ – vízia katastra do ro-
ku 2014 z roku 1994, ktorú spracovala 
Komisia 7 FIG3 (Cadastre and Land Ma-
nagement) a zameriava sa na kataster 
nehnuteľností, správu nehnuteľností, ob-
hospodarovanie pôdy a trvalo udržateľný 
rozvoj [Cadastre, 2014].

1 Pojem „katastrálny systém“ je prevzatý zo zahraničnej lite-
ratúry. Pomenúva systém o nehnuteľnostiach a držbe pôdy.
2 EuroGeographics je európske zastrešujúce združenie ná-
rodných geodetických, kartografických, topografických a ka-
tastrálnych organizácií, a v čoraz väčšej miere aj organizácií 
registrácie práv k nehnuteľnostiam.
3 FIG (International Federation of Surveyors) je nadnárodná 
nevládna organizácia združujúca geodetické organizácie, 
inštitúcie a iné subjekty. Svoju činnosť vykonáva prostredníc-
tvom 10 komisií.

Obr. 1. | Obsah pojmu „kataster“ [FIG, 1995].
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4.  Vízia Kataster 2012

Cieľom vízie Kataster 2012 bolo formulovať 
služby, ktoré by európske katastrálne systé-
my mali poskytovať súkromným a verejným 
používateľom v záujme udržania svojho po-
stavenia poskytovateľov základných informá-
cií a služieb pre trh s nehnuteľnosťami, ako 
aj spĺňať širšie požiadavky trhu vo verejnom 
i súkromnom sektore v rámci národných 
a európskych priestorových dátových infraš-
truktúr (SDI – Spatial Data Infrastructure).

V roku 2012 sa podľa tejto vízie predpokla-
dalo:
 Poskytovanie najmodernejších služieb pre 

trh s nehnuteľnosťami a trh s informácia-
mi o nehnuteľnostiach.

 Spolupráca pri budovaní národnej a európ-
skej priestorovej údajovej infraštruktúry.

 Podpora európskych plánovacích straté-
gií.

 Budovanie dobre fungujúcej a efektívnej 
organizácie.

 Pomoc katastrálnym organizáciám a orga-
nizáciám registrácie práv k nehnuteľnos-
tiam v rozvojových krajinách a prechodo-
vých ekonomikách.

4.1  Predpokladaný stav služieb 
katastrálneho systému po naplnení vízie 
Kataster 2012

Konkretizovaním zámerov a cieľov vízie Ka-
taster 2012 sa očakáva nasledujúci stav 
priestorových dátových infraštruktúr a slu-
žieb európskych katastrálnych systémov:
 Budú vybudované portály komplexných 

služieb (jeden prístupový bod pre všet-
ky údaje) umožňujúce aktérom na trhu 
s nehnuteľnosťami vyhľadať všetky infor-
mácie a služby verejnej správy, ktoré sa 
môžu týkať štandardného obchodovania 
s nehnuteľnosťami v elektronickej forme. 
Na vytvorenie takýchto portálov komplex-
ných služieb bude zabezpečená sieť spo-
lupráce s inými inštitúciami.

 Trh s nehnuteľnosťami bude fungovať op-
timálnym spôsobom, pretože prístup k in-
formáciám bude otvorený, obmedzený len 
smernicami o ochrane súkromia, ako je to 
uvedené v národnej a európskej legislatí-
ve.

 Dokumenty určené na registráciu práv 
k nehnuteľnostiam sa budú predkladať 
v elektronickej forme.

 Údaje katastrálneho systému budú súčas-
ťou národných priestorových údajových 
infraštruktúr, bude zabezpečená harmo-
nizácia a interoperabilita údajov, metadát 
a služieb na rôznych úrovniach a medzi 
rôznymi sektormi.

 Príslušné údaje budú štandardizované 
a opísané v systémoch metaúdajov takým 
spôsobom, že budú dostupné prostred-
níctvom európskej priestorovej údajovej 
infraštruktúry v súlade so smernicou IN-
SPIRE.

 Budú podporované legislatívy, ako aj 
technické riešenia, ktoré umožnia bez-
pečné cezhraničné hypotekárne pôžičky 
a prístup k informáciám potrebným pre 
cezhraničné obchodovanie s nehnuteľ-
nosťami (napr. celoeurópska informačná 
služba o nehnuteľnostiach EULIS – Euro-
pean Land Information Service).

 Čas a náklady na registračné postupy 
sa znížia na minimum. Budú k dispozícii 
merateľné indikátory výkonu vrátane pra-
videlných prehľadov spokojnosti používa-
teľov.

 Budú sa aplikovať riešenia, ktoré umožnia, 
aby sa poplatky vyžiadané pri registrácii 
mohli platiť na diaľku elektronickou plat-
bou.

4.2  Naplnenie vízie Kataster 2012 v KN

Porovnanie predpokladaného stavu služieb 
podľa vízie Kataster 2012 s obsahom skutoč-
nej miery služieb, ktorými sa slovenský KN 
prezentuje, nám ukazuje, že v mnohých prípa-
doch sú vízie naplnené, na splnení niektorých 
sa pracuje, iné sa pripravujú:
 Sú vybudované portály služieb Kataster-

portál (www.katasterportal.sk), Geopor-
tál (www.geoportal.sk), (www.cica.vugk.
sk), (www.mapka.gku.sk). Za organizáciu 
portálov a obsah databáz zodpovedá jed-
na inštitúcia, ktorou je Úrad. Tieto portály 
nemožno však nazvať komplexnými, a to 
z dôvodu, že obsahujú iba údaje spravova-
né Úradom (podrobnosti uvádza kap. 4.1). 
V rámci Operačného programu informa-
tizácie spoločnosti (OPIS) sa pracuje na 
zlepšení spolupráce s inými inštitúciami.

 Prístup k informáciám KN je otvorený, sú 
zavedené smernice na ochranu osobných 
údajov.

 Dokumenty určené na registráciu práv je 
možné predkladať v elektronickej forme.

 Údaje KN zatiaľ nie sú štandardizované 
a opísané v systémoch metaúdajov takým 
spôsobom, aby boli dostupné prostred-
níctvom európskej priestorovej údajovej 
infraštruktúry v súlade so smernicou IN-
SPIRE.

 Slovensko nie je súčasťou legislatívy 
a technických riešení, ktoré by umožňovali 
bezpečné cezhraničné hypotekárne pôžič-
ky, na projekte EULIS (Európska informač-
ná služba o pozemkoch) participuje iba 
v obmedzenom rozsahu.

 Postupne sa znižujú náklady a čas na re-
gistračné postupy cestou využívania elek-
tronických služieb.

 Neexistujú merateľné indikátory výkonu 
pri poskytovaných službách, ani prehľady 
spokojnosti používateľov.

5.  Vízia Kataster 2014

Vízia Kataster 2014 je komplexnejšia ako Ka-
taster 2012. Okrem služieb sa zameriava aj 
na kvalitatívnu stránku obsahu katastrálneho 
systému, na úplnosť, presnosť a aktuálnosť 
údajov.

Vízia Kataster 2014 obsahuje 6 vyhlásení:
 Evidovanie „kompletných“ práv o pôde.
 Spojenie technického a právneho ka-

tastra.
 Stop papieru a peru, nástup elektronizácie.
 Priestorové modelovanie supluje tradičné 

katastrálne mapovanie.
 Maximálna miera privatizácie katastra; ve-

rejný a privátny sektor úzko spolupracujú.
 Finančná sebestačnosť.

Posúdením stavu naplnenia vyhlásení tejto 
vízie poukážeme na silné a slabé stránky KN.

5.1  Kompletná právna informácia 
o pozemkoch vrátane verejných práv 
a obmedzení

Zámerom prvého vyhlásenia je dôsledne 
evidovať a poskytovať informácie o právach 
súkromných aj verejných, a tiež obmedze-
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nia týchto práv – ťarchy a vecné bremená. 
Pravidlo evidovať „rights – responsibilities 
– restrictions“ (práva, povinnosti, obmedze-
nia) má veľký prediktívny význam, ak sa má 
dosiahnuť bezpečnosť držby pôdy, podporiť 
hospodárenie s pôdou a udržateľný rozvoj 
[Kaufmann, 2008]. Obr. 2 znázorňuje pred-
stavu kompletnej právnej informácie.

V podmienkach Slovenska je vyhlásenie 
iba čiastočne splnené. KN obsahuje základ-
nú informačnú vrstvu o vlastníckych právach 
k nehnuteľnostiam (súkromné aj verejné prá-
va), záložné práva k nehnuteľnostiam, vecné 
bremená vztiahnuté k nehnuteľnostiam, pred-
kupné práva k nehnuteľnostiam (ak majú 
mať účinky vecného práva), nájomné práva 
k pozemkom (fakultatívne) a vybrané obme-
dzenia [Zákon č. 162/1995]. Medzi vybrané 
obmedzenia patria:
 chránené časti prírody a ich ochranné 

pásma (chránená krajinná oblasť, národ-
ný park, chránený areál, prírodná rezervá-
cia, národná prírodná rezervácia, prírodná 
pamiatka, národná prírodná pamiatka, 
chránený krajinný prvok, ochranné pásmo 
chráneného územia, chránené vtáčie úze-
mie, chránený strom a jeho ochranné 
pásmo, územie európskeho významu),

 kultúrne pamiatky (nehnuteľná kultúrna 
pamiatka, nehnuteľná národná kultúrna 
pamiatka, pamiatková rezervácia, pamiat-
ková zóna, ochranné pásmo nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervá-
cie alebo pamiatkovej zóny, lokalita sveto-
vého dedičstva UNESCO),

 kúpeľné územie, prírodný liečivý zdroj ale-
bo prírodný zdroj minerálnej stolovej vo-
dy, ochranné pásmo kúpeľného územia, 
ochranné pásmo prírodného liečivého 
zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej 
stolovej vody (I. – III. stupeň),

 chránené ložiskové územie,
 chránená vodohospodárska oblasť, ochran-

né pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stu-
peň), ochranné pásmo vodnej stavby,

 chránená značka geodetického bodu, 
ochranné pásmo geodetického bodu,

 ochranné pásmo letiska a leteckých po-
zemných zariadení,

 iba fakultatívne na základe návrhu osoby, 
ktorá má na tom právny záujem: ochran-
né pásmo podzemného a nadzemného 
vedenia, vedenia veľmi vysokého napätia, 
vedenia vysokého napätia, vedenia slabo-
prúdu, ropovodu, vodovodu, kanalizácie, 
iného vedenia.

KN neobsahuje:
 stavebné obmedzenia – rozdelenie intravi-

lánu na zónu bývania diferencovanú podľa 
maximálneho počtu podlaží, priemyselnú 
zónu, rekreačnú zónu, administratívnu zó-
nu a pod.
Ako vidno, v KN by sme nemohli hľadať 

komplexnú právnu informáciu so všetkými 
zákonnými vecnými bremenami a zákonnými 
obmedzeniami vo verejnom záujme (verej-
nými obmedzeniami). Tento stav je v súlade 
so zákonom [Zákon č. 162/1995]. Myšlien-
ka rozšíriť obsah informačného systému KN 
o verejné obmedzenia by v praxi znamenala 
prijať na plecia KN aj zodpovednosť za aktuál-

nosť a komplexnosť týchto informácií. Takáto 
cesta by bola technicky a legislatívne samo-
zrejme riešiteľná, ale z viacerých dôvodov 
nereálna [Horňanský, 2015] a najmä dupli-
citná. Sami správcovia jednotlivých objektov 
a území, s ktorými sú spojené obmedzenia, si 
spravujú svoj vlastný informačný systém.

Ako vhodné riešenie sa ukazuje zabez-
pečiť iba vzájomne prepojený spôsob pre-
hliadania elektronicky spravovaných infor-
mačných systémov správcov obmedzení 
s informačným systémom KN. Po dohode 
kompetentných strán by sa v budúcnosti mali 
na verejne dostupnom portáli zverejniť „údaje 
KN“ a „údaje správcov“ a predišlo by sa kom-
plikovaným legislatívnym, technologickým 
a technickým riešeniam.

5.2  Katastrálne systémy budú musieť 
mať flexibilnú organizačnú štruktúru, 
aby sa dokázali prispôsobiť budúcim 
požiadavkám jednotlivcov a spoločnosti

V podmienkach Slovenska je od roka 1993 
geodetická stránka katastrálneho systému 
i rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku 
práva k nehnuteľnosti integrované v jednej in-
štitúcii. Tento stav predstavuje jednoznačne 
výhodu, pretože technická i právna stránka 
sú v súlade, nedochádza k redundancii spra-
vovaných údajov a pre „odberateľov“ infor-
mácií sa zjednodušuje komunikácia a znižujú 
náklady.

5.3  Papier a pero z katastra musia odísť, 
štandardným nástrojom sa stanú 
technológie geomatiky

Moderný katastrálny systém musí poskytnúť 
základný údajový model, ktorého priestoro-
vé komponenty objektov definujú jeho lo-
kalizáciu a tvar. V podmienkach Slovenska 
pôvodné analógové spravovanie KN vytláča 
digitalizácia. Výsledkom sú štruktúrované 
údaje v databázach informačného systému 
KN a digitálne mapy. Toto vyhlásenie vízie sa 
postupne napĺňa, na spravovanie katastrál-
nych procedúr a na registráciu práv k nehnu-
teľnostiam či manipuláciu s priestorovými 
údajmi sa stále viac využívajú počítačové 
technológie. Zvyšuje sa komfort poskytova-
ných elektronických služieb.

Obr. 2 | Kompletná 
právna informácia
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5.4  Mení sa úloha máp, nastupuje 
modelovanie údajov uložených 
databázach

Jednou z dôležitých požiadaviek, už oddávna 
smerovaných na geodeta, bolo zobraziť me-
raný objekt na príslušnej mape. Mapa bola 
modelom územia a vznikala ako výsledok 
(katastrálneho) mapovania. Ak mala mapa 
iba analógovú formu, jej využitie nebolo pruž-
né. Pri fyzickom opotrebovaní a veľkom počte 
zmien sa vykonávala obnova mapy, na spra-
covanie mapy odlišnej mierky, resp. mapy na 
odlišné účely, sa mapovalo rovnaké územie 
opakovane.

So zavádzaním informačných technológií 
sa postupne formoval proces merania a spra-
covania mapy, až nadobudol konečnú dnešnú 
podobu. Určiť meraný objekt v súradniciach 
je vďaka metódam globálnych navigačných 
satelitných systémov (GNSS) jednoduchšie. 
Upustili sme od používania papierových máp, 
nahrádzame ich databázou. Tým sme zame-
dzili opakovanému zberu údajov, ako aj ich 
častej obnove. Priame zobrazenie (kreslenie) 
objektu na mape je nahradené tvorbou objek-
tu v informačnom systéme, obr. 3. Mapy sú 
tvorené ako okrajový produkt informačného 
systému zobrazovacou funkciou plotra. Ich 
funkcia je nanovo definovaná, reprezentuje 
informácie odvodené z údajov uložených 
v databázach [Steudler, 2012].

Jedenkrát získané údaje, následne ulo-
žené a aktualizované v databáze, možno 
ľubovoľným spôsobom kedykoľvek modelo-
vať a navyše prepojiť s údajmi v registroch, 
teda vytvoriť spoločný údajový model pre 
celý katastrálny systém. Takáto technológia 
umožňuje z jednej databázy vytvoriť grafické 
výstupy v rozličných mierkach a aj výstupy 
popisných informácií v rozmanitých formách.

KN začal s digitalizáciou máp pred 20 rokmi 
a s digitalizáciou popisných informácií o pár ro-
kov skôr. Databáza priestorových údajov sa len 
postupne napĺňa, proces ešte nie je ukončený. 
Dôležitým medzníkom v budovaní databázy je 
bezpochyby ukončenie spracovania registrov 
obnovenej evidencie pozemkov. Dňom zápisu 
posledného registra by databáza mohla na-
dobudnúť konečnú „obsahovú“ náplň. Otázka 
štruktúry a funkčnosti priestorovej databázy sa 
tým však nerieši. K dnešnému dňu na Sloven-
sku nemáme funkčnú priestorovú databázu, 
ktorá by rešpektovala moderné technológie 
geomatiky. Dôvodov je viacero:
 Digitalizácia nie je ukončená na 100 %. 

Fond (analógových) máp KN je prevedený 
z väčšej časti do vektorovej formy, časť zo-
stáva v rastrovej forme;

 Mapy KN majú svojím pôvodom rôznu kva-
litu, preto je súčasná databáza, ktorá digi-
talizáciou vznikla, nehomogénna s nízkou 
polohovou presnosťou a spoľahlivosťou. 
Meraná súradnica v teréne nekorešpon-
duje s polohou bodu v mape (v krajných 
odchýlkach) pre viac ako 80 % územia 
(kap. 5).

 Vektorová forma máp KN a grafický 
program Kokeš umožňujú zobrazovanie 
dvojrozmerných objektov s obmedzenou 
mierou modelovania výstupných produk-
tov (pridanie/odobratie vrstvy, zmena 
mierky, selekcia niektorých objektov). Ako 
každý CAD systém, aj Kokeš umožňuje iba 
čiastočné prepojenie vektorových máp 
s písomnou databázou. Konverziou na GIS 
by zosilnilo prepojenie na databázy, otvo-
rili by sa možnosti na priestorové analýzy, 
na zadávanie interaktívnych požiadaviek, 
prezentovanie výstupov a tiež možnosti 
príjemného interaktívneho grafického roz-
hrania. Priestorové komponenty objektov 

v objektovo orientovaných modeloch by 
nahradili doterajšie atribúty definujúce lo-
kalizáciu a tvar objektu.

 KN je zaťažený tzv. dvojitou podstatou, 
čo v praxi znamená súčasné spravovanie 
dvoch registrov (register C a register E) 
a dvoch máp (katastrálna mapa a mapa 
určeného operátu) pre každé katastrálne 
územie.
Konverzia do GIS každej mapy osobitne 

(katastrálna mapa a mapa určeného operá-
tu) nemusí byť jednoduchá, i keď je možná. 
Veľkou komplikáciou však je formalizovať 
priestorové vzťahy z obsahu dvoch máp v jed-
nej spoločnej priestorovej databáze. Pre obe 
mapy síce platia rovnaké pravidlá topológie, 
ale ich objekty nie sú skladobné (majú odliš-
nú geometriu), prekrývajú sa.

5.5  Vysoko privatizovaný katastrálny 
systém

Verejný a súkromný sektor by mal úzko spo-
lupracovať. Slobodné ekonomiky vyžadujú 
flexibilitu na trhu s nehnuteľnosťami, a tá sa 
dá lepšie zabezpečiť súkromnými inštitúcia-
mi. Verejné zainteresovanie na spravovaní 
katastrálneho systému je na druhej strane 
nevyhnutné kvôli garancii právnej bezpeč-
nosti. Verejný sektor sa bude koncentrovať 
na inšpekciu a kontrolu pomocou striktne 
a trvalo aplikovaných počítačovo podpore-
ných kontrolných procedúr.

V podmienkach Slovenska je vyhlásenie 
v značnom rozsahu zrealizované. V plnom 
rozsahu je tvorba geometrických plánov, po-
zemkové úpravy, ako aj katastrálne mapova-
nie zverené do privátnej sféry. Štátny sektor 
si ponechal iba správcovstvo informačného 
systému KN, do ktorého sa preberajú vý-
sledky geodeticko-kartografických prác pri-
vátnych subjektov a zostal v plnom rozsahu 
nositeľom zodpovednosti za úroveň právneho 
a aktuálneho stavu informačného systému 
KN a jeho súladu so zákonom [Horňanský, 
2014].

5.6  Kataster má byť finančne návratný

Vyhlásenie ako jediné bolo tvorcami označe-
né za nesplniteľné. Ani v podmienkach Slo-
venska nie je akceptované.

Obr. 3 | Meniaca sa úloha mapy.
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6.  Diskusia – podnety do koncepcie 
katastra

V nasledujúcich rokoch by sa naša pozornosť 
mala prednostne sústrediť na zlepšenie stavu 
súboru geodetických informácií, a to najmä 
na:

 ukončenie vektorizácie máp KN,
 odstránenie dvojitej podstaty katastra 

(mapa určeného operátu a register E),
 zvýšenie kvality mapového fondu.

Mapy KN sú charakterizované veľmi 
pestrou sortimentnou skladbou z hľadiska 
jednotlivých mapovacích kampaní, z hľadis-
ka spôsobov a presnosti aktualizácie máp, 
z hľadiska rôznych druhov odvodenia – pre-
pracovania máp i z hľadiska podielu čísel-
ných a nečíselných máp [Hudecová, 2011]. 
Charakterizuje ich použitý súradnicový sys-
tém, matematicko-kartografické zobrazenie, 
geodetické základy, presnosť podrobného 
mapovania a základná mierka. Katastrálne 
mapy sú:

a)  na 33,9 % územia v siahových mierkach 
(uhorské súradnicové systémy),

b)  na 66,1 % územia v dekadických mier-
kach (súradnicový systém Jednotnej tri-
gonometrickej siete katastrálnej S-JTSK).

V praxi predstavuje spravovanie katastrál-
nych máp 4 149 súborov vektorovej ka-
tastrálnej mapy v nasledujúcom členení [Hor-
ňanský, 2014]:

 1 796 súborov číselnej vektorovej ka-
tastrálnej mapy (ďalej len „VKMč“),

 1 894 súborov nečíselnej vektorovej ka-
tastrálnej mapy transformovanej (ďalej iba 
„VKMt“) so súčasným spravovaním súbo-
rov prevzatých meraní (ďalej len „SPM“).

 459 súborov nečíselnej vektorovej ka-
tastrálnej mapy s implementovanými čí-
selnými výsledkami (ďalej len „VKMi“).

Kvalita mapového fondu je charakterizo-
vaná vysokou mierou neurčitosti (základná 
stredná súradnicová chyba mxy je asi pri 
50 % podrobných bodov neznáma) a neho-
mogénnosti (objekty, resp. ich hranice určujú 
podrobné body s rôznou mxy).

Vytvoriť databázu s homogénnou poloho-
vou presnosťou by znamenalo 459 súborov 

VKMi a 1 894 súborov VKMt nahradiť súbormi 
VKMč. Je to však pri využití dnes dostupných 
postupov reálne? Kvalitu mapového fondu 
podľa dnes nastavených postupov vylepšuje:

  meranie zmeny,
 kompletizovanie SPM,
 obnova katastrálneho operátu novým ma-

povaním (zväčša v intraviláne),
 projekty pozemkových úprav (zväčša v ex-

traviláne).

Ani jeden z postupov sám osebe a ani 
kombinácia týchto postupov nedokáže 
v uspokojivom časovom horizonte stav SGI 
výrazne zlepšiť. Zber nových údajov (mapo-
vanie, meranie zmien) a využitie existujúcich 
údajov (SPM) je potrebné posilniť aj inými, 
novými riešeniami. Z procesného hľadiska by 
mohlo ísť o novú formu obnovy katastrálneho 
operátu. Katastrálny odbor by ako správny 
orgán zabezpečil individuálny prístup k je-
dinečnosti katastrálneho operátu v každom 
katastrálnom území, čím by znalosti a ochota 
geodetickej obce mohli byť naplno využité.

Zámer zlepšiť stav SGI by mal dominovať 
v pripravovanej koncepcii KN do roku 2020. 
V geodetickej obci sú možné postupy disku-
tované.

7.  Záver

Neurčitosť modelovania budúcnosti KN sa 
môže zlepšiť, ak v maximálnej miere dokáže-
me využiť skúsenosti iných krajín. K materiá-
lom, z ktorých môžeme čerpať, patria aj vízie 
Kataster 2012 a Kataster 2014.

Porovnaním stavu KN s nadnárodnými 
víziami spoločného konceptu katastrálneho 
systému môžeme konštatovať, že od roku 
1989 sa na Slovensku vykonalo mnoho po-
zitívnych zmien. Prijali sa mnohé zákony a vy-
tvorili sa nové organizácie, ktoré zabezpečili 
kontinuitu evidovania práv k pôde narušenú 
po roku 1950. KN má svoju nenahraditeľnú 
úlohu v spoločnosti, jeho informačný systém 
má profesionálne funkcie a je kvalitne udržia-
vaný. Najslabšou stránkou KN je stav mapo-
vého fondu. Napriek prevládajúcej vektorovej 
forme máp nie je vytvorená homogénna ob-
jektová databáza vhodná na modelovanie.

Napĺňanie SGI (tvorba a aktualizácia) je 
v rukách súkromnej sféry a o kvalitných od-
borníkov na Slovensku nie je núdza. Je dôle-
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žité naštartovať proces zlepšovania priesto-
rovej databázy KN čím skôr. Je to úloha 
v meniacej sa povahe a zložitosti urbanizácie, 
rýchleho technologického vývoja a očakáva-
niach kvalitných verejných služieb.

Pre časový horizont 2034 sa formulujú no-
vé nadnárodné vízie a ciele vývoja katastrál-
nych systémov. Budú obsahovať prvky širších 
právnych a sociálnych záujmov na zemi.

Literatúra

Cadastre 2014 a vision for a future cadastral system (2014). 
FIG – Commission 7, Working group 1: www.fig.net/re-
sources/publications/figpub/cadastre2014.

Cadastre and Land Registration in Europe 2012 (2012). Euro-
geographics – Cadastre and Land Registry group: www.
eurogeographics.org/documents/CLRVision.pdf .

FIG, 1995. Statement on the Cadastre. Report prepared for 
the International Federation of Surveyors by Commission 
7 (Cadastre and Land Management). http://www.fig7.org.
uk/ Accessed 15 August, 2000.

Horňanský, I. – Ondrejička, E. (2014). Position paper of Geo-
desy Cartography and Cadastre Authority of Slovak 
Republic about the issues examined in Priority No. 2 
„From Cadastre 2014 to Cadastre 2034“ presented in 
the Permanent Committee of Cadastre (PCC) conference 
in Athens, Greece, in June 23 – 25, 2014. ÚGKK SR 
č. P-3543/2014.

Horňanský, I. – Katona, P. – Ondrejička, E. (2015). Vo vere-
jnom záujme ochraňované územia a rozširovanie obsahu 
katastra nehnuteľností. In: Geodetický a kartografický 
obzor, roč. 61/103, č. 2 (2015), s. 35 – 43.

Hudecová, Ľ. (2011). Vektorové mapy katastra nehnuteľnos-
tí. Geodetický a kartografický obzor. Praha, roč. 57(99), 
č. 10 (2011), s. 243–248.

Kaufmann J. (2008). The Boundary Concept: Land Manage-
ment Opportunities for Sustainable Development Provid-
ed by the Cadastre 2014 Approach. FIG Working Week 
2008, Stockholm, Sweden.

Paul van der Molen: ‘Cadastre 2014’ (2014). A Beacon in Tur-
bulent Times. FIG Congress 2014 Engaging the Challen  -
ges – Enhancing the Relevance Kuala Lumpur, Malaysia 
16–21 June 2014.

Steudler, D. and Rajabifard, A. (2012). Spatially Enabled Socie-
ty. FIG Publication No. 58, April 2012.

Zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľ-
nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.



slovenský geodet a kartograf   1|201610

1.  Úvod do problematiky

Dlhodobo neriešeným problémom obcí 
a miest (ďalej len „obec“) na Slovensku je veľ-
ké množstvo nelegálne užívaných pozemkov 
v zastavanom území, ktoré sú síce vo vlast-
níctve obce, ale sú dlhodobo bez právneho ti-
tulu, vedome alebo nevedome užívané inými 
osobami, najčastejšie vlastníkmi susedných 
pozemkov. Navyše za takto užívané pozemky 
obce nepoberajú žiadne nájomné ani daň. 
Veľmi často sú tieto pozemky dlhodobo oplo-
tené v prospech užívateľa trvalým murova-
ným alebo betónovým oplotením.

Každý z nás geodetov sa s takýmito prí-
padmi bežne stretáva vo svojej praxi. Tak ako 
si na poli farmári radi priorú nejakú brázdu 
navyše, aj ľudia v intraviláne si v minulosti 
radi prihradili časť cudzieho pozemku, najmä 
ak tým susedným vlastníkom bola obec. Ta-
kýto stav pretrvával celé desaťročia a nikomu 
to neprekážalo, nikomu tých pár štvorcových 
metrov nechýbalo.

S nástupom a aplikáciou podrobných orto-
fotomáp s možnosťou identifikácie ich obsa-
hu s hranicami pozemkov podľa katastrálnej 
mapy sa ukázalo, že v jednotlivých prípadoch 
síce ide len o desiatky metrov štvorcových, 
no v súčte za celú obec sú to oveľa vyššie 
čísla. Najmä v mestách to môžu byť celé hek-
táre, ktoré po vynásobení stále vyššou cenou 
pozemkov dávajú veľmi zaujímavé sumy.

2. Riešenie majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov

S podobným problémom sme sa stretli aj 
v meste Trebišov, kde bolo v roku 2013 vy-
hodnotených niekoľko stoviek takýchto prí-
padov. Od tých najmenších až po tie s výme-
rou niekoľkých stoviek štvorcových metrov. 
Vtedajšie vedenie mesta prejavilo záujem 
tento problém riešiť s podmienkou, že to bu-

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných 
inými osobami, alebo ako zabiť niekoľko múch jednou ranou

de výhodné aj pre mesto, aj pre samotných 
užívateľov. Našou spoločnou úlohou bolo vy-
tvoriť a schváliť taký dokument, ktorý by bol 
v súlade s právnymi predpismi, či zákonmi 
a súčasne by bol efektívnym a výhodným ná-
strojom na hromadné usporiadanie nelegál-
ne užívaných pozemkov. Na vytvorenie tohto 
dokumentu som sa rád podujal a spoločným 
pripomienkovým konaním s vedením mesta 
sme ho upravili do takej podoby, v akej bol 
následne 24. 4. 2013 prerokovaný a schvále-
ný mestským zastupiteľstvom.

Na týchto rokovaniach boli spresnené aj 
viaceré podmienky, ktoré musí predmetný 
pozemok spĺňať, napr.: musí byť majetkom 
mesta, nie je pre mesto potrebný na účely vo 
verejnom záujme, nie je zastavaný stavbou 
podliehajúcou stavebnému povoleniu alebo 
ohláseniu (okrem oplotenia), terajší užívateľ 
sa o pozemok riadne stará atď. Otázka exis-
tencie nadzemných a podzemných inžinier-
skych sietí nachádzajúcich sa na pozemku  
bola vyriešená zriadením zmluvného vecné-
ho bremena v prospech mesta, ktoré môže 
byť v budúcnosti delegované v prospech 
vlastníkov sietí.

Pozemky vo verejnom záujme, ktoré 
mesto podľa tohto dokumentu nemôže pre-
dať, sú napríklad: najmenej 2,0 m široké 
zelené pásy pri komunikáciách, v ktorých sa 
nachádzajú alebo v budúcnosti tam môžu 
byť uložené inžinierske siete. Ak oplotenie 
žiadateľa leží v tomto páse, nie je možné mu 
pozemok predať, oplotenie nemusí odstrániť, 
ale musí si byť vedomý toho, že ho má posta-
vené na mestskom pozemku. Ukážku uspo-
riadania bývalých pozemkov mesta Trebišov 
v prospech doterajších užívateľov dokumen-
tujú obr. 1 a obr. 2.

Osobitnou kapitolou bola cena za odkúpe-
nie. S ohľadom na dosiahnutie čo najväčšieho 
záujmu o takéto usporiadanie bol zvolený kom-
promis, ktorým bolo stanovenie ceny na úrovni 
20 % z ceny pozemkov podľa cenovej mapy 
mesta. Táto sadzba nie je obsiahnutá v samot-
nom dokumente, ale bola osobitne preroko-
vaná vo finančnej komisii mesta a schválená 
mestským zastupiteľstvom. Sadzba sa ukázala 
ako vhodne zvolená, pretože počas platnosti 
prejavili záujem o usporiadanie desiatky oby-
vateľov mesta. Platnosť dokumentu musela byť 
predĺžená o ďalší rok až do 30. 6. 2015.
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Všetky predaje boli realizované v zmysle 
zákona č. 138/1991, t. j. zákona o majetku 
obcí, § 9a, ods. 8, písm. e), z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa. Inými slovami to 
znamená, že predaj týchto pozemkov nemu-
sel byť predmetom súťaže.

Ešte počas svojej platnosti bol materiál 
zaradený medzi strategické dokumenty mes-
ta. Nové vedenie mesta, ktoré v čase svojho 
vzniku nepatrilo medzi podporovateľov tohto 
dokumentu, už prejavilo záujem o jeho opä-
tovné uvedenie do života. To bude záležať naj-
mä od množstva ďalších záujemcov zo strany 
občanov.

Prvou „zabitou muchou“ v zmysle nadpi-
su článku sú užívatelia takýchto pozemkov, 
ktorí tieto pozemky často aj desiatky rokov 
užívali, pričom mnohí z nich si toho ani neboli 
vedomí. Po upozornení z mestského úradu si 
ochotne a radi dali tieto historické nezrovna-
losti do poriadku. Aj preto sa pôvodný pracov-
ný názov materiálu niesol v duchu „generál-
neho pardonu“.

Druhou „zabitou muchou“ v zmysle nad-
pisu článku je mesto, ktoré dokonca získalo 

dvakrát. Raz výnos z predaja pozemkov bez 
vynaloženia väčších nákladov, lebo tie zná-
šali žiadatelia. Druhýkrát a opakovane bude 
mesto získavať z dane z nehnuteľností, ktorú 
odteraz bude dostávať od nových vlastníkov.

No a tou treťou „muchou“ boli a sú geodeti 
v regióne, ktorým pribudla práca na vyhoto-
vovaní niekoľkých desiatok geometrických 
plánov. Pri ich vyhotovovaní vychádzalo 
mesto žiadateľom v ústrety aj tým spôsobom, 
že na schválenie predaja v komisii výstavby 
a následne aj v mestskom zastupiteľstve po-
stačilo predložiť návrh geometrického plánu. 
Jeho úradne overené vyhotovenie predložil 
žiadateľ mestu až po schválení poslancami 
zastupiteľstva.

3.  Záverečné zhodnotenie

Je samozrejmé, že podobný dokument môže 
byť v samospráve využívaný až vtedy, ak sa 
ho podarí presadiť a schváliť v mestskom či 
obecnom zastupiteľstve. Ja som takú mož-
nosť mal a preto som ju využil. Mesto v prie-

behu dvoch rokov vylepšilo svoj rozpočet 
o niekoľko desiatok tisíc eur a súčasne vyšlo 
obyvateľom v ústrety.

Ak by niektorí z vás chceli niečo podobné 
presadiť v mieste svojho bydliska, budem rád, 
ak sa budete inšpirovať materiálom, ktorý je 
ešte stále zverejnený na uvedenej stránke 
mesta Trebišov:
http://www.trebisov.sk/strategicke-doku-
menty/majetkovopravne-vysporiadanie-mest-
skych-pozemkov

V prípade záujmu je možné si vypočuť 
rozpravu v Mestskom zastupiteľstve Trebišov, 
z 24. 4. 2013 pri schvaľovaní tohto materiálu 
v bode č. 22:
http://www.trebisov.sk/msz2013/03zvuk/
HerSieFlash.html
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1. Úvod

Zaťažovacie skúšky rôznych druhov staveb-
ných dielcov alebo celých konštrukcií sú dô-
ležitou súčasťou ich výrobných, kontrolných 
a verifikačných procesov, a často aj vedec-
kých štúdií. Väčšina meraní sa pri zaťažova-
cích skúškach vykonáva dotykovými metó-
dami a prístrojmi, ako sú napr. výchylkomery, 
tenzometre a dilatometre. Tieto technológie 
(vrátane ich elektronických verzií) nesú určité 
nevýhody, ako sú lícovanie dotykových plôch, 
resp. hrotov s meranými bodmi, potreba na-
pojenia na elektrickú sieť, potreba kabeláže 
a spojenia s PC, potreba umiestnenia sen-
zora priamo na pozorovanú plochu, a s tým 
spojené riziko poškodenia senzora a v nepo-
slednom rade aj pomerne vysoká cena zaria-
denia. Merania sú pritom zväčša iba 1D, teda 
ide o určenie zmeny dĺžky a počet snímačov 
je obmedzený.

Tieto nevýhody možno eliminovať fotogramet-
rickým prístupom optického bezdotykového 
merania [6]. Odpadajú spomenuté problémy, 
ako aj chyba z vplyvu pozorovaného objektu 
na samotný senzor (napr. teplota) a ďalšie. 
Pritom je možné zaznamenať naraz veľký 
počet bodov v krátkom časovom intervale 
a určiť ich priestorové 3D súradnice. Príspe-
vok dokumentuje široké využitie digitálnej fo-
togrametrie pri rôznych typoch zaťažovacích 
skúšok stavebných dielcov a zhodnotenie jej 
nevýhod a presnosti.

Digitálna fotogrametria je založená na 
analytických súvislostiach vyjadrujúcich 
vzťah medzi objektom v realite a tým istým 
objektom v rovine snímky. Ak je objekt zobra-
zený najmenej na dvoch snímkach pod rôz-
nym uhlom záberu, je možné zrekonštruovať 
jeho priestorovú skladbu na základe identic-
kých bodov. Pri dodržaní špecifických pod-
mienok, ako je použitie kalibrovanej kame-
ry, kódových cieľových značiek, optimálnej 

Monitoring stavebných dielcov počas ich zaťažovacích skúšok 
metódami digitálnej fotogrametrie

konfigurácie stanovísk kamery voči objektu, 
dostatočného preurčenia každého bodu 
a pod. sa možno dopracovať k submilimet-
rovej presnosti vo vyhodnotení priestorovej 
polohy pozorovaných bodov. Digitálna foto-
grametria je tak okrem nízkej časovej nároč-
nosti terénnych prác a vysokej bezpečnosti 
merania výhodnou technológiou aj z hľadiska 
finančných nákladov, tzn. postačuje digitálna 
zrkadlovka, výkonný počítač a špecializovaný 
fotogrametrický softvér. V ďalšom uvedieme 
ukážky troch praktických aplikácií s rôznym 
prístupom k riešeniu úloh.

2.  Meranie deformácií polotuhého 
prípoja

Využívanie polotuhých uzlov pri návrhu oceľo-
vých rámových konštrukcií je vo svete bežnou 
praxou. Pri posúdení odolnosti konštrukcií na 
seizmické účinky je veľmi dôležité vo výpočte 
uvažovať s nelineárnymi materiálovými cha-
rakteristikami použitých elementov, aby bolo 
možné sledovať postupný rozvoj plastických 
zón a vznik plastických kĺbov. Vďaka tomu je 
možné stanoviť limitný stav konštrukcie tesne 
pred jej zlyhaním [1].

Cieľom fotogrametrických meraní bolo 
určenie deformácií špeciálneho typu polo-
tuhého prípoja (systém BAUMS) – obr. 1, kto-
rý môže pri prenose veľkých vnútorných síl 
(spôsobených napr. seizmickou udalosťou) 
nepriaznivo ovplyvniť stabilitu konštrukcie. 
Hlavnými dôvodmi monitorovania deformácií 
stĺpu bolo porovnanie experimentu s teoretic-
kými výpočtami, stanovenie metodiky skúša-
nia (výsledky experimentu môžu napomôcť 
s úpravou metodiky skúšania) a kalibrácia vý-
počtového modelu. Okrem deformácií samot-
ného polotuhého prípoja a deformácií pásni-
ce stĺpa boli merané aj možné deformácie 
celkovej konštrukcie skúšobného oceľového 
rámu s lismi a kotvenia stĺpa – obr. 2, ktoré 
mali zostať nedeformované počas všetkých 
etáp zaťaženia.

2.1 Prípravné práce

Na pozorovaný objekt boli na miesta pozo-
rovania nalepené kruhové a kódové cieľové 
značky, ktoré umožnili čiastočnú automatizá-
ciu spracovania a zároveň dosiahnutie pres-
nejších výsledkov, a to meraním obrazových 
súradníc s presnosťou 0,1 pixela.

Obr. 1 | Rombická stužujúca sústava (vľavo) a detail kritickej oblasti „C“ (vpravo) [1].
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V pozadí pozorovanej konštrukcie bola 
umiestnená sieť nezávislých vzťažných bo-
dov, ktorých poloha zostala nemenná počas 
celej zaťažovacej skúšky, a tieto body slúžili 
na transformáciu jednotlivých zaťažovacích 
etáp merania do súradnicového systému 
základnej etapy. Mierka fotogrametrického 
vyhodnotenia bola definovaná odmeraním 
vzdialenosti medzi dvomi kódovými cieľo-
vými značkami vzťažnej sústavy pomocou 
posuvného meradla s presnosťou 0,1 mm. 
Pred samotným snímkovaním objektu bola 
kamera kalibrovaná na rovnakú predmetovú 
vzdialenosť ako počas snímkovania. Clono-

vé číslo f12 postačovalo na zabezpečenie 
hĺbky ostrosti pre celý potrebný predmetový 
priestor.

Apriórnu presnosť fotogrametrického me  -
rania je možné za dodržania optimálnych 
podmienok konvergentného snímkovania ur-
čiť podľa vzťahu [3]:

 (1)

kde Ms je mierkové číslo snímky, P je veľkosť 
pixela na CCD senzore, h je vzdialenosť sním-
kovania, f je ohnisková vzdialenosť objektívu, 
GSD je veľkosť pixela na objekte a σ´je pres-

nosť určenia obrazových súradníc, ktorá sa 
pri automatickom meraní pohybuje v rozme-
dzí 0,1 – 0,3 pixela v závislosti od použitého 
algoritmu. Použité fotografické vybavenie 
(tab. 1) a predmetová vzdialenosť 1,5 m nám 
dáva apriórne hodnoty presnosti 0,04 – 0,13 
mm, čo vyhovovalo kladeným požiadavkám.

Samotná zaťažovacia skúška sa skladala 
z dvoch častí:
 1. časť pozostávala z postupného jed-

nostranného zaťaženia do úrovne 240 kN/
m2 a potom späť na 0 kN/m2 v 6 etapách, 
pričom tlak bol vyvíjaný iba z pravej strany 
stĺpa,

 2. časť pozostávala opäť z postupného 
jednostranného zaťaženia až do tlaku 240 
kN/m2 a späť na 0 kN/m2, avšak s rozde-
lením na 16 etáp, pričom už po prvej časti 
pozorované body vykazovali viditeľné ne-
vratné deformácie.

2.2 Snímkovanie a spracovanie

V každej čiastkovej etape zaťaženia bolo 
po ustálení konštrukcie v rýchlom časovom 
slede vyhotovených 5 snímok s použitím foto-
grafického statívu a samospúšte na minima-
lizáciu otrasov a zmazu na snímkach. Polohu 
stanovísk kamery voči pozorovanému objek-
tu možno vidieť na obr. 3.

Zber obrazových dát v každej etape teda 
zabral maximálne 1 minútu, pričom poloha 
kamier bola volená tak, aby každý vyhod-
nocovaný bod bol viditeľný minimálne na 
4 snímkach.

''' σσσσ ⋅=⋅⋅=⋅⋅= GSDP
f
hPM S  

Obr. 2 | Objekt experimentu (vľavo) a kódová cieľová značka (vpravo) [2].

Nikon D200, objektív f =20mm – pevné ohnisko

Počet pixelov 10 200 000 Dátový formát NEF

Formát CCD senzora 23,6 x 15,8 mm2 Rozlíšenie 3 872 x 2 592

Ohnisková vzdialenosť (f) 20,5 mm Snímková mierka 1 :1500

Veľkosť pixela 6,09 μm Objektív Nikkor AF 2.8D

Tabuľka 1 | Charakteristika použitej kamery

Obr. 3 | Približná poloha stanovísk kamery voči objektu počas snímkovania v každej etape (vľavo) a definícia referenčného súradnicového systému (vpravo).
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Spracovanie snímok prebiehalo v softvéri 
PhotoModeler. Predpokladom kvalitného vy-
hodnotenia snímok bola samozrejme kalib-
rácia použitej kamery, ktorá bola vykonaná 
na kalibračnom a testovacom bodovom poli 
katedry geodézie na pôde Stavebnej fakul-
ty STU v Bratislave. Systém PhotoModeler 
umožňuje spracovanie viacsnímkovej konver-

gentnej fotogrametrie, ktorej veľkou výhodou 
je značná voľnosť vo voľbe polohy a orien-
tácie kamery voči objektu a zároveň vysoká 
miera preurčenia každého vyhodnocovaného 
bodu, vďaka čomu možno túto fotogrametric-
kú metódu považovať za najpresnejšiu. Výpo-
čet prebieha na princípe vzťahov perspektív-
nej transformácie:

 
 (2)

Zároveň však z meraní vyplynulo, že oceľo-
vý rám a kotvenie stĺpa neboli stabilné v sme-
re osi Y a došlo k postupnému posunu opor-
nej konštrukcie o 10 – 12 mm (obr. 4 vľavo).

Aposteriórna presnosť v objektovom 
priestore vypočítaná systémom PhotoMo-
deler bola dosiahnutá v hodnotách mx = 
0,1 – 0,2 mm, mY = mZ = 0,04 – 0,09 mm. 
Maximálne opravy k obrazovým súradniciam 
pritom boli do 0,6 pixela, stredná kvadratická 
chyba dosiahla hodnotu 0,3 pixela.

Z uvedeného vyplýva, že pre ďalšie návrhy 
konštrukcie na skúšobné testy bude potreb-
né venovať zvýšenú pozornosť pevnejšej sta-
bilizácii oceľového rámu. Toto nebolo možné 
zistiť z tenzometrických meraní, ktoré sa tak-
isto realizovali na pozorovanom objekte.

Najväčšie deformácie podrobných bodov 
stĺpa a polotuhého prípoja, vykazovali body 
na mieste zvaru, kde bol predpoklad, že styč-
níkový plech sa bude zatláčať do relatívne 
mäkkej pásnice stĺpa na jednej strane a vyťa-
hovať na strane druhej [1]. Tento predpoklad 
bol potvrdený najväčšími posunmi bodov 
v smere osi Z v tesnej blízkosti zvaru – obr. 5 
vpravo.
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kde X0, Y0, Z0 predstavujú súradnice projekč-
ného centra v referenčnom s. s., δr` je zlož-
ka radiálnej distorzie, Px` a Py` sú zložky de-
centračnej distorzie, mij sú prvky ortogonál-
nej rotačnej matice, r` je radiálna vzdialenosť 
a X, Y, Z sú súradnice objektových bodov, x`, 
y` sú snímkové súradnice, x0`, y0` sú súrad-
nice hlavného bodu.

Referenčný súradnicový systém bol vole-
ný tak, aby sa jednoducho interpretovali de-

formácie v pozdĺžnom a priečnom smere nos-
níka – obr. 3 vpravo. Oceľový rám konštruk-
cie bol zostavený tak, aby zabezpečil stabilitu 
pozorovaného stĺpa a prípoja v smere osi X, 
čiže nesmeli vybočiť mimo osi. Splnenie tejto 
podmienky bolo overené fotogrametrickým 
meraním, z ktorého vyplynulo, že súbor po-
zorovaných bodov sa v tomto smere vychýlil 
v priemere iba o 0,3 mm vplyvom vysokých 
tlakov prebiehajúcich v celej konštrukcii.

Obr. 4 | Body oceľového rámu vykazujúce posun 10 – 12 mm v smere osi Y (vľavo) a body s najvyššou mierou deformácie v smere osi Z v oblasti styčníkového plechu (vpravo).

Obr. 5 | Posuny bodov 
v oblasti styčníkového 
plechu v smere osi Z voči 
základnej etape.

Priebeh deformácií spomenutých bodov 
je viditeľný na grafe na obr. 5 vpravo. Vidi-
teľne najväčšiu zmenu zaznamenali body 
2014 a 2034 signalizované priamo na styč-
níkovom plechu. Celkovo bolo pozorovaných 
34 bodov, pričom v druhej epoche boli po 
dodatočnej konzultácii pridané 4 doplnkové 
body, takže spolu narástol počet vyhodnoco-
vaných bodov na 38.
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3. Meranie deformácií nezosilneného 
betónového nosníka po nárazovom 
zaťažení

Stanovenie odozvy betónových konštrukcií 
na účinky nárazového zaťaženia môže byť 
vzhľadom na krehké správanie betónu kľúčo-
vým problémom pri ich návrhu, najmä v sú-
vislosti s rizikom náhleho zrútenia (kolapsu) 
konštrukcie. Zvýšené riziko predstavujú naj-
mä staršie konštrukcie, ktorých prvky, napr. 
stĺpy, majú nedostatočnú priečnu výstuž.

V rámci experimentu [2] boli rôzne druhy 
betónových nosníkov vystavené nárazovému 
zaťaženiu spôsobenému pádom 118 kg zá-
važia z výšky 0,18, 1,2, 1,5, 1,8 a 2,1 m. Na 
meranie boli použité odporové tenzometre 
umiestnené na výstuži, induktívne priehy-
bomery s voľným jadrom a silomer v mieste 
dopadu závažia. Okrem týchto snímačov bola 
opäť použitá aj metóda viacsnímkovej kon-
vergentnej fotogrametrie. V tomto prípade 
však boli snímky vyhotovené strednoformá-
tovou digitálnou kamerou Phase One 645D 
s 33 Mpx digitálnou stenou Leaf Aptus II-7 
(tab. 2). Apriórna presnosť vyhodnotených 
bodov je v tomto prípade pri snímkovaní zo 
vzdialenosti 2 m podľa vzťahu (1) cca 0,03 
– 0,10 mm. Kamerou bolo pre každú etapu 
vyhotovených 5 snímok. Dostatočný počet pozorovaných bodov umožnil kalibrovať ka-

meru počas projektu. Ostrosť obrazu pozoro-
vanej scény bola opäť zabezpečená vhodným 
clonovým číslom.

Výsledkom fotogrametrického spraco-
vania v softvéri PhotoModeler Scanner boli 
priestorové súradnice jednotlivých cieľových 
značiek pre každú etapu zvlášť (obr. 7). Na 
samotnom nosníku bolo vyhodnotených spo-
lu 61 RAD-terčov.

Na obr. 8 vidno posuny bodov 42 – 61 
(spodný rad cieľových značiek) v smere osi Z.

Počas experimentu bolo zistené, že ten-
zometre umiestnené na povrchu betónu a na 
niektorých lamelách neboli napriek starostli-
vej ochrane a inštalácii funkčné. Použitie rôz-
nych metód merania na určenie tých istých 
parametrov má preto vždy zmysel z hľadiska 
kontroly výsledkov.

Obr. 6 | Porušený nezosilnený nosník po nárazovom zaťažení v poslednej etape (vľavo) a RAD-terč (vpravo).

PhaseOne, LEAF Aptus II-7, objektív f = 45 mm – pevné ohnisko

Počet pixelov 33 000 000 Dátový formát NEF

Formát CCD senzora 42 x 36 mm2 Rozlíšenie 6 666 x 4 992

Ohnisková vzdialenosť 45 mm Snímková mierka 1 : 1 500

Veľkosť pixela 7,2 μm Objektív PhaseOne AF 45/f2.8

Tabuľka 2 | Charakteristika použitej kamery

Obr. 7 | Konfigurácia stanovísk kamier počas snímkovania so znázornením vyhodnotených bodov v jednej etape.

Obr. 8 | Posuny pozorovaných bodov 42 – 61 v smere osi Z v jednotlivých etapách nárazového zaťaženia [2].
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4. Testovanie protipožiarnej ochrany 
tunelového ostenia

V súvislosti s problematikou pasívnej proti-
požiarnej ochrany tunelov sa v praxi používa 
viacero testov na získanie čo najpresnejších 
informácií o správaní sa konštrukcie v prí-
pade požiaru. V rámci testu explozívneho 
odstreľovania povrchu betónu v špeciálnej 
peci pri teplote až do 1 300 0C je jedným zo 
skúmaných parametrov aj množstvo, resp. 
úbytok materiálu počas simulovaného požia-
ru. Pasívna protipožiarna ochrana tvorí trvalú 
súčasť tunela a nevyžaduje žiadny inicializač-
ný systém v prípade požiaru. Pasívne systé-
my požiar nehasia, avšak sú poslednou líniou 
ochrany a udržujú stabilitu konštrukcie tune-
la, aby mohol byť umožnený bezpečný únik 
verejnosti a bezpečný prístup zásahových 
protipožiarnych jednotiek. Udržujú v pre-
vádzke vetracie systémy, ktoré sú oddelené 
od dopravnej časti vnútornými betónovými 
konštrukciami. V prvom rade však pasívne 
systémy zabraňujú zrúteniu tunela, a tým ka-
tastrofálnym stratám na životoch a majetku.

Základnou úlohou pasívnej protipožiarnej 
ochrany je [4]:
 minimalizovať rýchlosť stúpania teploty 

v betóne a oceľovej výstuži (ak sa tam 
nachádza), a tým zachovanie celistvosti 
konštrukcie počas požiaru a po ňom,

 redukovať až eliminovať riziko explozívne-
ho odstreľovania povrchu betónu spôso-
beného tlakom vodnej pary vnútri betónu.

Betón modifikovaný polypropylénovými 
vláknami vykazuje menšie povrchové odstre-
ľovanie a v niektorých prípadoch sa odstreľo-
vanie vôbec neprejaví. Práve tento typ proti-
požiarnej ochrany bol predmetom testovania 
pri výstavbe tunela Airport Link v austrál-
skom Brisbane pomocou testu explozívneho 
odstreľovania povrchu betónu.

Ukážka betónového panelu po teste je zná-
zornená na obr. 9.

Digitálna fotogrametria pri odstreľovaní 

betónu

V priestoroch CSIRO (Commonwealth Scien-
tific and Industrial Research Organisation), 
Sydney bolo testovaných dokopy 16 vzo-
rových panelov s rozmermi 2 600 mm x 
1 000 mm x 250 mm, ktoré sa líšili zložením 
betónovej zmesi, ale hlavne percentuálnym 
podielom polypropylénových vlákien slúžia-
cich ako antiodstreľovacia zložka betónu. 
Cieľom merania bolo určiť geometriu daných 
panelov pred a po vykonaní testu, porovnať 
vytvorené digitálne modely navzájom a určiť 
hĺbku odstreleného materiálu. Fotogramet-
rické meranie bolo vykonané s použitím di-
gitálnej zrkadlovky Canon 500D s pevným 
ohniskom (f=35 mm) a fotogrametrického 
softvéru Photomodeler Scanner, kde „Scan-
ner“ predstavuje nadstavbovú platformu 
umožňujúcu aplikovať metódu obrazového 
skenovania. Kamera bola pred snímkovaním 

kalibrovaná na rovnakú predmetovú vzdiale-
nosť ako počas snímkovania objektu.

Samotné meranie sa vykonávalo v dvoch 
fázach, a to pred a po vykonaní testu. Po-
mocou žeriava bol každý panel individuálne 
umiestnený tak, aby bolo možné nasnímať 
plochu určenú na testovanie. Do danej plo-
chy boli následne nainštalované špeciálne 
geodetické klince odolné voči vysokej tep-
lote, s dĺžkou min. 0,08 m (predpokladaná 
maximálna hodnota straty materiálu bola do 
0,05 m), ktoré slúžili na zabezpečenie iden-
tického referenčného rámca pred a po vyko-
naní testu. Ich rozmiestnenie je znázornené 
na obr. 10. Na urýchlenie spracovania boli 
použité aj kódové cieľové značky.

Spracovanie technológiou obrazového 

skenovania 

Okrem selektívneho bodového vyhodnotenia 
bola v rámci tejto aplikácie využitá aj veľmi 
aktuálna technológia obrazového skenova-
nia, ktorá umožňuje na základe obrazovej 
korelácie a epipolárnej geometrie vyprodu-
kovať z dvojice snímok mračno bodov – po-
dobný výstup, aký je dosiahnuteľný pomocou 
terestrických laserových skenerov. Práve 
softvér PhotoModeler Scanner totiž vďaka 
modulu DSM (Dense Surface Modeling – 
podrobné modelovanie povrchu) umožňuje 
automatizované generovanie mračien bodov 
z párov orientovaných snímok – hlavnou pod-
mienkou je, aby snímaný povrch disponoval 
nepravidelnou náhodnou textúrou, pričom 
práve s textúrami stavebných materiálov, ako 
sú betón, kameň a pod. je možné dosiahnuť 
dobré výsledky.

Postupne teda boli generované 3D mrač-
ná bodov záujmových oblastí s krokom 10 x 
10 mm a z nich boli následne vytvárané TIN 
modely – obr. 11.

Interpretácia výsledkov

Digitálne modely povrchu „pred“ a „po“ tes-
te boli exportované do .dxf a .txt výmenného 
formátu a následne spracované pomocou 
grafického softvéru AutoCAd Civil 3D 2009. 
Údaje z merania po teste boli ovplyvnené 
priehybom, ktorý nastal v dôsledku zahriatia 
betónového panelu a zároveň pôsobením 

Obr. 9 | Betónový panel po teste odstreľovania betónového ostenia.

Obr. 10 | Rozmiestnenie geodetických klincov (vzťažných bodov) na betónovom paneli.
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jeho vlastnej tiaže. Údaje o priehybe boli 
poskytnuté priamo od vykonávateľa testu 
a zároveň skontrolované na základe meranej 
zmeny polohy vlícovacích bodov 2, 5 a 7. Prie-
hyby boli numericky odstránené pomocou 
softvéru Terramodel.

Cieľom bolo určenie množstva odstrele-
ného materiálu po celej exponovanej ploche 
vzorky. Keďže digitálne modely „pred“ a „po“ 
teste boli v identickom súradnicovom systé-
me vďaka vlícovacím bodom, na prezentáciu 
požadovaných výsledkov slúžil rozdielový mo-
del týchto dvoch povrchov – obr. 12.

Apriórna presnosť metódy obrazového 
skenovania vychádza z princípov počítačové-
ho videnia, ktoré je analógiou prirodzeného. 
Preto je možné aplikovať vzťahy pre presnosť 
stereoskopického vyhodnotenia [5] na urče-
nie presnosti v smere odstrelu, teda kolmom 
na rovinu panela:

 (3)

kde Ms je mierkové číslo snímky, P je veľkosť 
pixela snímača, Y je predmetová vzdialenosť 
a b je veľkosť snímkovej základnice. Pri da-
ných podmienkach a prístrojovom vybavení 
je reálna presnosť určenia zaťažovanej plo-
chy lepšia ako 0,5 mm.

Obr. 11 | TIN model betónového panela po teste.

Obr. 12 | Farebné znázornenie úbytku materiálu na rozdielovom modeli.

b
YPMm sY ⋅⋅⋅= 5,0   

5. Záver

Či už ide o deformácie stavebných dielcov, 
ktoré sú spôsobené postupným zvyšovaním 
tlaku, nárazovým zaťažením alebo vysokou 
teplotou, digitálna fotogrametria umožňuje 
v krátkom čase získať priestorové súradnice 
pozorovaných bodov so submilimetrovou 
presnosťou. Vďaka bezkontaktnosti je táto 
metóda zároveň veľmi bezpečná a s použitým 
vybavením aj pomerne finančne nenáročná. 
Čiastočnou nevýhodou môže byť časová ná-
ročnosť spracovania, avšak súčasná techno-
lógia umožňuje vysokú mieru automatizácie 
celého procesu merania a v špecializovaných 
riešeniach je možné dopracovať sa k požado-
vaným výsledkom priamo počas zaťažovacie-
ho testu. Výsledky fotogrametrických meraní 
boli porovnané s tenzometrickými meraniami 
a potvrdili apriórnu presnosť.

Pri meraní nepravidelných povrchov sa 
opäť fotogrametria javí ako veľmi výhodné rie-
šenie, keďže na základe snímok je možné pri 
spracovaní zvoliť taký raster meraného mrač-
na bodov, aby vystihoval a zachytával všetky 
detaily na meranom povrchu, a to až po ras-
ter s krokom rovným priemetu obrazového 
pixela na pozorovanú plochu (GSD – ground 
sampling distance).
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VŠEOBECNÝ PLÁN

odborných podujatí v roku 2016 na Slovensku

Termín konania Usporiadateľ 
a odborný garant

Názov podujatia a jeho forma Miesto konania Bodové hodnotenie

8. – 10. marec 2016 Geotronics Slovakia, s. r. o. Trimble Express 2016 Košice
Sliač
Rusovce

5

5. – 7. apríl 2016 GEOTECH Bratislava, s. r. o. LEICA TOUR 2016 Bratislava
Košice
Martin

5

6. – 9. apríl 2016 MDVaRR SR,
MŽP SR

Coneco 2016
37. ročník
veľtrh stavebníctva

Bratislava
výstavisko Incheba

5

8. apríl 2016 KGaK
Ing. J. Hardoš

Valné zhromaždenie KGaK Senec
Hotel Senec

10

5. – 7. máj 2016 SSGK, SGP, ČSGK
Ing. Dušan Ferianc

XXII. SLOVENSKO – POĽSKO – ČESKÉ 
GEODETICKÉ DNI

Košice
kongresový hotel Centrum 

10

13. september 2016 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

21. – 23. september 2016 Fakulta BERG TU Košice
Ing. Soňa Molčíková, PhD. 

Geodézia, kartografia a geografické informačné 
systémy 2016
IX. medzinárodná vedecko-odborná konferencia

Demänovská dolina
Wellness Hotel  REPISKÁ

10

20. október 2016 KS SR, SvF STU BA, GgÚ SAV, 
UPJŠ  Košice
Ing. R. Fencík, PhD.          

Aktivity v kartografii 
venované Jánovi Pravdovi

Bratislava
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

5

21. október 2016 KS SR, SvF STU BA, GgÚ SAV, 
UPJŠ  Košice
Ing. R. Fencík, PhD.          

Kartografická konferencia 2016 Bratislava
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

10. – 11. november 2016 KGaK
Ing. V. Stromček                             

24. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Trnava
Holiday Inn Trnava

10

v priebehu roka 2016 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK                            

pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov 5

v priebehu roka 2016 SURVEYE, s. r. o.
               

TOPCON, SOKKIA  5

Zahraničné odborné podujatia v roku 2016

24. – 25. február 2016 Spolek zeměměřičů Brno
Ing. J. Bureš, PhD.

51. geodetické informační dny ČR, Brno
Hotel AVANTI

10

21. apríl 2016 ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
odborný seminár

ČR, Brno
Kongresové centrum na výstavišti

10

2. – 6. máj 2016 FIG FIG WORKING WEEK 2016 
konferencia, výstava

Christchurch
Nový Zéland

10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2016 vyhradená

Pozn.: bodované sú aj vzdelávacie akcie neuvedené vo všeobecnom pláne odborných podujatí v zmysle systému sústavného vzdelávania

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  S G a K
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 25/2015 

autor: Ing. Peter Repáň, 22. 10. 2015

V súvislosti s pripravovanými verejnými ob-
starávaniami projektov pozemkových úprav 
začala 16. 9. 2015 činnosť komisia na nove-
lizáciu Metodického návodu na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozem-
kových úprav č. 74.20.73.46.30 z augusta 
2008. Komisiu zriadilo Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR, odbor pozem-
kových úprav. V prípade, že máte akékoľvek 
návrhy, pripomienky, podnety alebo námety 

týkajúce sa tohto metodického návodu, zasie-
lajte ich do kancelárie Komory alebo priamo 
členovi komisie za našu Komoru, Ing. Petrovi 
Repáňovi, e-mail: peter. repan@pce. sk.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 26/2015

autor: Ing. Ján Hardoš, 7. 12. 2015

Na informáciu preposielame link na nový zá-
kon o verejnom obstarávaní č. 343/2015, 
ktorý vyšiel v Zbierke zákonov 3. 12. 2015.
Zákon je platný dňom vyhlásenia – od 3. 12. 

2015 a časť od 1. 1. 2016 a od 18. 4. 2016.
3. 12. 2015 – Čiastka 95/2015
http://www.zbierka.sk/sk/monitoring-novej-
ciastky/8405

Krátka správa č. 1/2016 
autorka: Advokátska kancelária Zuzana 
Papšíková, s. r. o. 

V prílohe odoslané informácie o zmenách 
v Obchodnom zákonníku, DPH a Daňovom 
poriadku, niektoré platné a účinné od 1. 1. 
2016, spracované Advokátskou kanceláriou.

GEOMAX Zenith 25 PRO

Kompletný set za cenu: 

5 200,–  EUR bez DPH

 Akcia platí do 20. 4. 2016 

Geoteam spol. s r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava, mob. 0911 620 618, tel: 02/5443 0090, www.geoteam.sk

www.geomax-positioning.com

Výkonná GNSS zostava GEOMAX Zenith 25 PRO 
s prepracovaným softvérom X-PAD.

 GPSGPS
 GLONASSGLONASS
 SBASSBAS

PRE NÁROČNÉ PODMIENKY ...

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK
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Krátka správa č. 2/2016 

autor: Advokátska kancelária Zuzana Papší-
ková, s. r. o. 

V prílohe odoslané informácie k zákonom 
o registri adries a registri právnických osôb, 
spracované advokátskou kanceláriou.

O zákone o registri adries sme vás už in-
formovali Krátkou správou č. 15/2015 30. 6. 
2015. V priloženom stanovisku advokátskej 
kancelárie nájdete zosumarizované údaje 
zákonov a upozornenia aj na väzby na iné 
zákony (napr. o štatistike – povinnosť KGaK 
poskytovať údaje ŠÚ SR).

Krátka správa č. 3/2016: Platenie 

a účtovanie DPH za geodetické činnosti 

pre stavebníctvo 
autor: Ing Ján Hardoš, 27. 1. 2016

Na základe množiacich sa otázok našich čle-
nov uvádzame:
Uplatnenie fakturácie bez DPH v stavebníctve 
podľa § 69, ods. 12 písm. j) zákona o DPH 
č. 222/2004 v znení neskorších predpisov 
(v zmysle poslednej novelizácie tohto zákona 
č. 268/2015) platí len pri fakturácii stavebných 
činností uvedených v prílohe k Nariadeniu Komi-
sie EÚ č. 1209/2014, sekcia F „Stavby a staveb-
né práce“ (kódy činností 41.xx.xx až 43.xx.xx).

Geodetické činnosti sú uvedené v sekcii M 
tejto prílohy (Odborné, vedecké a technické 
služby) pod kódom 71.12.34 „Služby geodetic-
ké“ a pod kódom 71.12.35 „Zostavovanie máp“.

Čiže bohužiaľ, aj keď geodetické činnosti 
sú často súčasťou stavebných prác, fakturá-
ciu bez DPH nemožno uplatniť. Geodetická 
firma by musela mať v predmete činnosti aj 
niektoré zo stavebných činností uvedených 
v sekcii F a samotné geodetické práce by mu-
sela „zabaliť“ vo faktúre pod nejakú stavebnú 
položku patriacu do sekcie F. Takýto postup 
môže uplatniť aj stavebná firma, ktorá priamo 
zamestnáva geodeta a nefakturuje geode-
tické položky zvlášť, ale v rámci niektorej 
stavebnej položky (stav. objektu), resp. keď 
stavebná firma zahrnie cenu svojho geode-
tického subzhotoviteľa do ceny stavebného 
objektu v rámci svojej subzhotoviteľskej čin-
nosti ďalšiemu stavebnému zhotoviteľovi. Na 
konci reťazca fakturuje DPH až posledná sta-
vebná firma vo faktúre stavebníkovi (investo-
rovi). Toto isté platí aj pre ostatné profesie 
súvisiace so stavbami (architekti, projektanti, 
geológovia, geotechnici a pod.), ktoré sú tiež 

zaradené v sekcii M Nariadenia Komisie EÚ 
č. 1209/2014.

My – geodetické firmy – môžeme uplatniť 
len platenie DPH až po zaplatení našej faktú-
ry podľa § 68d Zákona o DPH č. 222/2004 
v znení neskorších predpisov (odvedenie 
DPH na základe prijatia platby) po splnení 
podmienok tohto paragrafu (ročný obrat do 
100 000 eur a ďalšie podmienky...), ktoré sú 
bližšie rozvedené v prílohe Právnej kancelá-
rie ku Krátkej správe č. 1/2016.

Príloha: Nariadenie Komisie EÚ č. 
1209/2014 (nová štatistická klasifikácia pro-
duktov podľa činnosti – CPA), účinná od 1. 1. 
2015 a záväzná pre všetky štáty EÚ.

Krátka správa č. 4/2016: Seminár 

k problematike povinného získavania 

podpisov vlastníkov susediacich pozemkov 

autorka: Ing. Anna Holá, 2. 2. 2016

19. 1. 2016 na ÚGKK SR sa členovia pred-
stavenstva KGK Ing. Jozef Piroha a Ing. Anna 
Holá zúčastnili na seminári k problematike 
povinného získavania podpisov vlastníkov 
susediacich pozemkov. Na seminár boli 
pozvaní odborníci v oblasti KN z komerčnej 
sféry, zamestnanci OÚ katastrálnych odbo-
rov, pracovníci katastrálnej inšpekcie a pra-
covníci katastrálneho odboru ÚGKK SR. Prí-
tomní sa zhodli na nasledujúcom :
–  vytyčovanie hraníc pozemkov a tvorbu 

GP z pohľadu získavania podpisov sused-
ných vlastníkov ponechať v súčasnej úprave,

–  vyjadrenie vlastníkov pozemkov podpisom 
na ZPMZ, že boli oboznámení s priebe-
hom hranice do budúcnosti nahradiť napr. 
len textom o oboznámení bez podpisu,

–  prínosnou by bola možnosť spresňovať vý-
mery pozemkov aj keď vyhovujú krajným 
odchýlkam, a tiež zavedenie inštitútu GP na 
určenie hranice pozemkov v záväznom sys-
téme (ak k takému určeniu ešte neprišlo).

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 5/2016 
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 2. 2. 2016

Dovoľujeme si vás informovať o pripravo-
vanom zasadaní predstavenstva, ktoré sa 
uskutoční 4. 2. 2016.

V prípade návrhov na riešenie vami vy-
branej problematiky na zasadaní, informujte 
svojho regionálneho zástupcu, ktorý vašu po-
žiadavku predloží na zasadaní.

Predbežný program zasadania:

1.  Kontrola plnenia uznesení.
2.   Korešpondencia, rôzne.
3. Príprava VZ v Senci.
4.   Zabezpečenie účasti na FIG 2016.
5. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015.
6. Rozhodnutia o vydaní oprávnení.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 6/2016 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 9. 2. 2016

Vo štvrtok 4. 2. 2016 sa stretlo v Bratislave 
na svojom zasadaní predstavenstvo Komory. 
Na zasadaní boli prerokované plnenia uzne-
sení a prijatá korešpondencia, príprava VZ 
v Senci, zabezpečenie účasti na FIG 2016 
a vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015. 

V súvislosti s prípravou plánu odborných 
podujatí pre rok 2016 budú členovia Komory 
prostredníctvom krátkej správy vyzvaní k vy-
jadreniu záujmu o zorganizovanie prípravné-
ho kurzu AGaK z IG ako odborného seminá-
ra s možnou účasťou členov Komory.

Na základe zákona o ochrane osobných 
údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov) bolo upravené tlačivo pri-
hlášky do Komory o doplnenie súhlasu nové-
ho člena so zverejňovaním osobných údajov 
nad rámec zákona o Komore geodetov a kar-
tografov. V tejto súvislosti bude súčasným čle-
nom Komory v zásielke k VZ doručené k pod-
pisu Vyhlásenie súčasných členov komory 
k súhlasu zverejnenia osobných údajov.

Spracovaná bude krátka správa k posta-
veniu AGaK v súlade s povinnosťami pre 
sociálne poistenie.

Pripravuje sa program k najbližšiemu val-
nému zhromaždeniu Komory, v ktorom sú 
plánované v rámci odbornej časti vystúpenia 
s touto tematikou: výkon geodetických a kar-
tografických činností neoprávnenými osoba-
mi, vykonávanie autorizácie výsledkov GaK 
prác vyhotovených druhou fyzickou alebo 
právnickou osobou, výkon GaK činností za-
hraničnými geodetmi v SR, novinky v záko-
ne o verejnom obstarávaní. 

V rámci valného zhromaždenia sa pripra-
vuje návrh na novelu Dokumentov KGaK 
v súvislosti s prijatými zmenami vo volebnom 
poriadku a návrh novely Systému sústavného 
vzdelávania AGaK. Bližšie informácie je mož-
né získať u členov predstavenstva Komory.
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Pozývame vás na periodickú konferenciu slovenských, poľských a českých 
geodetov, kartografov i zamestnancov katastra, ktorá sa uskutoční 
v Košiciach, druhom najväčšom meste Slovenska. Košice sú nositeľom 
projektu Európske mesto športu 2016 a dúfame, že sa v relaxačnom 
programe nášho podujatia do tohto projektu zapojíme.

Tematické zameranie XXII. medzinárodných slovensko-poľsko-českých 
geodetických dní sa bude orientovať na tieto oblasti:

A  Obmedzenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
B  Priestorové údaje – kvalita, presnosť a dostupnosť
C  Legislatívna úprava a praktické využívanie bezpilotných leteckých 

zariadení (dronov)
D  Študentské práce z technických univerzít

Časový harmonogram podujatia:

Štvrtok 5. 5. 2016 
do 16:45 Príchod a registrácia účastníkov, hostí
17:00  Otvorenie, príhovory hostí, predsedov národných stavovských 

spoločností
 Referáty predstaviteľov národných rezortných orgánov
19:30  Galavečer účastníkov

Piatok 6. 5. 2016 
09:30  Odborné referáty z oblasti A
11:00  Odborné referáty z oblasti B
12:15  Poludňajšia prestávka
13:30  Relaxačný program
19:00  Raut v kongresovom hoteli Centrum

Sobota 7. 5. 2016 
09:30  Odborné referáty C
10:50  Odborné referáty D
12:00  Ukončenie

Odborní garanti:
SSGK  – Ing. Dušan FERIANC, EUR ING.
SGP  – dr. hab. inż. Andrzej PACHUTA prof. PW.
ČSGK  – Ing. Václav ŠANDA

V rámci XXII. medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických 
dní pripravujeme:

–  Výstavu geodetickej prístrojovej a spracovateľskej techniky
–  Košický DECIMARATÓN geodetov (4,2195 km) zúčastnených na XXII. 

S-P-Č MGD v rámci projektu Košice – EÚ mesto športu 2016
–  Slovenské technické múzeum, Dóm svätej Alžbety
–  Košický hrad (turistická akcia)

Miesto konania: Kongresový hotel Centrum, Južná trieda 2, Košice

Vložné: 195 €, ktoré zahŕňa ubytovanie (2 nocľahy v dvojlôžkových izbách), 
konferenčné poplatky, stravovanie, exkurziu a pracovné materiály. Vložné 
treba uhradiť do 30. 3. 2016. Registrácia a úhrada vložného po 5. 4. 2016 
sa zvyšuje na 250 €.

Údaje na úhradu vložného:
názov účtu: SSGK, VÚB Bratislava-Ružinov, Dulovo nám. 2
SWIFT SUBASKBX, IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

Prihlášku treba vyplniť najneskôr do 15. 3. 2016 a poslať na adresu 
národného organizačného garanta alebo písomne, resp. e-mailom.

Národní organizační garanti:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, e-mail: ssgk@ssgk.sk
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa , e-mail:biuro@sgp.geodezja.org.pl
Český svaz geodetů a kartografů, o. s.,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, e-mail: geodeti@csvts.cz

Miesto konania a možnosti príchodu:

Kongresový hotel Centrum ***, Južná trieda 2A, parkovisko hotela je 
prístupné z navigačnej adresy Košice, Palárikova 1503/1.
Keďže ešte nebude kompletne dobudovaná diaľnica D1 v úseku Žilina – 
Prešov –Košice, odporúčame využiť vlakové spoje (IC, EC),
ktoré prevádzkujú štátne i komerčné organizácie (ŽSR, ČD, RegioJet, 
Leo Expres). Hotel je cca 16 min. peši od vlakovej stanice Košice. 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů

vás pozývajú
na

XXII. medzinárodné
slovensko-poľsko-české

geodetické dni

Kongresový hotel Centrum ***
Košice – Južná trieda 2A

5. – 7. 5. 2016
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Nová robotická stanica GEOMAX ZOOM 90 Series 

RTK GNSS rover Leica Zeno GG03

Švajčiarska firma Geomax rozširuje svoju ponuku motorizovaných a ro-

botických staníc o ďalší výkonnejší model Zoom 90, ktorý dopĺňa svoj-
ho „staršieho brata” Zoom 80. Prvú vec, ktorú si zákazník všimne, je 
výrazne väčší dotykový displej, s omnoho lepším rozlíšením Full VGA 
640 x 480 pix, ktorý veľmi dobre reaguje na dotyk a výrazne zvyšuje 
komfort práce. Prístroj dokáže s pomocou Hybrid Drives rýchlejšie sle-
dovať odrazový hranol, pohybujúci sa až rýchlosťou 90 km/h, pričom 
jeho maximálny dosah sledovania je 800 metrov. Už v základnej výbave 
motorizovanej totálnej stanice Servo je samozrejmosťou technológia 
AiM, automatické presné docielenie na odrazový hranol a jeho násled-
né sledovanie technológiou TRack. Technológia Scout, pomocou ktorej 
sa dá vyhľadať hranol vzdialený maximálne 300 m, je až vo verzii Robot. 
Výkon automatizovaného merania sľubuje výrobca o 20% vyšší oproti 
Zoom 80. Zákazník si môže vybrať z modelového radu Zoom 90 pres-
nosť merania uhlov 1“ , 2“ alebo 5“ . Merania dĺžok na odrazový hranol 
v štandardnom móde zvláda diaľkomer do 3 500 m s presnosťou 1 mm 
+ 1,5 ppm s rýchlosťou merania 0,8 sek. V móde s dlhým dosahom až 
do 10 km s presnosťou 5 mm+2 ppm s rýchlosťou merania 2,5 sek. 
Dosah merania bez odrazového hranola s diaľkomerom accXess5 do 
500 metrov a s accXess10 do 1000 m. Z programov je na výber Field 
Genius, SurvCE alebo spracovaný nový program od Geomaxu X-PAD, 
ktorý podporuje veľké množstvo vstupných aj výstupných formátov, na-
príklad aj *.gsi.

Viac informácií nájdete na:
www.geoteam.sk, www.geomax-positioning.com 

alebo obchod@geoteam.sk

 Firma GEOTECH Bratislava, s.r.o., zaradila do svojej ponuky 
nový RTK GNSS rover Leica Zeno GG03. Tento RTK rover 
je vhodný najmä pre geodetov, ktorí vykonávajú merania 
súvisiace s katastrom nehnuteľnosti, keďže jediný na trhu 
umožňuje použiť ako podkladové mapy priamo výkresy 
VGI. Tým sa práca pre kataster nehnuteľností výrazne zjed-
noduší, pretože geodet bude môcť použiť úplný obsah VGI 
súborov priamo v teréne. 

Základom RTK roveru Leica Zeno GG03 je 
presný dvojfrekvenčný RTK GNSS prijímač 
Leica GG03 s výnimočnou odolnosťou IP68 
a výkonným RTK meraním aj v náročných 
podmienkach s prekážkami. Prijímač je pri-
tom naďalej ergonomický, ľahký a kompakt-
ný. Vymeniteľná batéria umožňuje celodenné 
meranie. 
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Kancelársky softvér Trimble Business Center 

je pod skratkou „TBC“ známy už pomerne 
dlho. V posledných dvoch rokoch však vývoj 
softvéru nabral rapídny spád, čím sa zaradil 
medzi špičku spracovateľských geodetických 
softvérov. Koncom roka 2015 uviedla spoloč-
nosť Trimble jeho najnovšiu verziu 3.61, kto-
rá obsahuje nový voliteľný modul pre prácu 
s geografickými informačnými systémami 
a množstvo ďalších funkcií, algoritmov a vy-
lepšení. Trimble Business Center sa momen-
tálne ponúka v troch základných edíciách 
s ďalšími štyrmi voliteľnými nadstavbami vy-
užiteľnými pre špecifický typ prác. Základ po-
nuky tvorí verzia Base, v ktorej je umožnený 
import a export dát, základné pracovné, kres-
liace a výpočtové funkcie. Druhou v ponuke 
je verzia Complete, ktorá pracuje s plochami, 
kubatúrami, 2D / 3D mapami a s mračnom 

Komplexný kancelársky softvér Trimble Business Center

Viac informácií získate na adrese: Geotronics Slovakia, s. r. o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

bodov, pričom ponúka všetky geodetické 
výpočty a reportovanie. Verzia Complete po-
kryje veľkú väčšinu vašich potrieb. Najvyššia 
verzia Advanced je určená na dizajnovanie 
a úpravu koridorov, podporuje technológiu 
Trimble VISION, umožňuje spracovanie fo-
togrametrických meraní a tvorbu mračna 
bodov z fotografií. Verzia Advanced je pripra-
vená pre ľubovoľný typ prác, pričom môžete 
určovať súradnice bodov z pohodlia kancelá-
rie. Pre automatizovanú tvorbu profilov, plno-
hodnotných grafických výstupov a možnosti 
priamej tlače a plotrovania výkresov využijete 
zase prídavný modul Advanced Drafting. Na 
rýchlu transformáciu 2D PDF a CAD výkresov 
do 3D, výškovú digitalizáciu bodov, línií, plôch 
a vrstevníc bol stvorený prídavný modul Data 

Prep, s ktorým efektívne zdigitalizujete rastro-
vé dáta. Novinkou v Trimble Business Center 

je voliteľný GIS modul, s ktorým jednoducho 
zapracujete geodeticky merané dáta do GIS 
databázy a vytvoríte tak výstupy aj pre odvet-
vie geografických informačných systémov. 
Posledným nadstavbovým modulom nad 
TBC je Aerial Photogrammetry modul, v kto-
rom intuitívne vytvoríte 3D mračno bodov, 
DEM či ortofotomozaiku z dát získaných bez-
pilotnými leteckými systémami Trimble UX5, 
UX5 HP a ZX5. S touto nadstavbou máte prí-
stup k tvorbe profesionálnych fotogrametric-
kých výstupov s ľahkosťou. Trimble Business 
Center je možné použiť aj ako prehliadač dát 
a projektov bez potreby licencie. Po prečítaní 
týchto riadkov môžeme TBC zadefinovať ako 
„Kompletný kancelársky softvér umožňujúci 
spracovanie surových dát z terénu až po tvor-
bu plnohodnotných, spoľahlivých grafických 
a numerických výstupov.“

Ako ovládacie zariadenie si geodet môže 
vybrať z viacerých riešení. Najmodernejší 
ultra odolný ručný počítač na trhu Nautiz 
X8 nesklame žiadneho používateľa svojimi 

Viac informácií o novom RTK roveri Leica Zeno GG03 získate u výhradného distribútora 
Leica Geosystems na Slovensku, firme 
GEOTECH Bratislava, s.r.o., na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps@geotech.sk.

parametrami, mimoriadne veľkým displejom 
a výkonným procesorom. Ak niekto potrebuje 
ešte väčší displej a výkon, splní mu to odolný 
tablet ALGIZ 10X s Windows 10.
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Dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,
blíži sa termín tohtoročného valného zhromaždenia (VZ) Komory ge-
odetov a kartografov (KGaK), ktoré je v zmysle zákona č.216/1995 
Z. z. o Komore geodetov a kartografov jej najvyšším orgánom. Zvolá-
va sa a rokuje raz za rok a jeho hlavnou úlohou je zhodnotiť činnosť 
Komory za predchádzajúci rok a vytýčiť nové úlohy pre volené orgány 
Komory na nasledujúce obdobie. Program VZ je daný predmetným 
zákonom a stanovami Komory. Prerokované budú správy jej orgánov, 
vyhodnotíme plnenie prijatých uznesení z predchádzajúceho obdo-
bia, čerpanie rozpočtu a návrh nového rozpočtu. Predložíme vám aj 
návrhy na zmeny v dokumentoch, resp. vo vnútorných predpisoch 
Komory.

Je to jedinečná príležitosť pre všetkých členov vyjadriť sa v disku-
sii k doterajšej činnosti Komory, k jej ďalšiemu smerovaniu, ako aj 
k hlavným problémom, ktoré vás trápia. Máme záujem, aby okrem 
povinných bodov bol program rokovania VZ pre našich členov, autori-
zovaných geodetov a kartografov zaujímavý, preto na VZ zaraďujeme 
aj informácie odborného charakteru. Tento rok sa v odbornej časti, 
okrem už tradičného vystúpenia zástupcov vedenia Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, zameriame aj na podstat-

né legislatívne zmeny v novom zákone o verejnom obstarávaní, bude-
me informovať o výsledkoch právnych analýz v súvislosti s výkonom 
geodetických a kartografických činností neoprávnenými osobami, 
s vykonávaním autorizácie výsledkov GaK prác vyhotovených inými 
fyzickými alebo právnickými osobami, s podmienkami výkonu GaK 
činností, resp. s porušovaním týchto podmienok – zahraničnými geo-
detmi v SR v zmysle smerníc EÚ, transponovaných do našich práv-
nych predpisov. Veríme, že sa dozviete zaujímavé informácie, ktoré 
zvýšia právne povedomie vás – členov Komory pri ochrane vašich 
oprávnených hospodárskych, profesijných a sociálnych záujmov.

Valné zhromaždenie Komory sa tohto roku uskutoční 8. apríla 
v Senci, v hoteli SENEC. Teší nás, že sme v posledných rokoch za-
znamenali zvýšený záujem členov Komory o účasť na VZ. Valné zhro-
maždenie vytvára priestor aj na spoločenské stretnutie s bývalými 
spolužiakmi, kolegami a možnosť poradiť sa, či pospomínať.

Vážení autorizovaní geodeti a kartografi, srdečne vás v mene pred-
stavenstva KGaK pozývam na valné zhromaždenie do Senca.

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov

Pozvánka na VZ KGaK

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

doplniť ortofotomapu - text podľa toho čo vyberieš::
Ortofotomapa  © EUROSENSE, s. r. o., 2014
alebo
Orientačná mapa  © EUROSENSE, s. r. o., 2014
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie pre 
svojich členov na aktuálne odborné témy.

Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

Pracuje sa na príprave plánu odborných podujatí 
pre rok 2016. 
Regionálni zástupcovia sú poverení zistiť, aké témy 
zaujímajú členov, na prípadné zorganizovanie od-
borného podujatia.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej čle-
novia budú zaoberať eventuálnou zmenou formy 
vzdelávania do budúcnosti a preskúmajú možnosti 
e-learningu.

Do budúceho valného zhromaždenia (2016) je po-
trebné doriešiť systém reštrikčných opatrení. Mož-
nosti doplniť do Dokumentov KGaK.

Z: Hudec, Pobjecký, Kopáčik  T: február 2016

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spolupráci 
s členmi skúšobnej a autorizačnej komisie spracu-
jú návrh výberu noriem pre potreby AGaK, zorade-
ných podľa dôležitosti.

Z: Ing. Gargalovič v spolupráci s členmi SaAK  
 T: splnené
Z: Ing. Pobjecký – rokovanie s ÚNMS 
pri zmene počtu prístupov.  T: do 8. 4. 2016

Na novú ponuku odoslanú 7. 7. 2015 reagovalo:

Áno  –  112
Nie  –  31
Bez vyjadrenia  –  592

Ing. Pobjecký – poverený rokovaním s ÚNMS, či 
budú akceptovať daný počet prístupov za pôvodne 
navrhnutú cenu pre 250 prístupov, prípadne znížiť 
počet vybraných noriem. 

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prípravný vý  -
bor pre organizáciu slávnostného stretnutia k 20. vý-
ročiu založenia Komory.

Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, 
Ing. Hermanová, Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD.,  
Ing. Geisseová 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
26. 11. 2015 v Bratislave

1.  slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním 
cien

2.  reedícia publikácie Komory (zodpovední Ing. 
Stromček, redakčná rada SGaK).

Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú analýzu záko-
na o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zákon 
o cenách v súvislosti s uplatňovaním jediného kritéria 
vo verejných súťažiach, najnižšej ceny, a formou otvo-
reného listu politickým stranám a výkonným a záko-
nodarným orgánom štátu upozornia na mimoriadnu 
škodlivosť tejto praxe pre väčšinu profesií pôsobiacich 
v službách, ako aj pre ekonomiku SR. Pokúsia sa zá-
roveň načrtnúť možnosti riešenia zmenou legislatívy 
a zadefinovať možnosti pre profesijné organizácie 
vyjadrovať sa k cenám vo verejných súťažiach a ku 
kvalite víťazných zákaziek za dumpingové a likvidačné 
ceny.

Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  Termín: 8. 4. 2016

Analýza – čo umožňuje zákon o VO

Návrh do valného zhromaždenia pripraviť materiál 
s analýzou nového zákona o VO, informovať člen-
skú základňu o záveroch a následne spracovať pub-
likovateľné stanovisko Komory. 

Možnosti vidí, okrem zapojenia profesijných 
organizácií zo zákona k vyjadreniu sa k neprimera-
ne nízkym ponukám, ako aj v návrhu na zrušenie 
elektronických aukcií pre služby. Služba nie je tovar, 
každá služba z oblasti GaK je originál.

Názory komory na VO je možné publikovať aj 
cez médiá.

Z: Ing. Hardoš 

Možnosti pôsobenia KGaK

1.  spolupráca s verejným obstarávateľom pri prí-
prave podmienok účasti verejných súťaží (tech-
nická odborná spôsobilosť)

2.  spolupráca po súťaži – stanovisko profesijnej or-
ganizácie k neprimerane nízkej ponuke a k pred-
metom zákaziek tzv. „podobného charakteru“.

Z: Ing. Repáň 

Uznesenie z VZ 2015 č. 11

V súčasnosti nie je možné legislatívne zamedziť vy-
konávanie autorizácie výsledkov GaK prác vyhotove-
ných druhou fyzickou alebo právnickou osobou.

Právne možnosti, či sa dá spracovať formulácia 
podstaty uznesenia, aké zmeny by takáto formulácia 
priniesla a ktorých zákonov sa dotkne, budú odo-
vzdané na preskúmanie advokátskej kancelárii.

Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD.  Termín: február 2016

Rôzne

Výkon geodetických a kartografických činností 
neoprávnenými osobami

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

Návrh ďalšieho riešenia: 
Požiadať advokátsku kanceláriu o preverenie znenia 
prechodných ustanovení v živnostenskom zákone, 
ktoré sa týkajú platnosti živností pre GaK práce vy-
daných pred r. 1995,

Informovať živnostenské úrady o dodržiavaní 
súčasného zákona (po r. 1995) – napr. získanie 
potrebného vzdelania a praxe. Ing. Ďungel môže byť 
požiadaný o spoluprácu pri získaní zoznamu so za-
definovanými stredoškolskými odbormi a následne 
konzultovať s právničkou o možnej iniciácii procesu 
na stiahnutie nesprávne vydaných živnostenských 
oprávnení. Dôležitá bude podpora podnikateľského 
prostredia.

Ing. Repáň – dokument pre advokátsku kanceláriu 
je pripravený a bude odoslaný advokátskej kancelárii. 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 
s poisťovňou Wüstenrot

Na základe zákona o ochrane osobných údajov ( zá-
kon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) má po-
isťovňa povinnosť ako prevádzkovateľ do 30.6.2015 
zosúladiť zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi/
partnermi s úpravou podľa vyššie uvedeného záko-
na, tzn. povinnosť uzatvoriť novú Zmluvu o poverení 
spracúvaním osobných údajov. Zmluva bola odosla-
ná na preverenie advokátskej kancelárii.

Ing. Geisseová – informovala o povinnostiach Ko-
mory v súvislosti so zákonom o ochrane osobných 
údajov:
 1.  Úprava prihlášky do Komory o doplnenie súhla-

su nového člena so zverejňovaním osobných 
údajov nad rámec zákona o Komore geodetov 
a kartografov.

2.  vyriešiť zverejňovanie osobných údajov nad rá-
mec zákona o Komore geodetov a kartografov 
súčasných členov komory hromadným oslove-
ním so žiadosťou o súhlas zverejnenia. 

3. Vypracovať záznam o poučení oprávnenej oso-
by – osoba, ktorá prichádza do styku s osobný-
mi údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho, 
členského vzťahu a obdobných vzťahov (tajom-
níčka a administratívna pracovníčka Komory).

Zápisnica zo spoločného rokovania s orgánmi 
KGaK
Komisia TNK č. 89 „Geodézia a kartografia“
Predseda prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Ustanovujúce zasadanie TNK je naplánované na 
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9. 12. 2015, na ktorom prebehne voľba predsedu 
a prerokovanie plánu činnosti komisie na budúci 
rok. Tajomník komisie bude zamestnanec ÚNMS – 
Ing. Lukáš Fiala.

Adresné body
V zmysle prednášky zástupcu MV SR bolo potvrdené 
autorizačné overovanie adresných bodov.

Vo vyhláške autorizácia nie je spomínaná, avšak 
je potrebné rešpektovať zákon a z toho dôvodu pred-
stavenstvo odsúhlasilo vyvolať rokovanie na MV SR 
s cieľom získať ich názor na uvedenú problematiku 
a minimálne z ich strany požiadať o informovanie 
stavebných úradov o potrebu vyžadovania minimál-
ne firemnej pečiatky geodeta a následne doplniť do 
novely vyhlášky o adresných bodoch autorizáciu 
podľa § 6 zákona č. 215/1995.

Z: Ing. Hardoš – kontakt so zástupcom MV SR 
 Termín: do 8. 4. 2016

KPÚ
Súťaž na nové PPÚ bola vyhlásená oznámením MV 
SR 4. 11. 2015.
Lehota na predkladanie ponúk je do 18. 12. 2015.
Vypočítaná je predbežná hodnota zákazky podľa 
cenníka, zverejneného na webe MP SR.
Odborné kritériá súťaže (technická a odborná spôso-
bilosť, referencie) sú deklarované vysoko.
V súčasnosti sa vysvetľujú súťažné podklady.

Regionálne stretnutia
Úloha pre regionálnych zástupcov – informovať 
predsedu predstavenstva o pláne v roku 2016.

Nová forma členstva – seniorské
Bez autorizačnej pečiatky, bez dodržiavania systé-
mu vzdelávania, s ponechaním volebného práva. Po 
súhlase členov predstavenstva je uvedené zaradené 
ako návrh do programu VZ. Bude treba uvažovať 
o nižšom členskom pri seniorskom členstve a bez 
poplatku za poistenie.

Prof. Kopáčik – diskusia o budúcnosti KGaK
KGaK je jednou z najrigoróznejších profesijných ko-
môr – združuje len autorizovaných geodetov a kar-
tografov.

Navrhuje myšlienku väčšej otvorenosti a možno 
uvažovať do budúcnosti s ďalšími kategóriami člen-
stva KGaK, napr.:
–  študenti – za symbolické členské, napr. odber 

noriem STN,
–  stredoškoláci, bakalári,
–  dobrovoľné členstvo...

Uvedené samozrejme vyžaduje legislatívny pro-
ces.

Potrebné je navrhnúť možnosti pôsobenia ta-
kýchto geodetov na trhu – napr. výkon GaK činností 
stredoškolákmi len pod dozorom AGaK, s výkonom 
samostatnej skúšky so získaním oprávnenia, so sa-
mostatnou pečiatkou.

FEANI

Prof. Kopáčik sa zúčastnil na pôde ZSVTS zasada-
nia Slovenského národného komitétu FEANI (Fede-
rácia európskych národných inžinierskych zväzov).
SNKF vykonáva tieto základné činnosti:
a)  udržuje oficiálne kontakty s orgánmi FEANI,
b) zastupuje ZSVTS v orgánoch FEANI vo funkcii 

zástupcu Slovenskej republiky,
c) sprostredkováva informácie o podmienkach zís-

kania certifikátu (aj titulu) „európskeho inžiniera“ 
– EUR ING pre odbornú verejnosť SR,

d) zabezpečuje v spolupráci s SMKF výber, hodno-
tenie a navrhovanie uchádzačov zo SR o certifi-
kát EUR ING,

e) pripravuje písomné materiály pre Európsky mo-
nitorovací komitét FEANI, ktoré sa týkajú systé-
mu vzdelávania inžinierov a získavania akade-
mických titulov na technických univerzitách SR 
vrátane platných zákonných predpisov v tejto 
oblasti,

f)  sústreďuje informácie o celoživotnom vzdelávaní 
inžinierov v SR a iniciuje jeho kompatibilitu s eu-
rópskym štandardom,

g) spolupracuje s EMC FEANI pri akreditácii fakúlt 
slovenských univerzít podľa podmienok FEANI.

Na zasadaní bol prerokúvaný projekt tzv. Inžinierskej 
karty (súčasť EUR ING) – elektronický záznam na 

karte čitateľný pod kódom, obsahujúci opis všetkých 
získaných vzdelaní držiteľa. Technologické spraco-
vanie je v kompetencii VTS, ktorá rokuje o odkúpení 
technológie z ČR, tlač bude prebiehať v ČR.

Ing. Hardoš upozorňuje na možnú duplicitu s Profes-
sional Card, pripravovanou celoeurópskou organizá-
ciou slobodných povolaní – CEPLIS.

Akreditačné centrum ZSVTS

Prof. Kopáčik
Akreditačné centrum ZSVTS bolo zriadené s cieľom 
akreditovať inžinierske študijné programy podľa kri-
térií združenia európskych akreditačných agentúr 
EUR-ACE – ENAEE a udeľovať značku kvality EUR-
-ACE®. Značka umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi 
popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré 
túto značku už získali a študentom dáva istotu, že 
ako absolventi štúdia budú spĺňať najprísnejšie kri-
tériá kladené na absolventov v európskej podnikovej 
praxi.

V súčasnosti prebieha pilotný projekt na Chemic-
kotechnologickej fakulte STU.

Akreditačné centrum je nezávislé od štátnych 
orgánov.

Redakcia Zeměměřič
Vydáva kalendár pre rok 2016 a v slovenskej verzii 
bude odoslaný so 4. číslom bulletinu SGaK spolu 
s číslom Zeměměřič.

Zhodnotenie 23. SGD

Ing. Stromček
Štatistika
Účastníci:  495 
Vystavovatelia:  8 
Sponzori:  23 
Spoločenský večer:  180  účastníkov.

Zabezpečenie VZ KGaK v roku 2016
Predstavenstvo po prerokovaní potvrdzuje termín 
konania VZ: 8. 4. 2016.
Miesto – hotel Senec.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
4. 2. 2016 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie pre 
svojich členov na aktuálne odborné témy.

Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

MP SR pripravuje odborný seminár k novelizácii 
metodického návodu na PPÚ, ktorý sa uskutoční 
6. 4. 2016 Bratislave a v Košiciach.

Ústav geodézie, kartografie a GIS Technickej uni-
verzity Košice, Fakulta BERG pripravuje na druhú po-
lovicu septembra IX. vedecko-odbornú medzinárod-
nú konferenciu „Geodézia, kartografia a GIS 2016. 
Po stanovení termínu bude zaradená do kalendára 
akcií. Ing. Peter Repáň bude ako podpredseda KGaK 
členom tímu vedeckých a odborných garantov.

Pripravované regionálne stretnutia pred VZ 
KGaK: Trenčín, Trnava.

Krátkou správou kancelária KGaK vyzve členov 

na vyjadrenie záujmu o účasť na prípravnom kurze 
AGaK z IG.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet Disciplinárnej komisie KGaK sa jej čle-
novia budú zaoberať eventuálnou zmenou formy 
vzdelávania do budúcnosti a preskúmajú možnosti 
e-learningu.
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Uznesenie z VZ 2015 č. 10

 
Poverení zástupcovia Komory spracujú analýzu 
zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na 
zákon o cenách v súvislosti s uplatňovaním jediné-
ho kritéria vo verejných súťažiach – najnižšia cena 
a formou otvoreného listu politickým stranám a vý-
konným a zákonodarným orgánom štátu upozornia 
na mimoriadnu škodlivosť tejto praxe pre väčšinu 
profesií pôsobiacich v službách, ako aj pre ekono-
miku SR. Pokúsia sa zároveň načrtnúť možnosti 
riešenia zmenou legislatívy a zadefinovať možnosti 
pre profesijné organizácie vyjadrovať sa k cenám vo 
verejných súťažiach a ku kvalite víťazných zákaziek 
za dumpingové a likvidačné ceny.

Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  Termín: 8. 4. 2016

Analýza – čo umožňuje zákon o VO
Návrh do valného zhromaždenia pripraviť materiál 
s analýzou nového zákona o VO, informovať člen-
skú základňu o záveroch a následne spracovať pub-
likovateľné stanovisko Komory. 

Možnosti vidí, okrem zapojenia profesijných 
organizácií zo zákona k vyjadreniu sa k neprimera-
ne nízkym ponukám, ako aj v návrhu na zrušenie 
elektronických aukcií pre služby. Služba nie je tovar, 
každá služba z oblasti GaK je originál.

Názory Komory na VO je možné publikovať aj 
cez médiá.

Z: Ing. Hardoš 

Možnosti pôsobenia KGaK

1.  spolupráca s verejným obstarávateľom pri prí-
prave podmienok účasti verejných súťaží (tech-
nická odborná spôsobilosť)

2. spolupráca po súťaži – stanovisko profesij-
nej organizácie k neprimerane nízkej ponuke 
a k predmetom zákaziek tzv. „podobného cha-
rakteru“.

Z: Ing. Repáň 
 

Úlohy

Konzultácia s osobami s osobitnou odbornou spô-
sobilosťou na organizovanie verejných súťaží, kto-
ré v súčasnosti realizujú školenia, aká by mohla byť 
úloha profesijných organizácií v procese verejného 
obstarávania z pohľadu verejného obstarávateľa.

Z: Ing. Hermanová: Ucelené stanovisko podá na 
najbližšom zasadaní predstavenstva pred VZ. 

Konzultácia priamo s ÚVO, ktorý podáva výkladové 
stanoviská k procesu verejného obstarávania.

Z: Ing. Hardoš 

Uznesenie z VZ 2015 č. 11

V súčasnosti nie je možné legislatívne zamedziť vy-
konávanie autorizácie výsledkov GaK prác vyhotove-
ných druhou fyzickou alebo právnickou osobou.

Právne možnosti, či sa dá spracovať formulácia 
podstaty uznesenia, aké zmeny by takáto formulácia 
priniesla a ktorých zákonov sa dotkne, budú odo-
vzdané na preskúmanie advokátskej kancelárii.

Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD.  Termín: splnené

Prijaté stanovisko advokátskej kancelárie upozor-
ňuje, že bez zmeny legislatívnych procesov tento 
proces nebude možný. Všetky navrhnuté riešenia 
obsahujú určitý prvok obmedzovania podnikateľ-
skej činnosti na trhu a z toho dôvodu je potrebné 
zdôrazniť dôvod navrhovaného riešenia, zhodnotiť 
reálny stav a prínos navrhovaného riešenia.

Rôzne

Výkon geodetických a kartografických činností ne-
oprávnenými osobami

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

Ing. Repáň – prijaté predbežné stanovisko advokát-
skej kancelárie. Uvedené bude súčasťou odborného 
programu valného zhromaždenia. 

Nová forma členstva – seniorské
–  bez autorizačnej pečiatky, bez dodržiavania sys-

tému vzdelávania, s ponechaním volebného prá-
va.

Do programu valného zhromaždenia nezaradené. 

Slobodné povolanie
Otázky členov KGaK: Autorizovaný geodet musí 
naďalej platiť odvody aj po zrušení živnosti a pri 
súčasnom poberaní starobného dôchodku.

Predstavenstvo navrhuje spracovať krátku správu 
so zosumarizovanými informáciami:

Krátka správa č. 69/2014:
Novela zákona o sociálnom poistení č. 338/2013 
Z. z. zaviedla nasledujúce zmeny účinné od 1. ja-
nuára 2015:
A.  Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povin-

nosti na povinné nemocenské poistenie a povin-
né dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo 
činnej osoby (SZČO) – § 228 ods. 1 zákona 
č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 
Z. z.

B.  Zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovne ozná-
miť SZČO vznik povinného poistenia, vymeria-
vací základ, výšku poistného a príspevkov na sta-
robné dôchodkové sporenie (SDS), dátum splat-
nosti poistného a príspevkov na SDS, údaje týka-
júce 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.

Na základe prijatej novely o sociálnom poistení 
bola uzatvorená medzi Komorou geodetov a karto-
grafov (KGaK) a Sociálnou poisťovňou (SP) Dohoda 
o poskytovaní údajov (zverejnená v CRZ s účinnos-
ťou od 09.12.2014, v zmysle ktorej je KGaK povinná 
sprístupniť údaje ohľadom vydaných oprávnení na 
vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kar-
tografa podľa § 2 písm. b) zákona č. 216/1995 Z. z. 
o Komore geodetov a kartografov zo zoznamu autori-
zovaných geodetov a kartografov, ktorý vedie KGaK, 
v elektronickej forme Sociálnej poisťovni.

Informácia zo zasadania predstavenstva 
1. 10. 2015:

Pri odhláške SZČO (živnostenské oprávnenie) mal 

Z vyjadrenia advokátskej kancelárie je zmena 
interných dokumentov Komory úzko nadviazaná na 
zmenu hlavného zákona o Komore.

Možné návrhy na zmenu v systéme sústavného 
vzdelávania:
–  úprava bodových hodnotení akcií,
–  2 registrácie – na úvod a na záver podujatia,
–  záverečný test z podujatia,

je potrebné odsúhlasiť na najbližšom valnom 
zhromaždení Komory a budú platiť v najbližšom 
hodnotiacom období.

Z: Hudec, Pobjecký, Kopáčik  T: 7. 4. 2016

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spolupráci 
s členmi Skúšobnej a autorizačnej komisie spracu-
jú návrh výberu noriem pre potreby AGaK, zorade-
ných podľa dôležitosti.

Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: splnené

Z: Ing. Pobjecký – rokovanie s ÚNMS 
pri zmene počtu prístupov.  T: do 8. 4. 2016

Na novú ponuku odoslanú 7. 7. 2015 reagovalo:
Áno  –  112
Nie  –  31
Bez vyjadrenia  –  592

Ing. Pobjecký – po rokovaní s ÚNMS je ponuka pre 
znížený počet prístupov 120 takáto:
–  variant „A“ 158 noriem s možnosťou tlače 

a prenosu textu noriem, 120 prístupov, 11000,-/
rok, t.j. 96,-/člena 

–  variant „B“ 64 noriem s možnosťou tlače a pre-
nosu textu noriem, 120 prístupov, 3862,-/rok, 
t.j. 32,18/člena.
Obaja zodpovední členovia predstavenstva opätov-

ne rozošlú členom predstavenstva súbor vybraných 
noriem z variantu „B“, ale aj tých, ktoré sa do výberu 
nedostali. Následne sa celý výber opätovne posúdi.

Celý balík vybraných noriem by pri samostat-
nom nákupe jednotlivého záujemcu stál 600,40 eur 
bez možnosti tlače.

Platba sa uskutoční prostredníctvom Komory.
Návrh bude prednesený na valnom zhromažde-

ní v rámci diskusie.

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prípravný vý-
bor pre organizáciu slávnostného stretnutia k 20. 
výročiu založenia Komory.

Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, 
Ing. Hermanová, Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD.,  
Ing. Geisseová 
1.  slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním 

cien
2.  reedícia publikácie Komory (zodpovední Ing. 

Stromček, redakčná rada SGaK).
Návrh na predsedu redakčnej rady publikácie 

KGaK: Ing. Štefan Lukáč.
 Úloha pre RR: spracovať návrh na časový har-

monogram prác.



slovenský geodet a kartograf   1|201628

člen KGaK príjem zo závislej činnosti (zamestnanec 
SRO). Odhláška SZČO však nebola akceptovaná 
z dôvodu, že zápis v KGaK je považovaný za zárobko-
vú činnosť – SZČO (držiteľ oprávnenia).

Vyjadrenie SP – ak je osoba držiteľom opráv-
nenia KGaK, na základe neho vykonáva činnosť 
ako SZČO a musí platiť odvody do SP, ak za rok 
presiahne 12-násobok min. vymeriavacieho zákla-
du (4 944,- eur). Ak je v tom čase aj zamestnaný, 
a oprávnenie potrebuje na výkon činnosti v pracov-
nom pomere, môže podať čestné vyhlásenie, v kto-
rom sa uvedie od ktorého dňa nedosahuje príjmy 
podľa §6 od. 1 a 2 o dani z príjmov. V takom prípade 
nebude musieť platiť odvody ako „živnostník“, ale len 
ako zamestnanec vlastnej SRO.

Postavenie zamestnancov 
–  Ak sú zamestnaní v pracovnom pomere a v ňom 

vykonávajú činnosť autorizovaného GaK len pre 
zamestnávateľa v rámci svojich pracovných po-
vinností z pracovnej zmluvy, vzniká AGaK soci-
álne poistenie len z pracovného pomeru. Keďže 
ich Komora nahlási ako držiteľov oprávnenia na 
vykonávanie odborných činností, bude treba, aby 
pre sociálnu poisťovňu podpísali vyhlásenie, že 
nevykonávajú túto činnosť mimo pracovného 
pomeru (že nie sú zároveň SZČO) – tlačivá vyhlá-
sení sú na stránke Sociálnej poisťovne.

–  Ak sú AGaK zamestnaní u zamestnávateľa 
a overujú aj pre niekoho iného, majú z overova-
nia príjem, potom boli/sú povinní podať daňové 
priznanie k dani z príjmu – príjmy podľa par. 6, 
ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mu v platnom znení. Údaje z daňového priznania 
dostane SP od daňového úradu a oznámi týmto 
AGaK, či im vznikla povinnosť prihlásiť sa a platiť 
poistné na sociálne poistenie – nová povinnosť 
SP od 1. 1. 2015.

Treba vychádzať z toho, že fyzická osoba, ktorej bolo 
udelené oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa 
osobitného predpisu, sa zapisuje do zoznamu, ktorý 
vedie KGaK. Dňom udelenia oprávnenia nadobúda 
osoba na účely sociálneho poistenia postavenie 
SZČO, tento status stratí po uzavretí pracovnej 
zmluvy a nadobudne status zamestnanca, samozrej-
me okrem stavu, keď popri zamestnaní aj podniká 
– overuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpoved-
nosť.

Uznanie odbornej spôsobilosti geodeta – ako hos-
ťujúceho AGaK v SR

Skúška prebieha v slovenskom jazyku z dôvodu, 
že sa vyžaduje znalosť slovenských legislatívnych 
a technických predpisov, ktoré nie sú preložené do 
iného jazyka. Znalosť úradného jazyka je zakotve-
ná aj v Európskej smernici o uznávaní odborných 
kvalifikácii.

Výkon GaK činností zahraničnými geodetmi v SR

Ing. Juraj Bahna, Bratislava, požiadal KGaK o sta-
novisko k výkonu GaK činností geodetmi z ČR. Sta-
novisko spracoval Ing. Hardoš 10. 12. 2015 bude 
odoslané členom predstavenstva.

Zhodnotenie: Žiaden elaborát z vybraných geo -
detických a kartografických nemôže byť odovzdaný 

len s podpisom geodeta, alebo opatrený akoukoľ-
vek inou pečiatkou než pečiatkou autorizovaného 
geodeta a kartografa, definovanou vo vyhláške 
č.300/2009, bez ohľadu na to, či ide o slovenský 
subjekt, alebo akýkoľvek zahraničný subjekt (fyzic-
ká, alebo právnická osoba). Ak niekto odovzdá ta-
kýto elaborát bez platného autorizačného overenia, 
alebo nezabezpečí jeho autorizačné overenie, hrubo 
porušuje slovenskú legislatívu a dopustí sa priestup-
ku, ktorý podlieha finančným sankciám.

Problematika bola posunutá na komplexné spraco-
vanie v súvislosti s ostatnými dotknutými zákon-
mi advokátskej kancelárii. Spracované stanovisko 
bude súčasťou odborného programu valného zhro-
maždenia.

Platenie a účtovanie DPH za geodetické činnosti 
pre stavebníctvo

Otázka člena KGaK: Pre rok 2016 sa zmenili pravidlá 
pre fakturáciu a DPH z dodania stavebných prác 
a dodávky tovaru s inštaláciou a montážou. Ak bu-
de fakturovať platiteľ DPH platiteľovi DPH tak bude 
uplatnené samozdanenie u nadobúdateľa (kupujúce-
ho). Medzi platiteľmi DPH sa bude hradiť len cena 
bez DPH. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014). 
§ 69 zákona o DPH j) dodanie stavebných prác vrá-
tane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 
písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpi-
su,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo mon-
tážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F 
osobitného predpisu.28db.

Odpoveď spracoval Ing. Hardoš formou Krátkej 
správy č. 3/2016 – Platenie a účtovanie DPH za 
geodetické činnosti pre stavebníctvo.

Spoločné rokovanie orgánov KGaK

–  do budúceho zasadania členovia predstavenstva 
navrhnú možné miesta: predbežný návrh – hotel 
Tenis, Zvolen

–  návrh na začiatok rokovania predstavenstva 
o 10.00 hod.

Príprava VZ v Senci.

Termín VZ – 8. 4. 2016 hotel Senec. 

Program VZ:
Časový program:
09.00 – 09.15 Otvorenie
09.15 – 10.30 Program rokovania
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Program rokovania
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 17.00 Program rokovania

Návrh programu rokovania:
1  Otvorenie.
2  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba 

overovateľov zápisu.
3  Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé 

obdobie.
4  Správa o činnosti skúšobnej a autorizačnej 

komisie.
5  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.

6  Správa o hospodárení za rok 2015, audit, 
účtovná závierka.

7  Revízna správa dozornej rady.
8 Návrh rozpočtu Komory pre rok 2016.
9  Diskusia. 
10  Novelizácia dokumentov KGaK.
11  Novelizácia systému sústavného vzdelávania 

AGaK.
  Obed.
12  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13 Ing. Peter Repáň – výkon geodetických 

a kartografických činností neoprávnenými 
osobami.

14 Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – vykonávanie 
autorizácie výsledkov GaK prác vyhotovených 
druhou fyzickou alebo právnickou osobou.

15 Ing. Ján Hardoš – výkon GaK činností 
zahraničnými geodetmi v SR.

16 Ing. Ján Hardoš, Ing. Peter Repáň – novinky 
v zákone o verejnom obstarávaní.

17 Diskusia.
18 Uznesenie.
19 Záver.

 
Vedením valného zhromaždenia boli navrhnutí Ing. 
Peter Repáň, Ing. Miroslav Hudec.
Členovia predstavenstva sa uzniesli na návrhoch na 
voľby do mandátovej, návrhovej komisie, na voľbe 
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, ktoré budú 
predložené na schválenie na valnom zhromaždení, 
po doplnení ďalších členov komisií:
Mandátová komisia: Ing. Jozef Piroha – predseda
Návrhová komisia: Ing. Anna Holá – predsedníčka
Zapisovatelia: Ing. Nataša Hermanová 
Overovatelia zápisu: 

Novelizácia dokumentov KGaK – doplniť možnosť 
elektronického sčítavania hlasov vo voľbách a pozi-
tívne označovanie volených kandidátov na hlasova-
cích lístkoch (nie škrtaním nevolených, ale krúžkova-
ním/krížikovaním volených), vytvoriť možnosť účasti 
pomocných síl – nečlenov Komory pri mechanickom 
sčítavaní hlasov pod dohľadom volebnej komisie.

Novelizácia sústavného systému vzdelávania AGaK 
– úprava bodových hodnotení akcií (regionálne 
stretnutia), 2 registrácie – na úvod a na záver pod-
ujatia, dobrovoľný záverečný test z podujatia – mo-
tivácia k dvojnásobnému navýšeniu bodov za účasť.

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015

Prostriedky KGaK sú v celkovom rozsahu za rok 
2015 čerpané na 88,04 %.

Ing. Geisseová predložila aj predbežný návrh rozpoč-
tu na rok 2016, v ktorom je počítané s organizáciou 
odborného podujatia – kurzu ku kvalifikačnej skúške 
z IG pre členov KGaK a je vytvorená nová položka pre 
organizáciu slávnostného večera a spracovanie pub-
likácie k 20. výročiu Komory.

Členovia predstavenstva predbežne schvaľujú 
predložený návrh. Pripomienky a návrhy je možné 
posielať do spracovania zásielky k valnému zhro-
maždeniu.
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 

od 19. 11. 2015 do 24. 2. 2016

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1030 Ing. Milan Jartys B 26. 01. 2016

1031 Ing. Martin Borza B 26. 01. 2016

1032 Ing. Matej Kubík B 26. 01. 2016

1033 Ing. Matúš Smatana B 26. 01. 2016

1034 Ing. Miroslav Garaj B 26. 01. 2016

1035 Ing. Ľubica Hubková A  26. 01. 2016

1036 Ing. Maroš Oravec A  26. 01. 2016

1037 Ing. Marek Mészáros A  26. 01. 2016

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 24. 2. 2016)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

170 Ing. Jozef Káčerik A 1. 12. 2015

652 Ing. Magdaléna Gejdošová A 1. 1. 2016

991 Ing. Peter Šuchter A 1. 1. 2016

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 24. 2. 2016)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

047 Ing. Ján Bukovčan B 31. 12. 2015

909 Ing. Juraj Blaško B 31. 12. 2015

656 Ing. Peter Horňák A 4. 1. 2016

194 Ing. Jozef Končier C 31. 1. 2016

237 Ing. Anton Letko B 31. 1. 2016

80 rokov 

Prof. Ing. Vlastimil STANĚK, PhD.
Ing. Ján HLAVATÝ
Ing. Miroslav ILAVSKÝ

70 rokov 

Ing. Ján MROSKO
Ing. Slavomír HITKA
Ing. Anton VIŇANSKÝ
Ing. Ján JONEK
Ing. Ladislav IVAN
Ing. Juraj PRACHÁR

60. rokov 

Ing. Jozef BARAN
Ing. Viera PELCOVÁ

Ing. Juraj BRNA
Ing. Vladimír KARBAN
Ing. Jozef POBJECKÝ
Ing. Jozef ORNTH
Ing. Lýdia ORNTHOVÁ
Ing. Ondrej KVASNICA
Ing. Stanislav BALUŠÍK
Ing. Miloš MACHÁČEK
Ing. Jaroslav REŽNÁK
Ing. Milan MARČEK
Ing. Eva SCHÜRGER
Ing. Anton BRTKA
Ing. Petr ŘEZANINA
Ing. Miroslav ČERVENÝ
Ing. Ján KAVULIČ
Ing. Zuzana KAVULIČOVÁ

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť (stav k 24. 2. 2016)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

253 Ing. Andrej Margicin, PhD. A 31. 1. 2016

509 Ing. Viera Vlasáková A 31. 1. 2016

KGaK opätovne zapísala do zoznamu AGaK (stav k 18. 11. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

371 Ing. Anton Strmiska B 29. 1. 2016

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

963 Ing. Ján Sobota B 30. 12. 2015

162 Ing. Ján Janek C 16. 1. 2016

Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a/ až e/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii B – 
podľa § 6 písm. d/ až j/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii C – podľa § 6 zákona NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Jubilanti 2016

Ing. Ondrej DERNER
Ing. František HANÍK

50. rokov 

Ing. Erik DEBRECKÝ
Ing. Peter DRHA
Ing. Marián GABČO
Ing. Ivan TÓTH
Ing. Ján ŠÁGA
Ing. Veronika PREDAJNIANSKA
Ing. Ján PREDAJNIANSKY
Ing. Pavel HYKŠ
Ing. Vladimír HANÍNEC
Ing. Ivan ĎURIŠ
Ing. Juraj HORVÁTH
Ing. Dagmar LUPTOVSKÁ

Ing. Ladislav RADVANSZKÝ
Ing. Michal KRÁĽ
Ing. Brigita KUČEROVÁ
Ing. Miroslav MIHALÍK
Ing. Róbert LANTAJ
Ing. Andrej GARGALOVIČ
Ing. Milan SELECKÝ
Ing. Viera LAGIŇOVÁ
Ing. Janka DOBIAŠOVÁ
Ing. Drahoslava KOMÁRKOVÁ
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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 opis (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 a príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky i 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.
 

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.
 

Pri reklamách vytváraných súčasne s tvorbou časopisu treba do-
držať pravidlá ako pri spracovaní hlavných odborných článkov. Lo-
gotypy je potrebné dodať v krivkách , t. j. vo vektorovej grafike (napr. 
AI, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami daného subjektu, 
pripravenými v CMYK-u.

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

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 €




