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l Milí čitatelia!
Rok 2017 predstavuje vo vydávaní nášho stavovského ča-
sopisu už dvadsiaty druhý ročník. Začiatkom roka si mnohí 
z nás dávajú rôzne predsavzatia a záväzky na nasledujúce ob-
dobie. My, členovia redakčnej rady, si predsavzatia a záväzky 
nedávame, aj keď rôzne predstavy a návrhy riešení máme 
a radi ich rozvíjame. Musím však už po niekoľký raz konšta-
tovať, že v týchto našich predstavách nás brzdí nedostatok 
hlavných odborných článkov od našich členov, ktoré by mali 
tvoriť nosnú časť nášho časopisu. V roku 2017 končí volebné 
obdobie funkcionárov volených orgánov Komory. V hoteli Ho-
liday Inn v Žiline sa 31. 3. 2017 uskutoční Valné zhromažde-
nie (VZ) členov Komory geodetov a kartografov, kde budeme 
mať možnosť slobodne voliť nových funkcionárov Komory na 
nasledujúce trojročné obdobie. V týchto dňoch sa vám poš-
tou dostávajú do rúk prvé materiály na rokovanie VZ komory. 
Vedenie Komory očakáva, že sa zúčastníte v čo najväčšom 
počte a že sa aktívne zapojíte do diskusie.
Do aktuálneho prvého tohtoročného čísla sme pripravili: 
Rubriku Hlavných odborných článkov vypĺňajú dva príspev-
ky od pedagógov oddelenia fotogrametrie Katedry geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktoré prinášajú základné 
vedomosti o „dronoch“ a ich využití nielen v geodetickej 
praxi. V prvom článku autori vysvetľujú a charakterizujú po-
užívané pojmy a skratky v tejto oblasti, prinášajú rozdelenie 
lietadiel bez posádky, ich základné technické parametre 
a charakterizujú využitie bezpilotných systémov v geodézii 
vrátane legislatívneho obmedzenia. V druhom príspevku tí is-
tí autori v opačnom garde predstavujú možné aplikácie tých-
to leteckých zariadení či systémov v geodézii, ale aj v iných 
oblastiach národného hospodárstva.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry prinášame: plány odborných podujatí na Slovensku a v za-
hraničí, krátke správy o činnosti orgánov Komory a pozvánku 
na XXIII. poľsko-česko-slovenské geodetické dni, ktoré sa 
tohto roku uskutočnia vo Varšave a smernicu na vykonávanie 
geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestoro-
vej observačnej služby.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky na-
pĺňajú slovenskí predajcovia zahraničných firiem: Geotech 
Bratislava, s. r. o., Geotronics Slovakia, s. r. o., Surveye, s. r. o., 
B. Bystrica, Satlab Geosolutions.
Rubrika Komora informuje obsahuje informácie zo zasada-
ní predstavenstva Komory, informácie kancelárie Komory 
a pokyny i kvalitatívne podmienky na spracovanie hlavných 
odborných článkov a príspevkov do rubriky Novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky i reklám vrátane cenníka pre 
reklamy v našom časopise.
Príjemné čítanie prvého tohtoročného čísla bulletinu, ako aj 
úspešný a v plnom zdraví absolvovaný rok 2017 želá všet-
kým čitateľom v mene redakčnej rady
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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O „dronoch“ z pohľadu geodeta

1. Dron, UAV, UAS, RPAS

1.1 Z histórie do súčasnosti

Prvé, „kontrolované“ lietadlo bez posádky bo-
lo vyvíjané od roku 1913 a na svoju prvú mi-
siu sa vydalo v roku 1916. Išlo o „automatic-
ký“ model lietadla „Hewitt – Sperry Automa-
tic Airplane“ [1] (obr. 1) s pevným krídlom, 
ktorého let bol riadený pomocou presných 
gyroskopov a aneroidného barometra. Išlo 
o využitie vo vojenskom priemysle, tzv. lieta-
júce torpédo, keďže počiatočnou myšlienkou 
bolo, že lietadlo bude niesť bomby. Dolet mo-
delu bol až 160 km, ale presnosťou (niekoľko 
km) nepostačoval na zásah cieľa, napríklad 
lode.

Ďalší vývoj po 2. svetovej vojne už bol dra-
matický predovšetkým vzhľadom na techno-
logický pokrok v aeronautike, strojárstve, po-
čítačových vedách a elektrotechnike.

Najmodernejšie diaľkovo ovládané letec-
ké zariadenia (zhotovené na vojenské úče-
ly) majú dolet aj niekoľko tisíc km, vydržia vo 
vzduchu stovky hodín vo výškach až 20 km 
a sú vybavené množstvom senzorových sys-
témov s nákladom niekoľkých stoviek kg. 
Príkladom je americký letún bez posádky 
ORION [2], (obr. 2). Tieto zariadenia slúžia na 

špionážne účely alebo na účely zasiahnutia 
strategických cieľov. Miniaturizácia v tejto ob-
lasti je takisto na vysokej úrovni (obr. 3).

1.2 Vysvetlenie pojmov a skratiek

Vzhľadom na popularitu tejto témy v súčas-
nosti, bezhlavé preberanie anglických termí-
nov a skratiek do slovenčiny a chaos v tejto 
terminológii, sme sa rozhodli zorientovať čita-
teľa v jednotlivých pojmoch a skratkách.

 
Lietadlo (Aircraft) je zariadenie schopné po-
hybu v atmosfére následkom reakcií iných 
ako sú reakcie vzduchu voči zemskému po-
vrchu [3]. Teda ide o všetky zariadenia schop-
né pohybovať sa v atmosfére nezávisle od 
zeme a pohybu atmosféry (vetra), schop-
né bezpečného vzletu a pristátia a sú aspoň 
čiastočne ovládateľné. Lietadlá delíme na:
– aerostaty (ľahšie ako vzduch, princíp Ar-

chimedovho zákona), napr. vzducholoď, 
balón,

– aerodyny, ktoré potrebujú na lietanie mo-
tor, napr. vrtuľník (rotačné krídlo), letún 
(pevné krídlo), ornitokoptéra, raketa atď.
 

Letún (Aeroplane) je motorové lietadlo ťaž-
šie ako vzduch, ktorého vztlak potrebný na 
let vzniká pôsobením aerodynamických síl na 
jeho nosné plochy, pričom tieto plochy zostá-
vajú pri danej konfi gurácii voči lietadlu nepo-
hyblivé [3]. Podľa tejto defi nície je hovorovo 
zaužívaným výrazom pre letún výraz lietadlo 
(pričom však lietadlom je napr. aj vrtuľník).

Dron (angl. drone, v preklade: trúd, lenivý člo-
vek, bzukot/vrčanie)
Aj keď trúd lieta a hovorí sa, že je lenivý, je 
pravdepodobné, že pojem „dron“ pochádza 
zo slova bzukot, keďže každý dron vydáva vr-
čanie ako dôsledok činnosti jeho pohonného 

systému (motorov). Termín sa používa hlavne 
hovorovo, v médiách na všeobecné označe-
nie lietajúcich prostriedkov bez ľudskej po-
sádky na účely vojenské, reklamné, fi lmové, 
zábavné a iné. Keďže termín sa štandardne 
používa v médiách (bez toho aby sa nachá-
dzal v slovníku slovenského jazyka), začína 
sa udomácňovať v slovenskom hovorovom ja-
zyku a nanešťastie aj v jazyku odbornej geo-
detickej verejnosti. Výraz „dron“ však určite 
nepatrí do korektnej terminológie z oblasti 
geodézie a kartografi e.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
Táto skratka je v súčasnosti najzaužívanejšia 
a prekladá sa ako „bezpilotný letecký prostrie-
dok“. Skratku UAV používa aj Dopravný Úrad 
SR (Divízia civilného letectva) a prekladá ju ako 

Obr. 1 | Hewitt – Sperry „automatický“ letún.

Obr. 2 | Orion Aurora Flight Sciences, rozpätie krídiel 40 m, 
nosnosť 450 kg, trvanie letu 120 hodín, dolet 27 000 km [2].

Obr. 3 | Ukážka miniatúrneho funkčného modelu.
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„bezpilotné lietadlo“ a vysvetľuje ju ako „lietad-
lo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 le-
teckého zákona)“ [4]. Aj keď uvedený výklad je 
správny, pojem „bezpilotný“ je problematický 
v tom, že (okrem plne autonómnych zariadení) 
pilotáž, teda riadenie letu alebo jeho kontrola, 
je vždy vykonávaná osobou, ktorá sa nachá-
dza na zemi. A aj keď letový plán realizuje lie-
tadlo autonómne pomocou svojich vlastných 
prostriedkov, pilot musí mať z bezpečnostných 
dôvodov možnosť do priebehu letu zasiahnuť. 
Preto je namiesto prekladu „bezpilotný“ vhod-
nejší a korektnejší preklad „bez posádky“ (na 
palube). UAV je teda autonómne alebo diaľko-
vo riadený letecký prostriedok bez posádky 
a bez záznamových zariadení. Typickým prí-
kladom UAV je model lietajúceho zariadenia 
na hranie, či zábavu, pričom ide len o „lieta-
nie“. Vybavené môžu byť:
– GNSS prijímačom,
–  inerciálnym meracím systémom (IMS),
–  gyroskopom,
–  magnetometrom,
–  barometrom,
– ďalšími, napr. bezpečnostnými senzormi 

(ultrazvuk).

Pozemná riadiaca stanica sa skladá:
– z pilota,
– z riadiacej jednotky (prijímač a vysielač te-

lemetrických údajov, možnosť manuálne-
ho riadenia prostriedku).
 

UAS (Unmanned Aerial System)
Pokrok vo vybavenosti a kvalite UAV HW 
a SW prostriedkami viedol k zavedeniu názvu 
UAS, ktorý má dokumentovať vyšší stupeň 
UAV. Všeobecne možno povedať, že skratka 
UAS sa používa skôr v zámorí a UAV v Európe.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System)
RPAS je ofi ciálna skratka medzinárodnej or-
ganizácie pre civilné letectvo (ICAO). Je to au-
tonómne alebo diaľkovo riadený letecký sys-
tém bez posádky. Zahŕňa samotné UAV/UAS 
s pridanými záznamovými senzorovými systé-
mami schopnými zbierať údaje počas letu. Ta-

kými systémami môžu byť:
–  videokamera,
–  RGB alebo NIR kamera,
–  termovízna kamera,
–  hyperspektrálna kamera,
–  laserový skener atď.

RPAS našli využitie predovšetkým vo vojen-
ských aplikáciách, a to hlavne v prieskumnej 
a bojovej činnosti nad nepriateľským územím, 
v komerčnej činnosti (fi lmový a zábavný prie-
mysel, reklama, mapovanie, tvorba 3D mode-
lov, atď.) a v neposlednom rade slúžia aj na 
vedecké účely.

Ďalšie používané akronymá z tejto oblasti sú:
 Unmanned Aerospace Vehicle,
 Uninhabited Aircraft Vehicle,
 Unmanned Air Vehicle,
 Unmanned Airborne Vehicle,
 Unmanned Autonomous Vehicle,
 Unmanned Vehicle,
 Upper Atmosphere Vehicle.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame 
používať na pomenovanie leteckých systé-
mov bez posádky, vybavených obrazovými 
záznamovými zariadeniami alebo skenerom 
skratku „RPAS“ a namiesto bezpilotný použí-
vať spojenie „diaľkovo ovládaný“.

Tab. 1 | Zjednodušené delenie lietadiel vrátane RPAS  platforiem

 Pohon Ľahšie ako vzduch Ťažšie ako vzduch

Bezmotorové balón

pohyblivé krídlo pevné krídlo rotačné krídlo

závesný klzák

klzák rotačný šarkanparaglide

šarkan

Motorové vzducholoď paraglide

vrtuľový pohon jeden rotor

prúdový motor dvojrotor

štvorrotor

multirotor

2. Rozdelenie lietadiel bez posádky 
a základné technické možnosti

V súčasnosti počet ofi ciálnych bezpilotných 
systémov prekračuje hranicu 1100 typov mi-
mo Čínu, existuje vyše 400 výrobcov v asi 
60 krajinách na celom svete [5]. V samotnej 
Číne je odhad na vyše 6000 modelov RPAS 
[6]. Najčastejšie delenie RPAS je podľa hlavnej 
charakteristiky zariadenia. Toto delenie zahŕňa 
UAV s fi xnými krídlami, s rotačnými krídlami, 
systémy ľahšie ako vzduch, ťažšie ako vzdu-
ch, motorové, bezmotorové, pilotované ale-
bo bezpilotné. Pre fotogrametriu je zaujímavé 
delenie, ktoré zohľadňuje hmotnosť voči vzdu-
chu a druh pohonu. Toto delenie sa nachádza 
aj v tabuľke 1 [7]. V ďalšom za zameriame na 
pevné (letúny) a rotačné (vrtuľníky) krídlo.

2.1 Pevné krídlo (letúny) – elektrický pohon

Zo zariadení využívaných v mapovaní a tvor-
be 3D – modelov terénu môžeme spomenúť: 
UX5 HP (Trimble), eBee (SenseFly), SiriusPro 
(Mavinci), Pteryx (Pteryx), Topodrone – 100 
(Dronemetrex), Avem (Aeromapper) a množ-
stvo ďalších. Základné technické charakteris-
tiky sú uvedené v tab. 2. Systémy s pevným 
krídlom štartujú z ruky alebo katapultu. Pri-
státie je riešené na brucho lietadla, padákom 
alebo do záchytnej siete.
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Tab. 2 | Technické parametre elektrických RPAS letúnov

Rozpätie krídel 0,6 – 3,0 m

Hmotnosť bez kamery 0,6 – 10 kg

Užitočná záťaž 0,2 – 0,5 kg

Výdrž 30 – 180 min

Rýchlosť voči vzduchu 50 – 100 km/h

Max. rýchlosť vetra 60 km/h

Operačná výška nad terénom Do 5000 m

Dolet 100 km

Príkon motora 250 – 1000W

Čas prípravy 5–15 min.

Min. veľkosť pixla na zemi 8 –15 mm

Cenové rozpätie 10 000 – 40 000 €

Tab. 3 | Technické parametre elektrických RPAS vrtuľníkov

Rozpätie krídel 0,45 – 1,2 m

Hmotnosť bez kamery 0,6 – 5 kg

Užitočná záťaž 0,1 – 2,5 g

Výdrž 15 – 90 min

Vzletová rýchlosť 2 – 10 m/s

Letová rýchlosť 2 – 20 m/s

Operačná výška nad terénom do 5 000 m

Dosah do 5 km

Operačná teplota – 20 + 50 °C

Čas prípravy 5 – 30 min.

Min. veľkosť pixla na zemi 5 – 15 mm

Cenové rozpätie 500 – 40 000 €

Tab. 4 | Technické parametre benzínových RPAS vrtuľníkov

Priemer krídel 1,0 – 3,0 m

Hmotnosť bez kamery 10 – 200 kg

Užitočná záťaž do 50 kg

Výdrž 1 – 5 hod

Letová rýchlosť 2 – 50 m/s

Operačná výška nad terénom do 5000 m

Dosah do 10 km

Operačná teplota – 20 + 50 °C

Čas prípravy 10 – 30 min.

Min. veľkosť pixla na zemi 10 – 15 mm

Cenové rozpätie 80 000 – 200 000 €

Obr. 5 | Ukážka RPAS s rotačným krídlom.

Obr. 6 | Ukážka RPAS s rotačným krídlom a benzínovým pohonom.

2.2 Rotačné krídlo (vrtuľníky) – elektrický 
pohon

Zariadenia s rotačným krídlom sú známe 
hlavne pre schopnosť vertikálneho vzletu. Tá-
to skupina je rozdelená na jedno-, dvoj-, štvor- 
a multirotorové systémy. Jednorotorové sys-
témy majú jeden hlavný rotor a zadný chvos-
tový rotor. Hlavný rotor zabezpečuje zdvih 
systému, zadný rotor pôsobí proti otáčaniu 
stroja. Dvojrotorový systém, nazývaný koaxi-
álny, má výhodu v tom, že je schopný opero-
vať vo vyšších výškach a dokáže zdvihnúť väč-
šiu záťaž ako jednorotorové systémy. Štvor-
rotorové systémy majú síce viac rotorov, ale 
nedokážu zdvihnúť ťažší náklad. Preto sú na 
ne montované ľahšie a lacnejšie zariadenia. 
Tieto systémy sa vyznačujú lepšou ovládateľ-
nosťou, avšak sú citlivejšie na vonkajšie pod-
mienky, ako napríklad vietor, čo zmenšuje ich 
operačný rádius. Multirotorové systémy majú 
podobnú stavbu ako štvorrotorové systémy, 

avšak sa vyznačujú väčšou hmotnostnou zá-
ťažou, sú stabilnejšie a odolnejšie voči havári-
ám systému, a to z dôvodu nadbytku rotorov. 
V porovnaní s pevnými krídlami tieto systémy 
dokážu operovať v menšej vzdialenosti od 
skúmaných objektov a majú väčšiu fl exibilitu 
a kontrolu nad leteckými manévrami. V seg-
mente nízkonákladových (low – cost) RPAS 
kopterov sa najčastejšie využívajú štvor – 
a viacrotorové systémy. V súčasnosti sa vyu-
žíva veľa rôznych systémov v rôznych ceno-
vých hladinách a na rôzne účely. Medzi naj-
lepšie hodnotené, cenovo dostupné systémy 

2.3 Rotačné krídlo – benzínový pohon

Osobitým segmentom sú RPAS vrtuľníky s mo-
tormi na benzínový pohon. Výhodou týchto 
zariadení je podstatne vyšší výkon umožňujú-
ci predĺženie letového času a zásadné zvýše-
nia užitočného zaťaženia, čo umožňuje použi-
tie kvalitnejších senzorov a viacerých zariade-
ní na palube. Naopak, najväčšou nevýhodou 
týchto zariadení je ich cena. Medzi takéto sys-
témy patria modely klasických vrtuľníkov, ako 
sú ThreeDee RIGID, Scout B1 – 100 UAV He-
licopter alebo Swissdrones SDO 50V2, alebo 

sa zaraďujú DJI Phantom 4 Advanced, Syma 
X8G, Parrot BeBop 2.0, UDI RC U842, medzi 
kvalitnejšie systémy na profesionálne využitie 
sa zaraďujú DJI Inspire 1, 3D Robotics Solo, 
Yuneec Q500+ Typhoon, Blade Chroma, Ai-
botix. Technické parametre sú uvedené v ta-
buľke č. 3.

viacrotorové systémy ako napríklad yeair!. Ďal-
ším spôsobom je využitie hybridných systémov 
s elektrickým a benzínovým motorom, medzi 
ktoré patrí napríklad Hybrix.

Týmto zariadeniam sa ďalej nebudeme 
bližšie venovať kvôli ich vysokej cene a za-
meriame sa na segment nízkonákladových 
RPAS systémov využiteľných v geodézii.
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2.4 Požiadavky na kamery pre RPAS

Pre snímkovanie z RPAS zariadení a násled-
né spracovanie snímok do kvalitných (pres-
ných) geodát sú dôležité nasledujúce para-
metre:
–  nízka hmotnosť a malé rozmery,
–  širokouhlý formát obrazového poľa (aspoň 

50°),
–  krátke expozičné časy (min. 1/1000),
–  rýchly cyklus kamery (aspoň 1 snímka/s),
–  kvalitný objektív (vysoká rozlišovacia schop -

nosť, malá ideálne symetrická radiálna 
distorzia, malé optické chyby, tzv. rybie 
oká sú nevhodné na topografi cké účely),

–  kvalitný CCD/CMOS snímač (nízky šum pri 
krátkych expozičných časoch, vysoký dyna-
mický rozsah, väčšie snímače sú lepšie),

–  stabilná vnútorná orientácia kamery (fi xné 
ohnisko pri letúnových RPAS),

–  rozlíšenie min. 16 Mpixelov.
Vhodná je aj možnosť záznamu polohy 

snímky pri expozícii, čo sa rieši synchronizáci-
ou signálu GNSS s kamerou. Známe hodnoty 
súradníc projekčných centier potom význam-
ne urýchľujú spracovanie projektu. Cenové 
relácie kamier pre RPAS sa pohybujú od sto-
viek € po cca 3000, – € pričom v tých vyšších 
cenových hladinách sa pohybujú hlavne hy-
perspektrálne, blízko infračervené a termál-
ne kamery s vysokým rozlíšením.

Požiadavky kladené na laserové skenery 
pre RPAS spočívajú predovšetkým v nízkej 
hmotnosti skenera (do 5 kg) a presnom geo-
referencovaní a orientácii senzora počas letu.

3. RPAS v geodézii

3.1 Produkty

Softvéry podporujúce automatizované spra-
covanie obrazu na princípe obrazovej korelá-
cie alebo počítačového videnia umožňujú ge-
nerovať nasledujúce základné produkty:

1. Ortofotomozaika (obr. 7) a z toho odvode-
ná vektorová polohopisná mapa s úrovňou 
detailu a presnosti 0,01 – 0,10 m (podľa 
snímkovej mierky). Mozaika je odvodená 
z digitálneho modelu povrchu (pravá orto-
foto) alebo fi ltrovaním bodov nad reliéfom 
z digitálneho modelu terénu. Tieto ortofo-
tomozaiky sú samozrejme georeferenco-

vané a je jednoduché z nich vytvárať čiaro-
vé digitálne mapy v požadovanom súradni-
covom systéme.

2. Digitálny model povrchu (DMP, obr. 8) 
a z neho odvodený výškopis s podrobnos-
ťou a presnosťou od 0,01 – 0,10 m (v zá-
vislosti od snímkovej mierky). Výsledok fo-
togrametrického spracovania je podobný 
ako pri terestrickom laserovom skenovaní 
(TLS) – mračno bodov, ktoré sa ďalej spra-
cuje rovnakým spôsobom ako pri TLS.
  

3. 3D-digitálny model (obr. 9) snímkovaného 
objektu (napr. hradu, lomu, továrne, pro-
duktovodu, mosta atď.) s podrobnosťou 
a presnosťou od 0,01 m.
 

Fotogrametrické spracovanie v rámci RPAS 
vedie vždy k podrobnému 3D-modelu, či už 
objektu alebo terénu/snímkovanému po-
vrchu. To možno využiť aj v prípade ťažko prí-
stupných alebo úplne neprístupných objek-
tov a území, ako sú vrchné časti zrúcanín, 
strechy, strmé skalné bralá, povrchové ban-
ské diela, lokality a objekty postihnuté ka-
tastrofou a pod. (požiar, záplavy, kalamita, zo-
suvy). Efektivita mapovania pomocou RPAS 
je v porovnaní s terestrickou geodéziou mno-
honásobne vyššia.

3.2 Legislatívne obmedzenia

Zákony SR odlišujú 3 základné činnosti spo-
jené s RPAS – lietanie s modelom, fotografo-
vanie a nakrúcanie videa z modelu a letecké 
snímkovanie na tvorbu mapového diela.

Geodetov sa týka samozrejme tá posledná 
činnosť a základné povolenia, ktoré je potreb-
né získať na prevádzkovanie RPAS s praktic-
kým využitím v geodézii a sú:
 povolenie prevádzkovať lietadlo spôsobilé 

lietať bez pilota (Dopravný úrad),
 povolenie vykonávať letecké práce (Do-

pravný úrad),
 registrácia RPAS zariadenia (Dopravný 

úrad),
 poistenie RPAS zariadenia,
 potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 

(ministerstvo obrany).

V rámci legislatívy Dopravného úradu treba 
dodržiavať tieto podmienky:
–  zákaz lietať bližšie ako 5 500 m od stredu 

letiska (možné s povolením),
–  letová hladina max. do 100 m nad terénom,
–  so zariadením musí byť vizuálny kontakt 

z miesta pilota,
–  nepovoľuje sa používať RPAS bližšie ako 

50 m od sídiel a zhromaždísk ľudí,
–  zákaz lietať nad chránenými územiami 

(možné s povolením).

Obr. 7 | Ukážka ortofotomozaiky územia. Obr. 8 | Digitálny výškový model.

Obr. 9 | Textúrovaný 3D model – perspektívny pohľad.
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Tab. 5 | Porovnanie RPAS s pevným a rotačným krídlom

Letún Kopter

Vzlet a pristátie

 vyžaduje sa priestor niekoľko 10 metrov, pristátie býva 
komplikovanejšie a menej šetrné

 vertikálny vzlet a pristátie sú výhodou najmä v problematickom 
teréne bez rovných odkrytých plôch

Senzory – hmotnosť

 do 500 g
 zväčša každý model RPAS má 1 kompatibilný (ale špeciálne 

„vyladený“) model kamery

 do 2500 g – kamery s vyššou kvalitou a rozlíšením obrazu
 flexibilita pre výmenu kamier

Uhol pohľadu

zvislé snímky  snímky s ľubovoľnou orientáciou

Operatívnosť

 príprava na vzlet od 15 min.
 potrebuje veľké vzdialenosti na obrátky
 iba plochy blízke vodorovným
 predmetové vzdialenosti musia byť nad 50 m, kvôli rýchlosti letu 

a zmazu obrazu
 potrebuje voľný vzdušný priestor

 vzlet aj do 2 min.
 lepšia dostupnosť v zmysle priblíženia k objektu
 horizontálne aj vertikálne plochy,
 krátke predmetové vzdialenosti – vysoká úroveň detailu až na 

úrovni 1 mm
 flexibilita v pohybe koptera aj kamery
 veľmi presný pilotovaný let – výhoda v stiesnených 

podmienkach
 možnosť fixovanej pozície
 Aplikačná variabilita!

Cena

 10 000 – 50 000 € (vždy je dispozícii plánovanie letu)  700 – 50 000 € (spodná hranica je daná predovšetkým low 
– cost zariadeniami, ktoré často nemajú možnosť plánovania 
letovej dráhy)

Bezpečnosť – riziko deštrukcie a zrážky

 vyššia stabilita vo vzduchu znamená menšie letové problémy
 rýchlosť zariadenia znemožňuje okamžité riešenie problému 

(zrážky) za krátky čas
 princíp pristávania (veľké spomalenie) môže pravdepodobnejšie 

poškodiť zariadenie ako aj okolie pristátia

 nižšia stabilita vo vzduchu, zvlášť pri veterných podmienkach 
(otočenie koptera znamená pád)

 výpadok jedného motora u 4 a menej rotorových zariadení 
znamená nekontrolovaný pád

 vzhľadom na počet kopterov je bezpečnostné riziko oveľa 
vyššie ako pri RPAS s pevným krídlom

 vzhľadom na lepšiu manévrovateľnosť sa ľahšie predchádza 
kolíziám

Odolnosť voči poveternostným podmienkam

 Významne odolnejšie voči vetru, pri rýchlosti vetra 60 km/h ešte 
dokážu pracovať, zatiaľ čo pre koptery to je limitná hodnota, aby 
vôbec boli ovládateľné!

 Povolené hodnoty rýchlosti vetra udávané výrobcami často 
prevyšujú možnosti kopterov, podobne ako hodnoty výdrže vo 
vzduchu. Každopádne koptery sú omnoho menej odolné voči 
vetru a výrazne sa znižuje ich letový čas.

Mapovací výkon (150 nad terénom, 1 nálet)
Vyplýva z rýchlosti letu a výdrže

 do 200 Ha/h (predpokladá sa rýchlosť 90 km/h a doba letu 
60 min).

 v prípade zhoršenia podmienok neklesá výkon významne
 Mapovací výkon!

 Do 70 Ha/h (predpokladá sa rýchlosť 60 km/h a dĺžka letu 
30 min).

 V prípade zhoršenia podmienok môže výkon významne klesnúť.

Na samotné snímkovanie treba podať žia-
dosť na ministerstvo obrany a po kladnom vy-
jadrení (cca mesiac) je možné daný objekt/
územie zosnímkovať. Okamžite po dokončení 
záznamu je potrebné obrazové a skenované 
dáta odovzdať ministerstvu obrany na odtaj-
nenie (cca mesiac).

Čo sa týka leteckej legislatívy, Európska 
komisia dala mandát Európskej agentúre pre 
bezpečnosť letectva (EASA) na prípravu spo-
ločnej legislatívy pre RPAS v rámci Európskej 
únie. Predpokladá sa sprísnenie doterajších 
pravidiel. V súčasnosti je potrebné dodržia-
vať v podmienkach SR platnú legislatívu pre 
letecké snímkovanie a používanie RPAS [9]:
 Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (§ 63 a 64).

 Vyhláška č. 194/2007 Z. z. Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky zo 16. apríla 
2007 o podrobnejšej úprave vykonávania 
geodetických a kartografi ckých činností 
pre potreby obrany štátu (§ 8).

 Zákon NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografi i z 12. septembra 1995 (§ 2, 
4 a 28 ods. 2).

 Rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015 
vydaného 19. 8. 2015, ktorým sa určujú 
podmienky vykonania letu lietadlom spô-
sobilým lietať bez pilota vo vzdušnom 
priestore Slovenskej republiky.

3.3  Technické obmedzenia

Základné technické obmedzenia RPAS vyplý-
vajú z ich technických možností (tab. 2 – 4), 
ale ďalšie obmedzenia vyplývajú z možnos-
tí samotného spracovania snímok. Plochy 
pod budovami a vegetáciou sú pre obrazo-
vý záznam neviditeľné, takže tieto miesta je 
potrebné dointerpolovať. Takisto sú plochy 
s nižšou vegetáciou, ako tráva, obilie, kroviny 
a pod. generované na povrchu tejto vegetá-
cie. Problémy s vegetáciou sú však čiastočne 
riešiteľné použitím laserových skenerov urče-
ných pre RPAS. Pre fotogrametrickú rekon-
štrukciu sú problematické aj plochy s nepre-
menlivou textúrou, ako čistý betón, asfaltové 
plochy (z väčšej vzdialenosti sa textúra javí 
ako nepremenlivá), snehové polia, vodné hla-
diny, zatienené, prežiarené a presklené plo-
chy a pod. V takýchto miestach je geodetické 
terestrické meranie nenahraditeľné.

Častým problémom sú aj meteorologic-
ké podmienky, predovšetkým vietor, ktorý 
pri určitej rýchlosti znemožňuje vykonať ná-
let, dážď a sneženie spôsobuje neostrosť sní-
mok, slnečné erupcie problémy s komuniká-
ciou a s GNSS signálom.

3.4 Pevné vs. rotačné krídlo

Vzhľadom na rozdielnosť možností pohybu 
(smer a rýchlosť) oboch typov RPAS je logic-
ké aj rozdielne aplikačné využitie. To je samo-

zrejme dané aj požiadavkami na podrobnosť, 
presnosť, rýchlosť a efektivitu. V tab. 5 je po-
rovnanie nízkonákladových (do 50 000 €) 
kopterových a letúnových zariadení s elek-
trickým pohonom.

Z tabuľky 5 môžeme vyvodiť, že výber 
RPAS zariadenia s pevným alebo rotačným 
krídlom závisí od:
– účelu (požadovaných výstupov), na ktorý 

má byť použitý,
– prostredia, v ktorom má byť použitý,
– požadovaného rozlíšenia a presnosti,
– časových limitov,
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– meteorologických podmienok,
– bezpečnostných rizík.

4. Záver

Pevné krídlo: doména mapovanie terénu

RPAS s pevným krídlom sú oproti systémom 
s posádkou a veľkoformátovým senzorom 
ekonomicky výhodné na územiach do veľko-
sti cca 5 km2 (pri povolenej výške 100 m nad 
terénom) [8]. Samozrejme, treba tu brať do 
úvahy aj typ reliéfu daného územia. U RPAS 
s rotačným krídlom je podľa uvedeného táto 
efektívnosť ešte nižšia a môže sa pohybovať 
na úrovni cca 2 km2 (ale vo väčšej závislosti 
od počasia).

Rotačné krídlo: doména priestorovo členité 
objekty

Vďaka letovým možnostiam kopterov je mož-
né vyhotovovať snímky prakticky z ľubovoľné-
ho pohľadu. To dáva dobré predpoklady na 
dokumentáciu rôznorodých komplikovaných 
prírodných, či antropogénnych objektov s ľu-
bovoľným sklonom ich povrchov. Pritom je 
možné koptery dobre využiť aj na mapovacie 
účely, pravda s menšou efektivitou ako pri le-
túnoch.

Technické a aplikačné možnosti RPAS sú 
ďaleko väčšie ako je možné využívať v rámci 
platnej legislatívy. Príkladom môže byť vyu-
žitie RPAS v katastrálnom mapovaní, poľno-
hospodárstve, lesníctve, tvorbe 3D-modelov 
menších obcí, urbánnom plánovaní, doku-
mentácii budov, krízovom manažmente, de-
tekcii tepelných strát atď.

Na druhej strane treba chápať bezpeč-
nostné riziká, zvlášť pri takom rapídnom ná-
raste počtu zariadení (v USA je viac ako 
1 milión registrovaných modelov). Nemalým 
problémom je aj ochrana súkromia, keďže 
rozlíšenie sa pri RPAS v súčasnosti pohybu-
je na úrovni milimetrov, takže si vieme pred-
staviť, čo všetko by RPAS zaznamenal za plo-
tom suseda, či „náhodným“ preletom ponad 
nudistickú pláž.

Súčasný stav využívania RPAS v geodézii 
nie je dobrý. O RPAS je obrovský záujem, bo-
hužiaľ väčší mimo geodetickej komunity! Len 
málo geodetických spoločností ponúka tieto 
služby, možno aj pre komplikovanú a proble-

matickú legislatívu. Naopak, existujú na trhu 
fi rmy, ktoré s geodéziou nemajú nič spoloč-
né a nemajú problém tieto služby ponúkať do-
konca ako geodetické práce, či už s platnou 
licenciou na letecké práce alebo bez nej.

Tlak na tvorbu prijateľnej legislatívy v rám-
ci dopravy (kde RPAS zariadenia patria) sa 
zvyšuje v celoeurópskom priestore, preto 
predpokladáme, že zmeny nastanú aj v SR. 
Problémom zostáva zákon o ochrane utajo-
vaných skutočností, ktorý významne kompli-
kuje letecké snímkovanie ako také (nielen po-
mocou RPAS) a vytvára na Slovensku v tejto 
oblasti horší stav, než aký je napríklad v su-
sedných alebo ostatných krajinách EÚ.
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Aplikácie RPAS zariadení 
nielen v geodézii

1. Úvod

Rovnako ako pri väčšine úspešných techno-
lógií, aj UAV bolo vyvíjané prioritne pre vojen-
ské účely. Za jedno z prvých vojenských vy-
užití UAV možno považovať bombardovanie 
Benátok Rakúšanmi už v r. 1849 pomocou 
balónov naložených výbušninami. História 
diaľkovo ovládaných lietadiel potom pokraču-
je napr. v roku 1915, v období 1. svetovej voj-
ny, keď boli vo Veľkej Británii na ochranu pred 
vzducholoďami Zeppelin a ako tzv. „lietajúca 
bomba“ používané rádiovo ovládané lietadlá 
Ruston Proctor Aerial Target (obr. 1) [1].

Okrem útočných schopností sa však UAV 
prirodzene využívalo aj na iné militantné úče-
ly, a síce zber informácií – približne od roku 
1950 sa začal vývoj špionážnych zariadení, 
ktoré mohli niesť nielen zbrane, ale aj foto-
grafi ckú techniku. Môžeme spomenúť napr. 
Ryan Firebee (1955), Lockheed M-21/D-21 
(1963) alebo Pioneer RQ-2A (1986). Kon-
com 20. storočia sa začína prechádzať k tak-
tickému využitiu UAV a k ich miniaturizácii. 
V súčasnosti využívanie UAV zaznamenáva 
nevídaný rozmach – ešte v roku 2006 bolo 
denne vykonaných 12 misií pomocou UAV 
Predator a jedna pomocou Global Hawk. 

Dnes je to priemerne 60 misií Predator a 
5 misií Global Hawk [3].

Zhruba od deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia sa rozmáhajú UAV aplikácie aj v civil-
nom sektore. Spočiatku je hlavnou cieľovou 
aplikáciou fotografi a a fi lm. Za priekopníka 
v zapojení UAV do fi lmového priemyslu mož-
no považovať Emmanuela Prévinairea a jeho 
fi rmu Flying-Cam založenú v r. 1988, ktorý za 
výnimočné zábery v hollywoodskych fi lmoch 
získal už niekoľko Oscarov [5]. Najväčší roz-
voj UAV na komerčné účely každopádne na-
stáva začiatkom 21. storočia, kedy dochádza 
k miniaturizácii a zníženiu cien UAV na bežne 
dostupnú úroveň. UAV technológia umožňuje 
významne skrátiť terénne práce a v spojení 
so špecializovanými softvérmi zefektívniť ce-
lý proces až po spracovanie údajov do poža-

dovaných výstupov v rôznych oblastiach hos-
podárstva.

Označenie skratkou UAV sa v súčasnosti sí-
ce používa najčastejšie, no vzhľadom na cha-
rakter opisovaného zariadenia je vhodnejšie 
používať termín UAS alebo RPAS. UAV totiž 
predstavuje iba samotné lietadlo spôsobilé lie-
tať bez pilota, no len čo je jeho súčasťou aj špe-
cifi cké periférne zariadenie (kamera, senzor, 
skener) je vhodnejšie vnímať ho ako systém. 
V rámci tohto príspevku budeme používať ter-
mín RPAS (diaľkovo ovládaný letecký systém).

2. Aktuálne možnosti využitia RPAS

Využiteľnosť zariadení RPAS je veľmi širo-
ká a spadá prakticky do každého hospodár-

Obr. 1 I Ruston Proctor Aerial Target (vľavo) (http://warnepieces.blogspot.sk/2012/07/the-predators-ancestors-uavs-in-great.
html) a Global Hawk (vpravo) [2].

Obr. 2 I Množstvo financií v miliardách dolárov vynaložené na UAV v civilnom sektore a na 
vojenské účely s prognózou do r. 2024 [4]

Obr. 3 I Oblasti prevádzky RPAS zariadení podľa počtu autorizácií k 7/2015 [6].
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skeho odvetvia. Možno ju vnímať z rôznych 
hľadísk – či už podľa typu vykonávanej čin-
nosti (napr. monitoring), alebo podľa odvet-
via, v ktorom je táto činnosť žiaduca (napr. 
monitoring zdravotného stavu rastlín v rám-
ci presného poľnohospodárstva). Najčastej-
šie sa RPAS komerčne využívajú na primár-
ny zber obrazových údajov – fotografi í a videí 
– a teda uplatnenie nachádzajú vo fi lmovom 
priemysle, marketingu, propagácii turizmu 
a pod. Druhou najčastejšou činnosťou spoje-
nou s RPAS je oblasť inšpekcie a monitorin-
gu, napr. stavebných objektov a konštrukcií. 
Mapovanie a všeobecne geodetické práce 

môžeme podľa štatistík FAA (Federal Aviation 
Administration – Federálna letecká správa) 
zaradiť čo do využiteľnosti až na tretie miesto 
(obr. 3).

2.1 Využitie RPAS v geodézii

Treba si uvedomiť, že vďaka RPAS v súčas-
nosti nemusí vykonávať mapovacie práce iba 
zememerač. Tejto činnosti sa už venuje množ-
stvo iných osôb, kartografov, topografov, fo-
togrametrov, stavebných inžinierov, či geoló-
gov, ktorých možno všetkých zoskupiť do šir-

šej kategórie GIS (geografi cké informačné 
systémy). Len v USA je registrovaných cca 
44 300 geodetov, no členov Americkej spo-
ločnosti stavebných inžinierov (American So-
ciety of Civil Engineers) je až 150 000. Prá-
ve široká dostupnosť a jednoduchá ovláda-
teľnosť RPAS umožnila pretvorenie RPAS na 
multidisciplinárnu technológiu.

Najčastejším využitím RPAS v oblasti ma-
povacích prác a geodézie je pritom zber ob-
razových informácií, ktoré slúžia ako podklad 
pre fotogrametrické spracovanie napr. do po-
doby DEM (digital elevation model), textúro-
vaných 3D-modelov a ortosnímok.

Obr. 4 I Polygonálny model 
Banskej Štiavnice bez 
textúry (vľavo) a s textúrou 
(vpravo) [7].

Obr. 5 I Skládka drevnej 
štiepky s polohou kamier 
počas RPAS-snímkovania 
(vľavo) a výsledný DEM 
použitý na určenie objemu 
[8].

Obr. 6 I Rozdielový model (2012/2013) svahu údolia Huon 
v Tasmánii (vľavo) a vertikálne rezy 3D-modelom v ročných 
rozstupoch (2010 – 2014) (vpravo) [9].
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Oblasť geodézie sa tak veľmi často prekrý-
va s oblasťami, ako je archeológia, architek-
túra, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo 
alebo geológia.

Použiť georeferencované ortosnímky 
z RPAS ako podklad na aktualizáciu alebo re-
konštrukciu katastra nehnuteľností už skú-
šalo viacero krajín. Ako príklad možno spo-
menúť napr. Kosovo, ktoré v r. 2015 úspešne 
použilo RPAS s pevným krídlom pre lokálne 
mapovanie. Ako hlavné výhody sa ukázali 
nižšie fi nančné náklady projektu v porovnaní 
s leteckým snímkovaním, vyššia rýchlosť ce-
lého procesu od merania po spracovanie, než 
pri tradičnom terestrickom meraní a aj uni-
verzálne využitie získaných údajov – výsled-
kom nie je len mapa, ale aj 3D-model územia, 
čo môže nájsť uplatnenie súčasne aj na iné 
než katastrálne účely.

Ďalšia využiteľnosť RPAS je podmienená 
predovšetkým dostupnými periférnymi za-
riadeniami. Špeciálne kamery totiž umožňu-
jú záznam nielen v RGB spektre, čím sa pole 
aplikácií významne rozširuje:

Termokamery – využitie najmä pre inšpekcie 
a monitoring – potrubia, elektrárne, bezpeč-
nosť, záchranári.

Multispektrálne kamery – využívané hlavne 
v tzv. presnom poľnohospodárstve – NDVI 
(normalized difference vegetation index) – 
normalizovaný vegetačný index, množstvo 
chlorofylu, stav vegetácie.

Hyperspektrálne kamery – využívané opäť naj-
mä v poľnohospodárstve, ale aj v rámci remote 
sensing aplikácií.

 

Okrem rôznych druhov kamier a senzorov 
je v súčasnosti možné doplniť vybavenie 
RPAS napr. aj o laserový skener, resp. LiDAR 
(obr. 8). Oproti bežnému fotogrametrickému 
riešeniu tak odpadá nutnosť terestrického za-
merania vlícovacích bodov a zamerané môžu 
byť aj územia s povrchom bez vhodnej textúry 
(výrazné prechody tieň/svetlo, spojitá textúra 
na hladkých plochách a pod.) a terén pod ne-
žiaducou vegetáciou.

Súčasťou periférnych zariadení sa bežne stá-
vajú GPS, IMU, ultrazvukové senzory a pod., 
ktoré zvyšujú presnosť navigácie RPAS a zni-
žujú možnosť nehody v komplikovaných te-
rénnych a poveternostných podmienkach.

Obr. 7 I RPAS-snímkovanie diamantového dolu 
v Austrálii (vľavo) a výsledný polygonálny model 
(vpravo) [10].

Obr. 8 I Textúrovaný 3D model lokality v Maroku 
(vľavo) a DEM využitý pre analýzy účinkov pôdnej 
erózie (vpravo) [11].

Obr. 9 I Využitie RPAS-mapovania pre účely 
katastra v Kosove [12].
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2.2 Iné špecifické príklady využitia RPAS

Inšpekcia stavebných objektov

Pri komplikovaných a rozsiahlych stavebných 

objektoch je využitie RPAS na inšpekciu veľ-
mi efektívnou voľbou. Dôležitou výhodou je 
aj bezpečnosť personálu, ktorý nemusí liezť 
na predmetnú konštrukciu. Využitie sa netý-

ka len bežných pravidelných obhliadok vybra-
ných prvkov, ale aj výnimočných situácií, na-
pr. po búrkach, povodniach a pod.

Obr. 10 I Termokamera Wiris (vľavo), termosnímka z inšpekcie teplovodného potrubia (v strede) a termosnímka uzlového bodu na vysokonapäťovom vedení prehriatom kvôli 
prechodovému odporu [13].

Obr. 11 Multispektrálna kamera RedEdge od firmy MicaSense (vľavo) a NDVI poľa s pšenicou (vpravo) [14].

Obr. 12 I OCITM-RPAS hyperspektrálna kamera (vľavo) a príklady výstupov na základe rôznych spektrálnych charakteristík – A holá zem, B suchá tráva, 
C čerstvé rastliny, D suché drevo (vpravo) [15].

Obr. 13 I YellowScan UAV LiDAR (vľavo) a sken archeologickej lokality (vpravo) [16].

In
te

nz
ita

 E
M

Ž



slovenský geodet a kartograf   1|2017 15h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Inšpekcia vysokonapäťového vedenia

Pri inšpekcii vysokonapäťového vedenia opäť 
zohráva dôležitú rolu práve bezpečnosť per-
sonálu, ale aj zníženie nákladov v porovnaní 
s bežnými metódami inšpekcie (helikoptéra, 
priemyselní horolezci atď.). Pomocou RPAS 
je možné získať detailné snímky z inak neprí-
stupných uhlov záberu.

Inšpekcia strešných fotovoltických článkov

RPAS s termokamerou môžu pomôcť včas 
odhaliť tzv. horúce body (hot spots) na foto-
voltických článkoch, netreba liezť na strechu, 
vykonávať kontaktné merania priamo na pa-
neloch, ani z bezpečnostných dôvodov vypí-
nať celý systém – snímanie prebieha počas 
prevádzky.

Prírodné katastrofy – zisťovanie škôd

Jednou z hlavných oblastí na použitie RPAS 
bolo vždy lietanie v lokalitách označovaných 
skrátene D3 z anglických slov dull (otupné), 
dirty (špinavé) a dangerous (nebezpečné) 
[20]. Uvedená charakteristika sa vzťahuje 
hlavne na regióny postihnuté prírodnou po-
hromou alebo iným nešťastím, kde môže byť 
voľný pohyb osôb iba na vlastné riziko. Výho-
dy RPAS sú v tomto prípade opäť zrejmé.

Životné prostredie a ekológia

RPAS umožňujú rýchle opakované nasade-
nie v ťažko prístupných lokalitách a prinášajú 
významnú úsporu vo fi nančných nákladoch. 
RPAS vybavené rôznymi periférnymi zariade-
niami nachádza efektívne uplatnenie v každej 
oblasti, či už ide o monitoring topenia ľadov-
cov v Grónsku, migráciu živočíchov, sledova-
nie zdravotného stavu lesov alebo rozsah ole-
jových škvŕn na vodnej hladine.

Obr. 14 I Snímky skorodovaných častí mostnej konštrukcie [17].

Obr. 15 I Snímky konštrukčných prvkov na elektrickom stožiari [18].

Obr. 16 I RPAS-snímka strechy a termosnímka fotovoltického článku [19].

Obr. 17 I Textúrovaný 3D-model zrútených budov po zemetrasení v Taiwane vo februári 2016 generovaný pomocou snímok 
z RPAS (vľavo) [21] a RPAS-snímka na analýzu škôd spôsobených zemetrasením v Taliansku v máji 2012 (vpravo) [22].
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Záchranárske operácie

Na záchranárske účely majú význam najmä 
RPAS disponujúce termálnou alebo infračer-
venou kamerou. Často je potrebné po hľa-
daných osobách pátrať v nehostinných pod-
mienkach alebo v noci.
Kráľovskej kanadskej jazdeckej polícii (RCMP 
– Royal Canadian Mounted Police) uprostred 
mrazivej noci v r. 2013 zavolal zranený vodič 
s informáciou o prevrátenom vozidle, nevedel 
však presne udať svoju polohu pre záchranné 
oddiely. Vozidlo síce našli, no vodiča nedoká-
zali nájsť ani po 2 hodinách pátrania v okruhu 
200 metrov, dokonca ani po nálete s helikop-
térou vybavenou nočným videním. Našli ho 
až vďaka RPAS vybavenému infračervenou 
kamerou, už v stave vyžadujúcom prevoz do 
nemocnice.

3. Záver

Príspevok pojednáva o všestrannosti využi-
tia RPAS technológie nielen na geodetické 
účely. Často sa jednotlivé aplikácie prekrýva-
jú a vzhľadom na pomerne ľahkú dostupnosť 
RPAS zariadení a špecializovaných softvérov 

sa možno stretnúť s vykonávaním napr. ma-
povacích prác pracovníkmi pôvodne špecia-
lizovanými na iné profesie, než je geodézia. 
Do budúcna možno očakávať, že so zjedno-
dušovaním softvérových riešení a neustálym 
zvyšovaním kvality a vybavenosti bežne do-
stupných RPAS bude môcť mnohé činnosti, 
ktoré boli kedysi výsadou geodeta, vykonávať 
prakticky ktokoľvek. Uvedená situácia však 
znamená, že rovnako aj pre geodetov dispo-
nujúcich RPAS technológiou sa otvárajú nové 
možnosti komerčných aplikácií.

Tento článok bol vytvorený realizáciou grantového 
projektu číslo 1/0133/14 Vedeckej grantovej 
agentúry MŠ SR Detekcia plošných a diskrétnych 
posunov nestabilných území na báze nízkonákladovej 
fotogrametrie a satelitných technológií.
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Obr. 19 I Snímka 
z infračervenej kamery 
pripevnenej na RPAS 
Draganflyer X4-ES 
zachytávajúca polohu 
stratenej osoby (žltý kruh) 
a členov pátracej skupiny 
(zelený kruh) [24].

Obr. 18 I Monitoring topenia ľadovca v Grónsku – zľava do prava: ortosnímka s náletovým plánom; výšková zmena medzi 
23/08/2013 a 02/07/2013; rýchlosť toku ľadovca za 1 deň [23].
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Domáce odborné podujatia 

21. – 23. marec 2017 Geotronics Slovakia, s.r.o. Trimble Express 2017
Košice
Sliač
Bratislava

5

marec 2017
SSGK, GKÚ
Ing. Dušan Ferianc

SKPOS a GALILEO
odborný seminár pre používateľov a predajcov

Bratislava
Košice

10

22. – 25. marec 2017
MDVaRR SR,
MŽP SR

Coneco 2017
38. ročník veľtrh stavebníctva

Bratislava
výstavisko Incheba

5

31. marec 2017
KGaK
Ing. J. Hardoš Valné zhromaždenie KGaK

Žilina
Holiday Inn Žilina

10

5. – 7. apríl 2017 GEOTECH Bratislava, s.r.o. LEICA TOUR 2017
Košice
Martin
Bratislava

5

27. jún 2017
KG
SvF STU v Bratislave
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

IPG 2017
medzinárodná konferencia
s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI 
PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII A PREVÁDZKE 
STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Bratislava
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

12. september 2017
KG SVF STU BA, KGaK
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

A.G.K.2017
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. – 22. september 2017
SSGK, ČSGK
Ing. Štefan Lukáč

Geodézia a kartografia v doprave
13. ročník medzinárodnej konferencie

Košice
kongresový hotel Centrum

10

10. – 13. október 2017

Fakulta BERG TU Košice, SvF STU 
v Bratislave,
UPJŠ Košice
Ing. Soňa Molčíková, PhD.

Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017
X. medzinárodná vedecko-odborná konferencia

Demänovská dolina
Wellness Hotel  REPISKÁ

10

9. – 10. november 2017
KGaK
Ing. V. Stromček                            

25. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Trnava
Holiday Inn Trnava

10

23. november 2017
KS SR a Slovenský národný archív  
Ing. R. Fencík, PhD.

Historické mapy 2017
vedecká konferencia

Bratislava 10

v priebehu roka 2017
KGaK
krajskí zástupcovia KGaK                           pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov  10

v priebehu roka 2017
SURVEYE, s. r. o.
              TOPCON  5

Zahraničné odborné podujatia

1. – 2. marec 2017
Spolek zeměměřičů Brno
Ing. J. Bureš, PhD. 52. geodetické informační dny

ČR, Brno
Hotel AVANTI

10

27. apríl 2017
ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
odborný seminár

ČR, Brno
Kongresové centrum na výstavišti

10

18. – 20. máj 2017 SGP, ČSGK, SSGK XXIII. POĽSKO – ČESKO – SLOVENSKÉ 
GEODETICKÉ DNI

Poľsko
Varšava

10

29. máj – 2. jún 2017 FIG FIG WORKING WEEK 2017
konferencia, výstava

Fínsko
Helsinky

10

6. – 8. september 2017 Česká kartografická společnost 22. kartografická konferencia ČR, Liberec 10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2017 vyhradená

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

Plán odborných podujatí na rok 2017
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 1/2017 
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 23. 1. 2017

Vážený člen,
prvú krátku správu v tomto roku chceme ve-
novať pripomenutiu si 20-ročného pôsobenia 
našej profesijnej organizácie, ktoré si Komora 
uctila zorganizovaním slávnostného večera pre 
svojich členov a pozvaných hostí. Uskutočnil sa 
7. 10. 2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. 
Súčasťou slávnostného večera bolo udeľovanie 
pamätných plakiet, diplomov a knižnej publiká-
cie, ktorá mapuje 20. rokov pôsobenia Komo-
ry, spolupracujúcim inštitúciám a partnerským 
organizáciám, čestným členom Komory a vý-
znamným osobnostiam v našom odbore, ako 
aj zaslúžilým členom Komory, ktorí sa svojou 
dobrovoľnou, dlhoročnou a úspešnou prácou 
významne zaslúžili o rozvoj Komory.

Na našej webovej stránke prinášame prie-
rez akcie formou úvodného textu a fotodoku-
mentácie. Z dôvodu technických možností 
sme na web umiestnili fotky v zníženej kvali-
te, a preto v prípade, ak má niekto z účastní-
kov záujem o vybrané fotografi e v kvalite pre 
tlač, obráťte sa prosím na kanceláriu Komory, 
prípadne na svojho regionálneho zástupcu, 
ktorým uveďte popisné čísla fotografi í, aké si 
prajete poslať.
http://www.kgk.sk/podujatia/20_vyrocie_
komory_geodetov_a_kartografov/

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 2/2017 
– GNSS GALILEO pre geodetov 

24. 1. 2017

Preposielame vám vyjadrenie Ing. Droščá-
ka, PhD. z GKÚ na otázky Komory o prínose 
spustenia GNSS GALILEO pre geodetov.

1. Čo sa týka prínosu využívania GNSS sys-
tému Galileo pre geodetov, tak ako sme in-
formovali aj na seminári SKPOS 2016 (pozri 
prezentácia http://www.skpos.gku.sk/fi les/
seminar/10_sme_pripraveni_na_galileo_a_
beidou.pdf), prínos Galilea bude skôr v zlepše-

ní výkonu merania v zlých podmienkach, ako 
v zvýšení presnosti ako takej, ale aj na tej sa 
to môže jemne prejaviť. Čiže viac družíc bude 
znamenať, že aj v ťažších podmienkach a zá-
krytoch ich bude dostatočný (nadbytočný) po-
čet na získanie presného výsledku.
2. Čo sa týka úpravy prístrojov, v spomenutej 
prezentácii je uvedené, že najprv musí posky-
tovať Galileo operátor siete, čiže my v SKPOS, 
aby ho mohol využiť aj používateľ.

Už dnes vieme pre záujemcov poskyto-
vať údaje Galileo pre postprocesing, pokiaľ 
si stiahnu údaje z SKPOS staníc. Pozor, VRS 
RINEX neobsahuje Galileo, iba RINEX priamo 
z SKPOS staníc. Potom je dôležitá poznámka, 
že aj používateľ musí byť vybavený postproce-
singovým softvérom schopným takéto údaje 
spracovať, čo si musí overiť u výrobcu, resp. 
predajcu.
3. Čo sa týka merania v reálnom čase 
(RTK resp. v prípade SKPOS RTN =sieťo-
vé RTK), Galileo v tomto momente šíriť v RT-
CM3.2 správe (mountpoint SKPOS_cm_32) 
v SKPOS nevieme. V najbližšom čase (do nie-
koľkých týždňov) však túto možnosť šírenia 
Galileo pre reálny čas plánujeme otestovať 
(máme prísľub na zapožičanie testovacieho 
modulu na overenie) a následne ho plánuje-
me objednať, a tak v priebehu roka Galileo 
a BeiDou poskytovať našim používateľom.

Čo sa týka ich vybavenia, budú potrebovať 
prijímače vybavené verziou fi rmvéru schop-
nou prijímať a využívať plne RTCM3.2 MSM 
správy, v ktorých budeme Galileo a BeiDou 
šíriť a taktiež prijímačom, ktorý bude vedieť 
prijaté dáta využiť. To musí vedieť odporučiť 
výrobca, resp. predajca. My len vieme, že to 
budeme šíriť prostredníctvom formátu RT-
CM3.2 MSM správy.

Čo sa týka Galilea a uvedenej správy. Do 
spracovania pôjdu vždy iba družice označe-
né „zdravé“ (healthy), čiže ak aj majú niektoré 
problémy, sú označené statusom „nezdravé“ 
(unhealthy) a do spracovania nejdú a výsled-
ky tak neovplyvnia. Či uvedené poruchy zdr-
žia Galileo a jeho plnú funkčnosť z prvej ruky 
neviem, ale myslím že áno. Viac budem ve-
dieť po získaní informácií z komisie, ktorá sa 
bude konať 1. 2. 2017, čiže čoskoro.

Čo sa týka relevantných informácií o Ga-
lileu, odporúčam namiesto našej tlače skôr 
sledovať webové organizácie GSA so sídlom 
v Prahe, ktorí to majú na starosti.

Výzva a krátka správa z činnosti 
orgánov Komory č. 3/2017 
– podnety a otázky pre KO ÚGKK SR
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 9. 2. 2017

Vážený člen KGaK,
na základe spolupráce Komory s Katastrál-
nym odborom ÚGKK SR vás touto cestou vy-
zývame na formuláciu otázok z komerčnej 
sféry, na vysvetlenie a riešenie existujúcich 
problémov, ku ktorým by bolo vhodné, aby 
Úrad zaujal metodické stanovisko. Následne 
by bolo vytvorené metodické usmernenie pre 
geodetov, ako aj pre úradných overovateľov.

Svoje podnety a otázky zasielajte do kan-
celárie Komory čím skôr, najneskôr do konca 
februára 2017.

Krátka správa č. 4/2017 – GRIS – CICA
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 15. 2. 2017

Vážený člen KGaK,
informujeme vás o implementácii centrálne-
ho registra geodetov na portál CICA.
Dobrý deň,
dovoľte mi informovať vás, že portál CICA, 
v časti „služby geodetom“ nadobudol vďaka 
VÚGK počas víkendu pozitívne zmeny, a to 
implementáciu centrálneho registra geode-
tov.
V praxi to znamená, že údaje z SPI a SGI pre 
tvorbu GP sú prístupné každému geodetovi, 
ktorý má platný preukaz oprávňujúceho na 
vstup do štátnej dokumentácie.
https://cica.vugk.sk/GRIS.aspx

Krátka správa č. 5/2017 

ohľadne rokovania na MPRV SR 
o verejnom obstarávaní projektov 
pozemkových úprav (PPÚ)
autor: Ing. Peter Repáň, 16. 2. 2017

Správy z činnosti orgánov KGaK
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Na podnet Komory pozemkových úprav, Za-
mestnávateľského zväzu geodézie a kartogra-
fi e a Komory geodetov a kartografov sa 17. 1. 
2017 uskutočnilo na pôde Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili:
• Ing. Jaroslav Regec, vedúci služobného 

úradu ministerstva,
• JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ 

sekcie legislatívy ministerstva,
• Ing. Vladimír Uhlík, predseda Komory po-

zemkových úprav a predseda ZZGK, pro-
jektant pozemkových úprav,

• Ing. Peter Repáň, podpredseda predsta-
venstva Komory geodetov a kartografov, 
projektant pozemkových úprav,

• Ing. Ľubomír Bulla, projektant pozemko-
vých úprav.

Témou stretnutia bolo doteraz neukončené 
verejné obstarávanie (VO) na projekty po-
zemkových úprav.

Na stretnutí nám boli zo strany MP RV SR po-
dané tieto informácie:
• MPRV SR plne podporuje projekty pozem-

kových úprav a úspešné ukončenie VO.
• VO nie je zrušené, je v súčasnosti pozasta-

vené.
• Zo strany MPRV SR bolo viackrát zdôraz-

nené, že problém je na strane Ministerstva 
vnútra SR (MV SR), ktoré musí konať a VO 
uzavrieť a to buď, že vyhlási úspešných 
uchádzačov alebo ho zruší. Teda, že prob-
lém nie je na strane MPRV SR.

• Nepredĺženie viazanosti ponúk, ktorá 
skončila 31. 12. 2016, neznamená auto-
matické zrušenie VO. Viazanosť ponúk je 
záväzná pre uchádzačov, teda ak uplynie 
lehota viazanosti, len my uchádzači by 
sme mohli povedať, že naša ponuka už nie 
je platná. Ak potvrdíme, že platia všetky 
naše ponuky, nič sa nedeje a VO môže byť 
úspešne ukončené a zmluvy podpísané.

• Úrad pre VO (ÚVO) súťaž momentálne ne-
kontroluje. Zo strany MPRV SR bolo uve-
dené, že na kontrolu môže dať VO iba MV 
SR, nie MPRV SR. Podmienkou Progra-
mu rozvoja vidiek SR (PRV SR) je kontrola 
VO plateného z prostriedkov EÚ. Kontrolu 
má vykonať Poľnohospodárska platobné 
agentúra (PPA) alebo ak to uzná za vhod-
né a v prípadoch, ak je VO problematické, 
tak kontrolu na základe zmluvy medzi PPA 

a ÚVO, vykoná ÚVO. Teda podmienka, že 
VO musí kontrolovať ÚVO, je len jednou 
z možností.

• Jediná námietka od geodetickej spoloč-
nosti z Košíc voči nemožnosti použiť zahra-
ničné referencie bola podaná po termíne 
a UVO sa ňou nezoberal, napriek tomu vy-
voláva obavy z prípadných korekcií a vraca-
nia európskych peňazí až do výšky 25 %.

• Hrozba prípadnej korekcie kvôli teritoriál-
nej diskriminácii bola identifi kovaná ako 
jediný hlavný problém, prečo nie je VO 
ukončené. Teda, že hrozí, v prípade kon-
troly zo strany Bruselu, vracanie prostried-
kov až vo výške 25 % a viac, ktoré by po-
tom bolo potrebné uhradiť zo štátneho roz-
počtu. Je faktom, že daná námietka bola 
podaná po lehote a ÚVO sa ňou ani neza-
oberal. Na námietku bola zo strany MP RV 
SR podaná kvalifi kovaná odpoveď, prečo 
sú zahraničné (české) referencie nevhod-
né a neakceptovateľné.

• Modifi kácia podopatrenia o PPÚ, ktorá 
umožňuje zadávať projekty aj keď nie sú 
dostavané spoločné zariadenia, je Európ-
skou komisiou schválená. Ofi ciálne po-
tvrdenie z Bruselu ešte neprišlo, malo by 
prísť koncom 1/2017. Rovnako problém 
týkajúci sa nedostatku peňazí na PPÚ, 
keďže sa viac minulo na výstavbu spo-
ločných zariadení, je vyriešený. Zo strany 
PPA resp. MPRV SR je pripravené rieše-
nie presunu chýbajúcich fi nančných pros-
triedkov.

• Nie je možné presunúť peniaze určené na 
projekty PÚ na výstavbu spoločných zria-
dení, lebo merateľným a kontrolovateľným 
parametrom v PRV SR je 132 vyprojekto-
vaných pozemkových úprav.

• Je to záväzok, ktorý je napísaný v PRV SR 
2014 – 2020, teda vyhodnocovalo by sa 
to ako nesplnenie PRV SR 2014-2020, 
ktoré si dala SR resp. MPRV SR. A na 
dôvažok pri modifi kácii PRV SR 2014 – 
2020 MPRV SR argumentovalo, že nepo-
trebujeme stavať viac spoločných zaria-
dení, ale potrebujeme vypracovať ďalšie 
PPÚ. Takže to, čo MPRV SR obhajovalo pri 
modifi kácii PRV SR 2014 – 2020 a teraz 
by tvrdilo pravý opak.

• Zo strany MPRV SR bolo viackrát zdô-
raznené, že ak toto VO nebude úspešne 
ukončené, vyhlási MPRV SR nové VO na 
PPÚ.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Český svaz geodetů a kartografů

Slovenská spoločnost’ geodetov 

a kartografov 

Člen Zväzu slovenských 
vedeckotechnických spoločností

 

Pozvánka

na

XXIII. Medzinárodné
Poľsko-Česko-Slovenské

Geodetické dni

Varšava
18. – 20. 5. 2017

Cieľ geodetických dní a ich rámcový 

program:

 
Cieľom XXIII. medzinárodných poľsko-
-česko-slovenských geodetických dní 
je integrácia profesijných špecialistov 
zo zúčastnených krajín v odbornej i kul-
túrnej problematike. Geo detické dni sa 
konajú každý rok v inej krajine. Tie prvé 
boli v Žiline na Slovensku 16. –19. 5. 
1995. Dvadsiate štvrté geodetické dni 
usporiadajú kolegovia z Českej repub-
liky v obvyklom májovom termíne v ro-
ku 2018.

Prezentácie referátov, ako aj dis-
kusie k nim sa už tradične uskutočnia 
v rodnom jazyku účastníkov. Osvedče-
ný formát rokovania na medzinárod-
ných geodetických dňoch pozostáva 
zo štyroch tematických sekcií, zamera-
ných na tieto témy:
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Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom 
Slovenskej priestorovej observačnej služby 

Originál navrhnutého rámcového programu:

Ramowy program XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji

Data Czas

17. 5. 2017 21:00 Odjazd autobusu z BA cez ZA (23:45)

18. 5. 2017 do 
15:30

Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja, welcome 
drink

18. 5. 2017 czwartek 16.00

16:30
17:30
18:30

Otwarcie XXIII Międzynarodowych
Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji, 
powitanie gości i wystąpienia prezesów Stowarzyszeń
Sesja 1/2
• wystąpienia Głównych Geodetów-zakres 1
• referaty z zakresu 2
• wystąpienia sponsorów w patio,  kawa

 Czas wolny

20:30 Spotkanie integracyjne w sali bankietowej hotelu

19. 5. 2017 piątek 8:00 Śniadanie

9:00
10:30
11:00

Sesja referatowa
• referaty z zakresu 3
• przerwa na kawę
• referaty z zakresu 4

12:30 Obiad

13:30 Wycieczka po Warszawie

20:00 Udział w ogólnym spotkaniu geodetów – patio hotelu

20. 5. 2017 sobota 8:00 Śniadanie

9:00

12:30
13:00

Wycieczki
• wycieczka do Muzeum Geodezji w WPG i/lub wycieczka 

do Łazienek
• oficjalne zamknięcie Dni Geodezji
• obiad, wyjazd

14:00 Spacer po Warszawie
Odjazd na Slovensko

1) Vystúpenia predsedov národných úradov.
2) Nové meračské technológie v geodézii.
3) Viacúčelový kataster v 3D, 4D.
4) Elektronizácia a interoperabilita geodetických databáz.
Do každej sekcie budú navyše ešte zaradené prezentácie úspešných 
študentských prác (2 z každej krajiny). Každá sekcia bude pozostá-
vať z troch národných referátov, ktoré zabezpečia národné odborné 
spoločnosti. Každá z troch národných spoločností má k dispozícii 
50 účastníckych miest.

Dejiskom konferencie bude: Hotel GROMADA
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ako jedna z troch uspo-
riadateľských národných profesijných spoločností pripravuje pre 
účastníkov zo Slovenska autobusovú dopravu luxusným 54-miestnym 
autobusom.

Účastnícky poplatok:

Základný účastnícky poplatok je 240 € (zahŕňa: autobusovú dopravu 
Bratislava – Žilina – Varšava, ubytovanie – 2 noci s plnou penziou, spo-
ločenský večer, exkurzie, konferenčné materiály). Členovia SSGK majú 
z tejto ceny zľavu cca 5 %, čo znamená, že uhradia 225 €. V prípade in-
dividuálnej dopravy je poplatok 200 €. Poplatok treba uhradiť do 30. 3. 
2017 vzhľadom na medzinárodný transfer mimo eurozóny. Dohodnutá 
registrácia a úhrada vložného po 1. 4. 2016 sa zvyšuje na 250 €. Stor-
novanie prihlášky po 15. 4. nie je možné, iba výmena osôb.

Údaje na úhradu:

Názov účtu: SSGK VÚB Bratislava-Ružinov
VÚB Bratislava-Ružinov, Dulovo nám. 2
SWIFT SUBASKBX, IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
Národnými organizátormi sú:  Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 
Český svaz geodetů a kartografů a Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov.

Kontakt na registráciu:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
e-mail:  ssgk@ssgk.sk ; oragnizačný garant: Ing. Štefan Lukáč 
(0905 357 841)

Predsedníčka Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) 
schválila 25. októbra 2016 Smernicu na vy-
konávanie geodetických meraní prostredníc-
tvom Slovenskej priestorovej observačnej 
služby O-84.11.13.31.12.00-16.

Primárnym účelom smernice je defi nova-
nie jednotného postupu na vykonávanie geo-
detických meraní prostredníctvom SKPOS 
pri určovaní polohy objektov s využitím glo-
bálnych navigačných systémov (GNSS) vo 

vybraných geodetických a kartografi ckých 
činnostiach (§ 18, 19 vyhlášky  ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/ 
1995 Z. z. o geodézii a kartografi i v znení 
neskorších predpisov). V neposlednom ra-
de je cieľom smernice aj zvýšenie kvality 
a profesio nálnej úrovne geodetických mera-
ní vykonávaných prostredníctvom Slovenskej 
priestorovej observačnej služby (SKPOS).

Smernica má záväzný charakter pre geo-

detické a kartografi cké činnosti, ktorých vý-
sledky sa preberajú v zmysle platnej legisla-
tívy do informačného systému geodézie, kar-
tografi e a katastra. Pre ostatné geodetické 
a kartografi cké činnosti sa odporúča.

K vydaniu smernice viedli ÚGKK SR viace-
ré faktory a súvislosti, z ktorých sú podstat-
né najmä:
• vývoj v oblasti technológií a metód využí-

vajúcich globálne GNSS za posledné de-
saťročia,
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Štvrtá časť 

Záverečné ustanovenia
§ 10 Zásady použitia smernice
§ 11 Účinnosť

Informačne najobsažnejšia je tretia časť, 
kde sú uvedené podrobnosti týkajúce 
sa prípravy pred meraním a samotného 
postupu merania prostredníctvom SK-
POS, resp. spracovania týchto meraní. 
Dôležitým faktorom sú aj praktické od-
porúčania, nevyhnutné na vykonanie ko-
rektných meraní s použitím jednotlivých 
metód. Uvedené sú aj presné a záväz-
né transformačné parametre pre obidva 
smery transformácií – smer S-JTSK(JT-
SK03) – ETRS89, resp. smer ETRS89 – 
S-JTSK(JTSK03).

Súčasťou smernice sú 3 prílohy:
• Súradnicové referenčné systémy 

a ich realizácia v prostredí SKPOS 
a Rezortnej transformačnej služby 
(príloha č. 1),

• Prehľad vlastností služieb a produk-
tov SKPOS (príloha č. 2),

• Kontrolný zoznam na vykonávanie 
geodetických meraní prostredníc-
tvom SKPOS (príloha č. 3), uvádzajúci 
v prehľadnej tabuľkovej forme pod-
statné činnosti, ktorých vykonanie, 
resp. posúdenie má podstatný vplyv 
na kvalitu výsledného merania.

Vykonávanie geodetických meraní pro-
stredníctvom SKPOS nemožno zreduko-
vať len na automatické a rutinné činnos-
ti. Na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov 
(čo do ich kvality a požadovanej presnos-
ti) je podstatný osobný prístup geodeta 
– merača alebo spracovateľa výsledkov 
meraní, ktorý je schopný aplikovať teo-
retické a praktické poznatky v konkrét-
nom, čase a na konkrétnom mieste, na 
základe čoho vie zvoliť a zvládnuť opti-
málnu metódu merania. Na tento účel 
má slúžiť aj Smernica na vykonávanie ge-
odetických meraní prostredníctvom SK-
POS, ktorá je dostupná na stránke úradu 
v elektronickej forme: http://www.skge-
odesy.sk/sk/ugkk/technicke-predpisy-
-ine-akty-riadenia/.

Ing. Miroslav Mališ

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

• ich masívne rozšírenie a rutinné používa-
nie pri vykonávaní geodetických meraní 
najrôznejšieho charakteru vrátane geode-
tických meraní na účely inžinierskej ge-
odézie a katastra nehnuteľností,

• doterajšia absencia jednotnej metodiky – 
osobitne pre preberanie výsledkov geode-
tických meraní do informačných systémov 
rezortu,

• viac ako desaťročné skúsenosti pri pre-
vádzkovaní SKPOS,

• nutnosť komplexného zhrnutia teoretic-
kých poznatkov a praktických skúsenos-
tí pri geodetických meraniach vykonáva-
ných prostredníctvom SKPOS.

Počas vyše desiatich rokov sa SKPOS vypro-
fi lovala ako spoľahlivá služba v čase a tiež 
v presnosti poskytovaných riešení (za pred-
pokladu korektného postupu pri získavaní 
dát). V uplynulom období SKPOS zaujala vý-
znamné miesto medzi poskytovateľmi po-
dobných služieb, o čom svedčia aj obrázky, 
na ktorých je viditeľný podstatný kvantita-
tívny nárast používateľov SKPOS – od počtu 
116 registrovaných používateľov v roku 2006 
(obr. 1) na cca 1 300 registrovaných požíva-
teľov (z toho 1 040 geodetických) v septem-
bri 2016 (obr. 2).

Používateľ služieb SKPOS nájde v smernici 
defi níciu a podrobnú charakteristiku štruktú-
ry SKPOS vrátane všetkých typov poskytova-
ných služieb. Takisto sú uvedené informácie 
o metódach merania GNSS. Obsahovo naj-
podrobnejšia je časť opisujúca prípravu a po-
stup pri vykonávaní meraní prostredníctvom 
SKPOS – detailne opisuje jednotlivé typy me-

raní (kinematické, statické – vrátane pospro-
cesingového spracovania), transformácie sú-
radníc získaných spracovaním observácií na 
základe statických metód.

Z formálnej stránky je smernica rozdelená na 
4 časti:
 
Prvá časť 

Základné ustanovenia
§ 1 Účel smernice
§ 2 Základné pojmy
 
Druhá časť 

Slovenská priestorová observačná služba 
a metódy merania GNSS
§ 3 Slovenská priestorová observačná služba
§ 4 Metódy merania GNSS
 
Tretia časť 

Príprava, postup a praktické odporúčania 
na vykonávanie meraní prostredníctvom 
SKPOS
§ 5 Praktická príprava pred meraním pros-
tredníctvom SKPOS
§ 6 Príprava, postup a praktické odporúčania 
na vykonávanie kinematických meraní pros-
tredníctvom SKPOS
§ 7 Príprava, postup a praktické odporúčania 
na vykonávanie statických meraní prostred-
níctvom SKPOS
§ 8 Spracovanie observácií získaných static-
kými metódami
prostredníctvom SKPOS
§ 9 Transformácia súradníc získaných spra-
covaním observácií určených statickými me-
tódami prostredníctvom SKPOS
 

Obr. 1 | Stav služby SKPOS v roku 2006.

Obr. 2 | Stav služby SKPOS v roku 2016.
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Spoločnosť Trimble na výstave Intergeo 2016 v Hamburgu 
predstavila nástupcu populárneho GPS prístroja na využitie 
v oblasti GIS Trimble Juno® 3. Pri vývoji stavila na kombiná-
ciu výkonného GNSS prijímača a funkcionalitu smartfónu. Vý-
sledkom je novinka na trhu Trimble® TDC100, ktorý je primár-
ne určený na zber a aktualizáciu GIS dát, ale jeho vlastnosti 
ho predurčujú aj na bežné využitie s funkcionalitou smartfónu 
a kvalitného GNSS prijímača. Každý geodet sa stretol s požia-
davkou na odolný smartfón, na ktorý sa môže v teréne vždy 
spoľahnúť. Takým práve Trimble® TDC100 je.

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

Trimble® TDC100 – nový GNSS prijímač nielen pre GIS

Laserový skener Leica BLK360

Nie je veľký ani malý, jeho rozmery 164 mm x 82 mm 
x 14,6 mm sú také, aby vám poskytol komfort pri telefono-
vaní, držaní v ruke alebo nosení vo vrecku. Štvorjadrový pro-
cesor Qualcomm Snapdragon 410 s taktovacou frekvenciou 
1.2 GHz, 2GB SDRAM a 16 GB internej pamäte spolu s OS 
Android 5.1 vám  poskytnú dostatočný výkon pre vaše apli-
kácie. V prípade potreby si môžete pamäťové úložisko vylepšiť 
MicroSDHC™ pamäťovou kartou až do veľkosti 64GB. Okrem 
štandardných tlačidiel na ovládanie smartfónov nájdete navy-
še aj 2 programovateľné tlačidlá napr. pre potvrdzovanie me-
rania. Používať ho môžete v zime pri -20° C alebo v lete do 
+60° C. Ak s ním spadnete do vody alebo Vám spadne do 
blata, nič sa nedeje. Má odolnosť IP67, čiže dočasné pono-
renie do vody, pokojne ho z toho blata opláchnite vo vode. Je-
ho odolnosť je povýšená na pád na betón z výšky 1,2m. Dis-
plej Gorilla Glass s veľkosťou 5.3”, rozlíšením 1280x720px 
má výbornú čitateľnosť aj za priameho slnečného svetla. Vý-
drž batérie Li-Ion s kapacitou 4800mAh nenechá určite niko-
ho viac ako 15 hodín so zapnutým GPS prijímačom, bez spo-
jenia. Na konektivitu využíva štandardy Bluetooth v4.0, Wi-Fi 
802.11 b/g/n, GSM, GPRS, EDGE, 4G LTE, USB (micro-B) a 
NFC.  S prednou kamerou s rozlíšením 2MP si môžete urobiť 
selfi e zo svojej práce a zadná kamera s bleskom a s rozlíše-
ním 13MP vám poslúži na kvalitnú fotodokumentáciu. Taktiež 
môžete oceniť aj E-Kompas, G-Senzor a svetelný senzor.

Vďaka neustálemu technologickému vývoju a túžbe po-
súvať hranice, predstavuje Leica Geosystems najmen-
ší 3D-laserový skener Leica BLK360. Jeho miniatúrna 
veľkosť (16 cm x 10 cm) a hmotnosť len 1 kg zaručujú, 
že užívateľ odteraz dokáže naskenovať aj tie najneprí-
stupnejšie miesta a objekty.

Jednoduché spustenie jediným tlačidlom, bezkáblový 
systém, ľahko vymeniteľná batéria a diaľkové ovláda-
nie v podobe tabletu Apple iPad PRO zaručujú intuitív-
ne ovládanie bez potreby predchádzajúcich skúseností 
s 3D-skenovaním. Pomocou integrovaného systému ka-
mier v tele skenera vie užívateľ okrem mračien bodov 
vytvoriť aj panoramatické kalibrované snímky miestnos-
ti za menej ako 3 minúty.

Automatická registrácia laserových skenov a snímky 
z integrovanej termokamery zjednodušujú analýzu ske-
novaných dát, pričom grafi cký softvér Autodesk RECAP 
360 PRO umožňuje online posielanie dát priamo na fi -
remné cloudové úložisko, alebo ich vizualizáciu pre zá-
kazníka priamo v teréne.

Najdôležitejšie o BLK360:  

• rozmery 16 cm x 10 cm
• hmotnosť 1 kg
• zorné pole 360° x 300°
• rýchlosť skenovania 360 000 bodov za sekundu
• dosah skenovania až 60 m
• systém viacerých integrovaných kamier s rozlíšením až 15 Mpx
• termokamera
• automatická registrácia skenov
• diaľkové ovládanie pomocou tabletu Apple iPad Pro
• spolupráca s intuitívnym grafi ckým softvérom Autodesk RECAP 360 PRO

Viac podrobností o prístroji sa dozviete na LEICA TOUR 2017 5. – 7. 4. 2017, alebo na www.geotech.sk.

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geotronics.sk alebo priamo u obchodníka, mail: obchod@geotronics.sk,, tel.: +421 915 765 910

Na GNSS prijímači vás milo prekvapí 72-kanálová interná an-
téna, ktorá podporuje satelitné systémy GPS L1 C/A, GLO-
NASS, Beidou a SBAS. Bežná presnosť GNSS prijímača 
je < 2 – 5 m, v prípade dobrej konštelácie družíc a SBAS 
(EGNOS) môže byť aj 1,5 m.
Softvér pre TDC100 je obmedzený len podporou operačného 
systému Android 5.1. Môžete využívať bežné aplikácie z ob-
chodu Google Play, alebo aplikácie, ktoré využijete pri zbere 
dát GIS napr. TerraFlex™, Esri® Collector pre ArcGIS®, Lo-
cus GIS prípadne aplikácie Locus Map Free, Locus Map Pro 
pre voľnočasové aktivity, turistiku, cykloturistiku alebo geo-
caching. V aplikáciách si viete jednoducho pridať WMS ma-
py a vrstvy z geoportálu mapových služieb GKÚ v Bratislave 
a zobraziť si katastrálne mapy alebo mapy určeného operá-
tu priamo vo svojom Trimble® TDC100 s dostatočne presnou 
geolokáciou. Môžete ho využiť aj pri zbere fotodokumentácie 
vytýčených bodov, kde so správnym softvérom budete mať 
spoľahlivý výsledok, s kvalitnými geotagovanými fotografi ami 
a svojím opisom.
Trimble® TDC100 je stvorený pre budúcnosť, je stvorený pre 
každého, kto má vysoké nároky na výkon a robustnosť.
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V minulých číslach SGaK sme predstavili hardvérové komponenty novej skupiny prí-
strojov z tzv. „ELITE SURVEY SUITE“. Malá, ľahká a rýchla robotická totálna stani-
ca radu GT, všestranne využiteľný prijímač HiPer HR s funkciou TILTTM na meranie 
s naklonenou výtyčkou a odolný poľný počítač s Windows 10 s označením FC-5000. 
Spojovacím článkom všetkých prístrojov je program MAGNET. Podporu jednotlivým 
typom hardvéru sprostredkúva cez MAGNET Field, MAGNET Offi ce a MAGNET En-
terprise. Webová služba MAGNET Enterprise zabezpečuje plynulé dátové spojenie 
medzi terénom a kanceláriou. MAGNET v.4 ponúka aj úplne novú úroveň prepojenia 
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SATLAB SLC 

MAGNET 4

s inými systémami, ako sú Bentley ProjectWise systém na spoluprácu a správu ob-
sahu. Pokračujeme aj v plynulej integrácii softvérových produktov Autodesku, ako je 
napr. Autodesk Point Layout. Program MAGNET je tak nástrojom vzájomnej kompati-
bility medzi systémami rôznych výrobcov.

Viac informácií o softvérovom balíku získate na adrese: geotopcon@surveye.sk www.surveye.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.satlabgps.com alebo u našich zástupcov. Peter Halupka, Tel.: +421905593224, E-mail: halupka@satlabgps.com Skype: halupka.peter

Moderný softvérový balík na správu a zdieľanie geoinformačných dát

Revolučný spôsob presného GNSS merania

Je možné aby bol ručný GNSS prijímač natoľko výkonný 
aby plnohodnotne nahradil klasický GNSS systém? Môže 
dosahovať centimetrovú presnosť RTK aj s internou anté-
nou? Dá sa použiť s bežným smartfónom, tabletom alebo 
počítačom? Ano, je to možné! Riešením je Satlab SLC.

Satlab SLC je kompaktný GNSS prijímač  geodetickej trie-
dy s internou GNSS anténou a zabudovaným výkonným 
3,5G modemom.  Vstavaná batéria má výdrž až 12 ho-
dín RTK.  S prijímačom môžete merať  tzv. z ruky, môžete 
ho upevniť na krátku 1-metrovú tyčku, alebo aj na klasic-
kú 2-metrovú tyč. K zariadeniu je možné pripojiť aj extenú 
GNSS anténu. Navyše, SLC možno použiť aj ako perma-
nentnú alebo mobilnú referenčnú stanicu – Bázu.

Prístroj sa po zapnutí automaticky pripojí do siete, začne 
prijímať korekcie, spracuje RTK riešenie a cez Bluetooth 
začne vysielať do smartfónu, tabletu alebo iného zariade-
nia hotové údaje o polohe s centimetrovou presnosťou! 
Ako softvér môžete použiť ľubovoľnú Android/iOS/Win-
dows aplikáciu. SLC môžete použiť aj so svojím existujú-
cim terénnym, alebo priamo s kancelárskym CAD softvé-

1. Ručné GNSS s tabletom.

2. Na 1 m tyčke.

3. Na 2 m tyči 
s externou 
anténou.

rom. Celý proces spočíva len v spárovaní SLC cez Blue-
tooth. Nič viac!

Výber smartfónu, tabletu, počítača alebo iného zariadeni 
je len na vás.  Vďaka unikátnemu „klik“ systému viete váš 
smartfón alebo tablet jednoducho a rýchlo pripevniť a od-
ňať.

Plnoautomatická prevádzka, vysoký výkon, jednoduchá ob-
sluha a maximálna fl exibilita predurčujú SLC na použitie 
v najrôznejších aplikáciách. Presné GIS, geodézia, mapo-
vanie, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo, riade-
nie strojov, správa inžinierskych sietí  – možnosti sú prak-
ticky neobmedzené.

O Satlab Geosolutions

Satlab Geosolutions  sa venuje vývoju, výrobe a predaju sa-
telitných meracích technológii. Sídlo spoločnosti, distribuč-
né a vývojové centrum  je vo švédskom Gothenborgu. Ser-
visné centrum pre Európu je v Českej republike. Pobočky 
a zastúpenia spoločnosti sú rozmiestnené po celom svete.

Možné konfi gurácie SLC:
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Informácie zo zasadaní predstavenstva KGaK

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
24. 11. 2016 v Bratislave

razom na samotnú činnosť a kontrolu kvality 
AGaK a riešenie členstva alebo registrácie 
zahraničných osôb pri cezhranične poskyto-
vaných službách AGaK. 
Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

Uznesenie 7/2016 Z č. 4/2016

Aktualizácia zmluvy o autorizácii.
Z: Ing. Repáň T: splnené

Ing. Repáň je poverený preskúmať možnosť 
vypracovať manuál činností AGaK pri auto-
rizovaní.
Ing. Repáň pripraví otázky pre advokátsku 
kanceláriu.

 

Rôzne

Neplatné autorizačné overenie GP

22. 11. 2016 KGaK prijala žiadosť p. Tibora 
Mrázika, ako postupovať po zistení, že v ro-
ku 1999 bol overený GP AGaK Ing. Sirotným, 
ktorý v čase overenia už nebol členom KGaK.
Prof. Kopáčik – úradný overovateľ nemá po-
vinnosť kontrolovať aktuálny zoznam AGaK.
Ing. Hardoš – je potrebné vyjadrenie k plat-
nosti GP.
Uvedené je v kompetencii DK KGaK.

Systém uznávania profesijnej kvalifikácie

27. 10. 2016 sa Ing. Ján Hardoš za KGaK – 
ako „príslušného orgánu“ v zmysle Smernice 
EÚ o vzájomnom uznávaní profesijnej kvalifi -
kácie, zúčastnil na 2. kole pracovného roko-
vania vo Viedni, ktoré organizovala ECEC za 
účasti zástupcu Európskej komisie (EK), mi-

nisterstiev a profesijných komôr zo štátov EÚ. 
Detaily na pripomenutie k problematike sú 
v krátkej správe č. 13/2016 z 1. pracovného 
rokovania vo Viedni 15. 7. 2016. Diskutovalo 
sa k skoro fi nálnej správe pre EK, priprave-
nej pracovnou skupinou ECEC. Medzi prvým 
a druhým pracovným rokovaním prebiehala 
výmena informácií a modifi kácií návrhu pre 
EK aj elektronickou formou.

Z námietok a pripomienok účastníkov po-
dávaných priebežne vyplynulo, že nie je ľahké 
nájsť vhodnú formu automatického systému 
uznávania profesijnej kvalifi kácie jednotlivých 
inžinierskych povolaní, a tak sa pracovná sku-
pina ECEC rozhodla skúsiť fi nalizovať koneč-
ný návrh na automatické uznávanie profesij-
nej kvalifi kácie zatiaľ len pre profesiu staveb-
ného inžiniera. Podľa dosiahnutých výsledkov 
sa k ostatným inžinierskym profesiám (vráta-
ne profesie geodeta) a po ďalších nevyhnut-
ných konzultáciách, vráti neskôr.

Stav podnikateľského prostredia

Komora 10. 11. 2016 na základe svojej žia-
dosti prijala od MV SR Sekcie verejnej sprá-
vy, Odbor živnostenského podnikania, aktua-
lizáciu subjektov s predmetom činnosti GaK 
práce. Tento zoznam je nepresný, vyskytujú 
sa v ňom aktívne fi rmy, v ktorých sú majite-
lia mnoho rokov zomrelí, s.r.o. nemajú uve-
deného zodpovedného zástupcu, len veľké 
fi rmy.
Znižuje sa sociálny status, podnikanie v ob-
lasti GaK nie je z obchodného hľadiska per-
spektívne, evidovaný je menší záujem o štú-
dium tohto odboru. Trh situáciu vyrieši, avšak 
v horizonte niekoľkých rokov.
Ing. Stromček – na Intergeu ho zaujali nasle-

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

MP SR v spolupráci so SSGK zrealizovalo 
23. 11. 2016 odborný seminár k novelizácii 
metodického návodu na PPÚ (cca 50 účast-
níkov). 
Seminár pre členov KGaK so zástupcami 
OKI o opakujúcich sa problémových situá-
ciách pri tvorbe GP a VN bude zrealizovaný 
v r. 2016 v rámci regionálnych stretnutí v kaž-
dom kraji individuálne.
Trenčín 6. 12. 2016, Žilina 7. 12 2016, Ban-
ská Bystrica 13. 12. 2016, Trnava 16. 12. 
2016.
Bratislava – plánované v januári 2017, Koši-
ce, Prešov – plánované február 2017.
Členovia predstavenstva rozhodli o zmene 
bodovania za účasť na RS už v priebehu 
tohto hodnotiaceho obdobia – 10 bodov.
Ing. Holá – upozornila na nezrovnalosť 
v systéme sústavného vzdelávania AGaK 
– v schválenom systéme z roku 2008 bol 
v bodovom hodnotený zahrnutý  vyplnený 
test z odborného podujatia za 5 bodov. V ro-
ku 2016 bol do vzdelávania doplnený záve-
rečný test z podujatia za dvojnásobok bodo-
vého hodnotenia danej aktivity. Uvedené je 
potrebné doriešiť. 

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva povinnosť spracovať 
návrh nového zákona (prípadne novelizá-
cie) o Komore geodetov a kartografov s dô-

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e
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dujúce informácie – geodézia už nie je len 
o presnosti, ale aj o obrázkoch.
Ing. Repáň – Je možnosť využitia nových 
technológií, ale vždy je potrebný pohľad, 
resp. rozhodnutie geodeta.
Ing. Hardoš – Geodézia má budúcnosť, ale 
v iných počtoch ľudí – geodetov.

Workshop Viedeň

Ing. Repáň sa 19. 10. 2016 zúčastnil na 
„Workshop on Land register and Cadastre 
Structures in the Danube Region“. Stretnutie 
organizovala poradenská fi rma, ktorej zámer 
bolo zisťovanie stavu KN v Podunajskom re-
gióne. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupco-
via ÚGKK SR a STU v BA. Z priebehu stretnu-
tia a jeho celkového zamerania vyplynulo, že 
podporuje takéto schôdzky, do budúcnosti je 
však potrebné pred stretnutím bližšiu špecifi -
káciu okruhu riešenej problematiky.
Prof. Kopáčik, PhD. – dáva do pozornosti, že 
v EÚ sa pripravujú v HORIZONT2020 výzvy 
na výskumy a projekty pre tematický okruh 
Rozvoj dunajského regiónu a z uvedeného 
dôvodu treba selektovať návrhy mnohých fi -
riem k spolupráci.

Predkladanie projektov ku kvalifikačnej 

skúške

Ing. Hardoš predkladá otázku, či je nevyhnut-
né vyžadovať na predkladanom projekte pe-
čiatku autorizovaného GaK v prípadoch, kedy 
uvedené nie je možné zabezpečiť z dôvodu 
napr. pozastaveného členstva, prípadne zme-
ne pracovného pomeru daného AGaK?
Prof. Kopáčik, PhD. – k uvedenému sa pri-
stúpilo z dôvodu, že uchádzač o kvalifi kačnú 
skúšku často priniesol len fragmenty práce, 
ktoré mal u seba a príslušný AGaK ani nemal 
informáciu, že projekt bude predložený. Na 
základe uvedeného členovia Skúšobnej a au-
torizačnej komisie trvajú na súhlase AGaK 
s predložením projektu. Uchádzač o kvalifi -
kačnú skúšku by nemal mať k dispozícii z da-
nej oblasti len 1 projekt, keďže bude v budúc-
nosti disponovať pečiatkou na autorizáciu 
takýchto prác. Je v takom prípade plnohod-
notný autorizovaný geodet? Napriek tomu, 

ak sa stane, že nie je možné vybraný projekt 
ku KS predložiť s pečiatkou AGaK, je možné 
uviesť vyjadrenie fi rmy s jej pečiatkou, z aké-
ho dôvodu sa nemôže autorizovať.

Ceny pre KN

Na spoločnom rokovaní bola Komore navrh-
nutá spolupráca pri tvorbe návrhu vyhlášky 
ÚGKK SR o cenách prác pre KN (OKO novým 
mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc pozem-
kov...), ktorých výsledky sa preberajú do štát-
nej dokumentácie.

Keďže Komora má spoločný záujem o rie-
šenie uvedeného, je ochotná pripraviť návrh 
vyhlášky aj s dôvodovou správou.

Úrad sa nebráni spolupráci s externým 
prostredím. Dôležitá je okrem fi nancií hlav-
ne legislatíva. Zákon musí umožňovať ďalšie 
možnosti na  opravu chýb v operáte KN. Uve-
dené je zatiaľ ťažko riešiteľné, ale je potreb-
né, aby návrh spracovala Komora aj s defi no-
vaním prínosov.
Ing. Repáň – eviduje paragrafové spracova-
nie návrhu pre vybrané GaK činnosti. Pokúsi 
sa ho do budúceho zasadania predložiť ostat-
ným členom predstavenstva.
Prof. Kopáčik, PhD. – SKSI na svojej webovej 
stránke ponúka svojim členom metodický ná-
vod na tvorbu cien.

Komisia expertov

Prof. Kopáčik bol oslovený kolegami z SKSI, 
u ktorých prebieha proces inštitucionalizá-
cie súdnych znalcov. Na svojom valnom zhro-
maždení sa im podarilo zmeniť štatút a zria-
dili komisiu expertov – z vlastných radov sa 
vyberú experti, ktorí môžu vykonávať činnosť 
znalca ad – hoc pred súdom. Ich komora bu-
de následne viesť aj zoznam vyhotovených 
expertíznych posudkov na dané účely. Radi 
by s uvedeným návrhom spoločne postupo-
vali voči MS SR spolu s KGaK a architektmi.

V prípade, ak sa KGaK pripojí k navrho-
vanej iniciatíve, predpokladalo by to zriade-
nie stálej komisie expertov, ktorí by vykoná-
vali posudkovú činnosť. Rozdiel oproti štatú-
tu súdneho znalca je v tom, že expert nemusí 
robiť odbornú časť znaleckej skúšky a môže 

odmietnuť spracovanie posudku. Spor môže 
byť vyriešený dohodou (mediácia) a nemusí 
sa dostať na súd.

Uznesenie 8/2016 Z č. 6/2016

Predstavenstvo KGaK berie na vedomie in-
formáciu o vytvorení „Sekcie expertízy sta-
vieb“ na SKSI a o založení „Registra porúch 
stavieb“. Zároveň berie na vedomie informá-
ciu o žiadosti SKSI na spoluprácu, podpo-
ru a spoločný postup v oblasti ochrany práv 
spotrebiteľov pri výstavbe a pri zabezpečo-
vaní vymáhateľnosti práva občanov a práv-
nických osôb. Predstavenstvo KGaK súhla-
sí s prípravou podkladov na zriadenie stálej 
komisie pre predmetnú oblasť a pravidiel jej 
činnosti.
Z: prof. Kopáčik  T: 19. 1. 2017

Zhodnotenie osláv 20. výročia Komory

Členovia predstavenstva v krátkosti zhodnoti-
li priebeh slávnostného večera, ktorý sa usku-
točnil 7. 10. 2016:
– odovzdávanie ocenení – prebehlo k spo-

kojnosti, u niektorých účastníkov prevlá-
dal názor, že bolo vybraných veľa kandidá-
tov, boli však rozdelení na inštitúcie, osob-
nosti a samotných funkcionárov a výber 
predstavenstvo schválilo.

– umelecký program – zo začiatku možno 
rockovejší, ale v konečnom dôsledku bol 
výber z viacerých žánrov.

– raut – boli prednesené mnohé výhrady ku 
cateringovej spoločnosti – málo jedla, ne-
dostatočná obsluha, malý priestor, nesko-
ré servírovanie. Tie boli prednesené aj ob-
chodnej riaditeľke Divadla Nová scéna.

Napriek uvedeným nedostatkom zo strany 
účastníkov boli zaznamenané len pozitívne 
reakcie.
Úloha pre tajomníčku kancelárie – umiestne-
nie fotodokumentácie na web a prípadné ro-
zosielanie fotografi í s vysokým rozlíšením na 
vyžiadanie.
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Predbežné zhodnotenie 24. SGD

 
Počet účastníkov – 531 – o 50 viac ako mi-
nulý rok, 2/3 tvorili členovia Komory, 1/3 pra-
covníci katastrov a ostatných fi riem. Vysoká 
účasť z ČR.
Vložné – nemenilo sa 8 rokov, avšak zdá sa, 
že je pre mnohých príliš vysoké.
Financie – rozpočet by mal byť vyrovnaný, 
očakávame čiastočný zisk. 70 účastníkov 
malo voľný vstup aj vďaka sponzorom.
Odborný program – evidované boli pozitívne 
ohlasy, vďaka patrí odborným garantom.
Vystavovatelia – 10 – o 2 viac ako minulý 
rok, ich výhrady a požiadavky sú najväčšie, 
ale vyriešili sa.
Miesto – Trnava – blízko Bratislavy, avšak 
pre Východ ďaleko a nezaujímavé.
Evidovaná kritika na stravovanie – nie je 
možné vyhovieť všetkým, riešila sa aj vegeta-
riánska a bezlepková strava.
Spoločenský večer – ocenený program – 
módna prehliadka kožuchov aj prostredníc-
tvom geodetov.
25. SGD 9. – 10. 11. 2017 v Trnave.

Ing. Hardoš
24. SGD považuje za vydarené geodetické 
dni.

Zabezpečenie VZ KGaK v roku 2017, 

kandidátka predstavenstva do orgánov 

Komory

 
Organizácia:
Termín a miesto konania VZ musia byť zve-

rejnené do konca roka na webovej stránke 
KGaK. Predstavenstvo po prerokovaní odsú-
hlasilo miesto a termín konania VZ: 31. 3. 
2017 v Holiday Inn Žilina.
Návrh kandidátov Predstavenstva do orgá-
nov KGaK a návrhy ich predsedov spolu s for-
mulárom na návrh kandidátov do orgánov 
KGaK pre členov sa odosiela najneskôr 6 týž-
dňov pred VZ.
Materiály súvisiace s konaním VZ – pro-
gram, vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpočtu 
na ďalšie obdobie, plán odborných podujatí... 
Distribúcia sa uskutočňuje v zmysle Rokova-
cieho poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred 
VZ.
–  Registrácia je navrhovaná na základe 

identifi kačných preukazov (členovia budú 
o uvedenom informovaní v pozvánke).

–  Ing. Repáň navrhuje zrušenie elektronic-
kého hlasovania kvôli cene, skôr navrhuje 
účasť dobrovoľníkov na ručné spočítava-
nie.

–  Program odborných akcií pre rok 2017 – 
Výzva pre predsedov spolupracujúcich or-
ganizácií k dodaniu plánovaných akcií pre 
rok 2017.
 

Program VZ:
–  správy orgánov KGaK a regionálnych zá-

stupcov treba doručiť do 15. februára,
–  kontrola uznesení z VZ, kontrola, resp. 

zhodnotenie dohôd o spolupráci uzatvore-
ných s partnerskými organizáciami, návrh 
nových uznesení – bod programu budúce-
ho zasadania predstavenstva,

–  pozvánka pre zástupcov ÚGKK SR.

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov 
KGaK:
 
Predstavenstvo:
Predseda: Ing. J. Hardoš,
Podpredseda: Ing. P. Repáň,
Kandidáti: Ing. A. Gargalovič, Ing. A. Holá, 
Ing. M. Hudec, Ing. J. Piroha, 
Ing. V. Raškovič, Ing. V. Stromček 
–  regionálni zástupcovia sa defi nitívne vy-

jadria po svojich regionálnych stretnutiach
–  na základe rozhodnutia Ing. N. Herma-

novej o nekandidovaní do orgánov KGaK 
v ďalšom volebnom období, je potrebné 
určiť náhradu. treba konzultovať záujem 
o kandidatúru Ing. Raškoviča.
 

Do budúceho zasadania je potrebné doložiť 
návrhy od ostatných orgánov KGaK:
 
Disciplinárna komisia:
Predseda: Ing. J. Pobjecký,
Kandidáti: Ing. M. Jacko, PhD., 
Ing. M. Javor, Ing. E. Leitmann, 
Ing. M. Macháček, Ing. I. Paulen, 
Ing. L. Švárny
 
Dozorná rada:
Predseda: Ing. V. Vázal,
Kandidáti: Ing. V. Nechuta, 
Ing. E. Škamlová, Ing. R. Škúci, 
Ing. R. Šrámková

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
19. 1. 2017 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Uskutočnené regionálne stretnutia:
Trenčín 6. 12. 2016, Žilina 7. 12. 2016, 
Banská Bystrica 13. 12. 2016, Trnava 
16. 12. 2016.

Plánované regionálne stretnutia:
Bratislava 13. 2. 2017, Košice, Prešov 
14. 2. 2017.

Regionálni zástupcovia spracujú krátke sprá-
vy o uskutočnených stretnutiach. Zápisnice 
budú odoslané len členom v rámci kraja.
Pri spracovaní odborného plánu pre rok 
2017 je vhodné spolupracovať aj s ÚGKa-
GIS, F BERG TU Košice.
Komisia pri ÚGKK SR pracuje na smernici 
OKO NM, v ktorej má KGaK zastúpenie pro-
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stredníctvom Ing. Raškoviča. Ing. Ľ. Bulla je 
členom komisie z praxe. 18. 1. 2017 bol sta-
novený termín na interné pripomienkovanie.

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva povinnosť spracovať 
návrh nového zákona (prípadne novelizácie) 
o komore geodetov a kartografov s dôrazom 
na samotnú činnosť a kontrolu kvality AGaK 
a riešenie členstva alebo registrácie zahra-
ničných osôb pri cezhranične poskytova-
ných službách AGaK. 
Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

 

Rôzne 

Zmena volebného poriadku

Stretnutie s fi rmou, ktorá Komore predložila 
ponuku na zabezpečenie elektronickej služ-
by pri hlasovaní vo voľbách sa po viacerých 
výzvach neuskutočnilo. Z ich vyjadrenia vyply-
nulo, že náš volebný systém je pre nich príliš 
zložitý na programovanie a v konečnom dô-
sledku nie je Komora pre nich rentabilná.

Na základe uvedeného na najbližšom val-
nom zhromaždení bude využitá možnosť ex-
terných pracovníkov na výpomoc pri mecha-
nickom sčítavaní hlasov. Návrh na sčítavanie 
formou excelu nebude využitý pre možnú vy-
sokú chybovosť.

 
Novelizácia Etického kódexu AGaK

Návrh novely EK Ing. Hudec predloží v polovi-
ci februára 2017. Doplnia návrh, aby opako-
vané disciplinárne opatrenie bolo dôvodom, 
aby člen nemohol v danom období kandido-
vať do orgánov KGaK.
Z: Ing. Hudec T:19. 2. 2017

Ing. Hudec konzultoval návrh s Ing. Havlí-
kom a skúsia predpripraviť návrh.

Problematika geometrických plánov 

rozostavaných stavieb a ich kolaudácie

21. 6. 2016 bola elektronicky prijatá žiadosť 
člena Komory k problematike geometrických 
plánov rozostavaných stavieb a ich kolaudá-
cie. Problém je pomerne široký a prechádza 
cez odborné komisie inžinierskej geodézie 
do odbornej komisie katastra. Odoslané boli 
podklady pre disciplinárnu komisiu a predsta-
venstvo Komory.

GP spracovaný členkou Komory na rozosta-
vanú stavbu, avšak na parcele nebol žiadny 
stavebný zásah.
Vyhláškou je stanovené – musí byť zrejmé 
usporiadanie 1. NP; usmernenie stavebných 
úradov – 1m od základov.
Z: Ing. Piroha – členovia katastrálnej komisie 
 T: 30. 3. 2017

 
Uvedené je potrebné doriešiť do valného 
zhromaždenia. Predkladateľovi ide o zjed-
notenie postupu pri zameraní rozostavanej 
stavby, aby nedochádzalo k obchádzaniu 
technických náležitostí a aby sa geodeti ne-
nechali dotlačiť k vyhotoveniu GP, ak v te-
réne ešte nič nie je vybudované. V podsta-
te členovia Komory majú byť upozornení na 
jednoznačné rešpektovanie katastrálneho 
zákona.
 
Ceny pre KN

Na spoločnom rokovaní bola Komore navrh-
nutá spolupráca pri tvorbe návrhu vyhlášky 
ÚGKK SR o cenách prác pre KN (OKO novým 
mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc pozem-
kov...), ktorých výsledky sa preberajú do štát-
nej dokumentácie.
Keďže Komora má spoločný záujem o rie-
šenie, je ochotná pripraviť návrh vyhlášky aj 
s dôvodovou správou.
Úrad sa nebráni spolupráci s externým pro-
stredím. Dôležitá je okrem fi nancií hlavne le-
gislatíva. Zákon musí umožňovať ďalšie mož-
nosti na opravu chýb v operáte KN. Uvedené 
je zatiaľ ťažko riešiteľné, ale je potrebné, aby 
návrh spracovala Komora aj s defi novaním 
prínosov.
Ing. Repáň – paragrafové spracovanie ná-
vrhu pre vybrané GaK činnosti rozposlal čle-
nom predstavenstva v analógovej forme. Po 
prepísaní ho zaktualizuje a doplní merné jed-
notky. Materiál by mal byť pripravený vo for-
me vyhlášky, nie ako pre zákon.
Ing. Hardoš – má informáciu, že aj Komora 
architektov sa snaží o prijatie honorárového 
poriadku. V takom prípade by sa aj naša Ko-
mora mala pripojiť k tejto iniciatíve a využiť 
uvedené snahy k vydaniu vyhlášky doplnenej 
o ceny pre práce v KN. Navrhuje spracovať 
materiál formou normohodín.
Ing. Hudec – upozorňuje na doplnenie aj mi-
nimálnej ceny za GP.
Prof. Kopáčik, PhD. – po príklade z Nemec-
ka, kde prijatie honorárového poriadku spô-

sobilo opačný efekt – znižovanie cien, je dô-
ležité ustriehnuť aj takúto možnosť. Treba sa 
prikloniť k iniciatíve aj SKSI, aj SKA. Navrhuje 
listom pre predsedu SKSI podporiť myšlienku 
zavedenia honorárového poriadku v oblasti 
projektovania a v GaK.

Regionálne stretnutia

Ing. Hardoš poďakoval regionálnym zá-
stupcom za úspešne zvládnuté regionálne 
stretnutia. Navrhuje katastrálnej komisii vy-
žiadať si od OKI odbornú analýzu, aby sa zisti-
lo, aké chyby sú v nej zdokumentované a ná-
sledne ich predložiť AGaK.
Ing. Hermanová zdokumentovala posun OKI 
dobrým smerom, diskusia bola kultivovaná.
Ing. Stromček reagoval na podnet Ing. Váza-
la informujúceho o búrlivejšej diskusii, ktorá 
celé stretnutie ovplyvnila a nebol čas na in-
formácie o Komore a následnú diskusiu. Ing. 
Stromček reagoval, že každý, kto sa prihlá-
sil do diskusie, dostal slovo a všetky príspev-
ky v zápisnici boli odovzdané na autorizá-
ciu autorom. Na stretnutiach sa riešia väčši-
nou problémy odborného charakteru, otázky 
o Komore nebývajú predmetom stretnutia, 
nikto nereagoval ani na výzvu k nadchádza-
júcim voľbám.
Predložené závery zo stretnutia v Žiline:
1. Prostredníctvom predsedu predstaven-

stva KGaK prerokovať s ÚGKK SR úpravu 
zmluvných vzťahov ROEP dodatkami ku 
zmluvám.

2. Pripraviť a uskutočniť rokovanie zástup-
cov KGaK s pracovníkmi Katastrálneho 
odboru v Žiline o lehotách a podmien-
kach na vykonávanie opráv chýb v ka-
tastrálnom operáte.

3. Zabezpečiť rozposlanie prednášok OKI 
členom KGaK v Žilinskom kraji.

4. Informovať o riešení úradného overova-
nie geometrických plánov v okrese Tvrdo-
šín.
 

Predstavenstvo KGaK sa podnetom z regio-
nálneho stretnutia v Žiline o zmluvných 
vzťahoch ROEP zaoberalo. Po zistení, že 
ide o dve fi rmy, javí sa vyvolanie rokovania 
s ÚGKK SR kvôli dvom obchodným prípa-
dom neadekvátne a rozsahom nezodpovedá 
činnosti predstavenstva. Navrhuje opätovné 
skontaktovanie s predkladateľom a zistiť, 
ako si predstavuje súčinnosť.
Z: Ing. Repáň
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Vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie 

nehnuteľnosti

Predstavenstvo aj na základe spoločného ro-
kovania s ÚGKK SR podporuje požiadavku 
vzdelania na vydanie preukazu na vstup do 
štátnej dokumentácie.
Na základe podnetu od viacerých členov Ko-
mory navrhuje na ďalšom spoločnom roko-
vaní opätovne otvoriť tému na elimináciu po-
žadovaného vzdelania na vydanie preukazu 
na vstup alebo vjazd na cudzie nehnuteľ-
nosti pri vykonávaní alebo kontrole geodetic-
kých a kartografi ckých činností (Usmernenie 
ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_16/2016).  Sú 
evidované rôzne postupy na okresných úra-
doch, ktoré je potrebné preveriť.
Navyše je evidovaná skúsenosť, že vyhotoviť 
GP môže len zodpovedný zástupca, nestačí 
vyštudovaný geodet.
Z: Ing. Piroha T: jún 2017

 
Projekty pozemkových úprav

17. 1. 2017 sa na MPaRV SR uskutočnilo 
stretnutie zástupcov projektantov, ktorých 
cieľom bolo preveriť stav verejného obsta-
rávania na PPPÚ. Ing. Repáň sa zúčastnil za 
KGaK, Ing. Uhlík za KPÚ a ďalší. Bolo pred-
nesené všeobecné vyhlásenie Komory a sú-
časne upozornili na situáciu, že ak nedôjde 
k majetkovému usporiadaniu pozemkov, bu-
dú ohrozené priame dotácie na pôdu.
Záver: MPaRV SR podporuje PPPÚ a želá si 
úspešné ukončenie VO, ktoré nie je zrušené. 
Prebiehajú interné procesy na MV SR, ktoré 
je obstarávateľom v mene MPaRV SR. Ne-
predĺženie viazanosti ponúk (skončili 31. 12. 
2016) neznamená zrušenie VO. Neprebieha 
žiadna kontrola súťaže, prípadnú kontrolu by 
mala uskutočniť len PPA. Evidovaná je 1 ná-
mietka, podaná po termíne, voči nemožnosti 
použiť zahraničné referencie. Takáto námiet-
ka však môže generovať kontrolu z EÚ a ko-
rekcie (min. 25 %).
Spracovaná bude krátka správa.
Z: Ing. Repáň

Spolupráca s fy „mediadom“

Ing. Hardoš – uskutočnilo sa stretnutie s p. Mar-
kovou. Hlavné témy:
1.  PR – kontakty s novinármi, monitoring 

médií,
2.  časopis – čítanie cez mobil, námety na 

zlepšenie,
3.  eventy – pod záštitou Komory.

Návrh formy spolupráce – zmluva, prípadne 
ad hoc.

Záver: Názor a záver väčšiny členov predsta-
venstva bol, že v prípade vzniknutej potreby 
spolupráce, z ktoréhokoľvek okruhu ponuky 
v budúcnosti, by Komora fy mediadom kon-
taktovala „ad hoc“.
Bude preverená možnosť získania monitorin-
gu médií cez ÚGKK SR.

Prínos spustenia GNSS GALILEO pre 

geodetov

Členovia predstavenstva majú záujem o pre-
verenie prínosu spustenia GNSS Galileo pre 
geodetov a informovať ich o uvedenom. Na 
seminári GKÚ SKPOS 2016 boli prednesené 
informácie o zlepšení výkonu merania v zlých 
podmienkach. O vyjadrenie budú požiadaní 
zástupcovia GKÚ.

Prerokovanie návrhu na zriadenie 

„Komisie pre expertíznu činnosť v geodézii 

a kartografii“

Komisia expertov

Na poslednom zasadaní predstavenstva jej 
členovia rozhodli o pripojení sa k iniciatíve 
zriadenia komisie expertov aj v rámci GaK 
a rozhodli o možnom zriadení komisie pre 
expertíznu činnosť v GaK. V tejto súvislosti 
prof. Kopáčik spracoval pravidlá činnosti ko-
misie, ktorá by evidovala a vyberala členov 
a ponúkala vhodných adeptov na spracova-
nie expertízy. Po diskusii na SKSI odporúča 
minimálnu evidenciu údajov o expertíznych 
posudkoch, ktoré budú slúžiť len pre interné 
potreby Komory. Zatiaľ nie je doriešená pro-
pagácia tejto činnosti, predpokladá sa spo-
ločný postup s SKSI, ktorá návrh predloží MS 
SR, ako doplnenie komerčnej aktivity odbre-
meňujúcej súdnych znalcov. Zatiaľ nie je ex-
plicitne určený výber členov do zoznamu ex-
pertov, po diskusii uvedené zrejme zostane 
na samotnej komisii, ktorá potenciálnych čle-
nov osloví a pozve na stretnutie. Vhodné je 
členov Komory informovať o zriadení komisie 
a s jej úlohami, avšak zoznam expertov bude 
priebežne tvorený až po prijatí pravidiel od 
MS SR. V rámci rozpočtu Komory sa bude pri 
zostavovaní pre rok 2017 zatiaľ počítať na ko-
misiu približne s 3 hodinami na zasadanie. Pri 
pochybení experta sa uvedené bude brať za 
chybu v jeho mene a chyba nebude mať vplyv 

na členstvo v Komore. Predpokladá sa, že sú-
dy budú vyžadovať pre expertov absolvovanie 
súdnoznaleckého minima, avšak nemusela 
by byť potrebná odborná skúška. Z kancelá-
rie Komory bude odoslaný na SKSI podporný 
list o prijatí prijatých uznesení o príprave do-
kumentov a vytvorení stálej komisie, v ktorej 
gescii budú aktivity súvisiace s výkonom ex-
pertíznej činnosti.

Uznesenie 9/2017 Z č. 1/2017

Predstavenstvo KGaK súhlasí so zriadením 
stálej komisie pre oblasť výkonu expertíznej 
činnosti s názvom „Komisia pre expertíznu 
činnosť v geodézii a kartografi i“ a ukladá vy-
tvoriť v rozpočte KGaK položky na zabezpe-
čenie činnosti komisie. 
Z: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: 19. 1. 2017

Uznesenie 10/2017 Z č. 1/2017

Predstavenstvo KGaK schvaľuje pravidlá 
činnosti stálej komisie s názvom „Komisia 
pre expertíznu činnosť v geodézii a karto-
grafi i. Pravidlá činnosti“ s účinnosťou dňom 
ich schválenia. 
Z: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.  T: 19. 1. 2017

Uznesenie 11/2017 Z č. 1/2017

Predstavenstvo KGaK schvaľuje predsedu/
členov stálej komisie „Komisia pre expertíz-
nu činnosť v geodézii a kartografi i“ v zlože-
ní: prof. Alojz Kopáčik, PhD. – predseda, Ing. 
Ján Hardoš – člen, Ing. Peter Repáň – člen, 
Ing. Štefan Lukáč – člen, Ing. Vladimír Raš-
kovič – člen, Ing. Miroslav Hudec – člen.
Z: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: 19. 1. 2017

Príprava VZ v Žiline – kandidátka 

predstavenstva do orgánov Komory

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov 
KGaK:
 
Predstavenstvo:
Predseda: Ing. J. Hardoš,
Podpredseda: Ing. P. Repáň,
Kandidáti: Ing. M. Bušniaková, 
Ing. A. Gargalovič, Ing. A. Holá, 
Ing. M. Hudec, Ing. M. Ondriaš, 
Ing. J. Piroha, Ing. V. Stromček 
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Disciplinárna komisia:
Predseda: Ing. J. Pobjecký,
Kandidáti: Ing. M. Jacko, PhD., 
Ing. M. Javor, Ing. E. Leitmann, 
Ing. M. Macháček, Ing. I. Paulen, 
Ing. L. Švárny
 
Dozorná rada:
Predseda: Ing. V. Vázal,
Kandidáti: Ing. V. Nechuta, 
Ing. E. Škamlová, Ing. R. Škúci, 
Ing. R. Šrámková
 
V zmysle Skúšobného a autorizačného po-
riadku, článok 2, predsedu, jeho zástupcu 
(podpredsedu) a členov skúšobnej a auto-
rizačnej komisie vymenúva predstavenstvo 
Komory. Funkčné obdobie je trojročné.

 
Program VZ:

Návrh programu rokovania:

Otvorenie.
1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie, voľba overovateľov zápisu.
2. Správa o činnosti Komory za uplynulé 

obdobie.
3. Správa o činnosti skúšobnej 

a autorizačnej komisie.
4. Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
5. Správa o hospodárení za rok 2016, audit, 

účtovná závierka.
6. Revízna správa dozornej rady.
7. Návrh rozpočtu Komory pre rok 2017.
8. Novelizácia etického kódexu.
9. Voľby do orgánov Komory, predstavenie 

kandidátov.
10. Diskusia.
11. Obed.
12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13. Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – Komisia 

pre expertíznu činnosť v geodézii 
a kartografi i.

14. Ing. Jozef Piroha – Problematika 
geometrických plánov rozostavaných 
stavieb a ich kolaudácie.

15. Diskusia.
16. Uznesenie.
17. Záver.

Vedením valného zhromaždenia boli navrh-
nutí Ing. Peter Repáň, Ing. Miroslav Hudec.
Členovia predstavenstva sa uzniesli na na-

sledujúcich návrhoch na voľby do mandáto-
vej, návrhovej komisie, volebnej komisie a na 
voľbe zapisovateľa, ktoré budú predložené na 
schválenie na valnom zhromaždení, po dopl-
není ďalších členov komisií:

Mandátová komisia: Ing. Jozef Piroha – 
predseda + doplniť členov
Návrhová komisia: Ing. Anna Holá – 
predsedníčka + doplniť členov
Volebná komisia: nemal by byť volený 
kandidát do orgánov Komory
Zapisovatelia: Ing. Nataša Hermanová
Overovatelia zápisu: doplniť členov

Uznesenie z VZ – doplniť do úloh členov po-
vinnosť, okrem úhrady členského príspev-
ku a poistného, aj poplatok za elektronický 
odber noriem, s termínom úhrady do konca 
apríla. Po stanovenom termíne nebude mož-
né dodatočné prihlásenie na odber noriem.

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2016

Prostriedky KGaK sú v celkovom rozsahu za 
rok 2016 čerpané na 90,74 %.
Pri porovnaní výnosov a nákladov je evidova-
ná strata vo výške – 36 338,15 eur, ktorá je 
o 30 438,63 eur nižšia ako pôvodne pláno-
vaná.
Údaje v rozpočte sú zatiaľ informatívne, keď-
že rozpočet ešte nie je prekonzultovaný s úč-
tovníčkou.

Ing. Geisseová predložila aj predbežný ná-
vrh rozpočtu na rok 2017, v ktorom sa počí-
ta s organizáciou odborného podujatia – kurz 
pre kvalifi kačnú skúšku z IG pre členov KGaK 
a je vytvorená nová položka pre ad hoc komi-
siu pre expertíznu činnosť v geodézii a karto-
grafi i. Legislatívna rada bude znížená podľa 
ostatných komisií. Tajomníčka oslovila členov 
predstavenstva s požiadavkou na nákup no-
vého počítača, z dôvodu súčasnej obmedze-
nej kapacity.
Členovia predstavenstva predbežne schva-
ľujú predložený návrh. Pripomienky a návr-
hy je možné posielať do spracovania zásielky 
k valnému zhromaždeniu.

Informácie 
Kancelárie KGaK

Jubilanti 2017
 
80. rokov 

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

70. rokov 

Ing. Stanislav BRIEŠKA
Ing. Peter CVENGROŠ
Ing. Miroslav OŠKO
Ing. Daniela TOMOVÁ

60. rokov 

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

50. rokov 

Ing. Vladimír  HARŠÁNY
Ing. Róbert HRMO
Ing. Renata  HYKŠOVÁ
Ing. Radek JANÁK
Ing. Radoslav KÁČERIK
Ing.  Slavomír KARAKA
Ing. Miroslav KARLÍK
Ing. Miloš KRŠJAK
Ing. Jozef LAUČEK
Ing. Mário LŐRINCZI
Ing. Miroslav MAZÚR
Ing. Štefan RICHNÁK
Ing. Peter  SIMEONOV
Ing. Jozef STRAKA
Ing. Vladimír UHLÍK
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1. Pokyny na spracovanie hlavných odborných článkov
 
Potenciálni autori príspevkov dodajú do kancelárie Komory 

nasledujúce dokumenty:

a)  maketu príspevku,

b)  jednotlivé súčasti príspevku, z ktorých pozostáva príspevok 

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

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

Jednotlivé súčasti príspevku

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

Texty je potrebné dodať v celku, bez grafiky, nadpisy nepísať verzálka-
mi (veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov Texty spra-

Pokyny a kvalitatívne podmienky na spracovanie 
hlavných odborných článkov, príspevkov do rubriky novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky a reklám

covať vo formáte MS Word (*.docx), Dodržiavať jednotné jednoduché 
riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text nepri-
spôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny rozdeľovník 
slova na konci riadku.

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 formá-
toch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlíšenie obrázkov pre fotografie a ilustrácie je 
300 dpi pri veľkosti 1:1 a pre perokresby 600 dpi pri veľkosti 1:1, 
prípadne vo vektorovom formáte Adobe Illustrator (*.pdf)

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

V prípade, že obrázky, fotografi e 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, fotografi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.

Príspevok do tejto rubriky nie je honorovaný a je súčasťou grafi ckého 
spracovania časopisu, preto aj jeho vizualizácia je v kompetencii gra-
fi ka (grafi čky).

Za obsah a kvalitu reklám a príspevkov v rubrike Novinky prístrojo-
vej a spracovateľskej techniky (dodaných textov a ich súčastí) zod-
povedá spracovateľ, nie Redakčná rada SGaK.
 

3. Pokyny na spracovanie reklamy

Reklamy (vopred pripravené v grafi ckých štúdiách) je potrebné do-
dať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, prípadne spadávkou)

• pre čistý formát časopisu (celá strana A4) je reklama na spadáv-
ku 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.
 

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 grafi ke (napr. 
CDR, AI, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami daného subjek-
tu, pripravenými v CMYK-u.

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

Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy nájdte na www.kgk.sk
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slovenský geodet 
a kartograf

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 1. 12. 2016 do 15. 2. 2017

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1050 Ing. Veronika Uličná A 24. 1. 2017

1051 Ing. Peter Garai B 24. 1. 2017

1052 Ing. Vladimír Hovanec B 24. 1. 2017

1053 Ing. Ján Gaborčík B 24. 1. 2017

1054 Ing. Michal Baran, PhD. B 24. 1. 2017

1055 Ing. Lukáš Jurčík B 24. 1. 2017

1056 Ing. Miroslav Krupec B 24. 1. 2017

1057 Ing. Marián Urban A 24. 1. 2017

1058 Ing. Eva Vaníková A 24. 1. 2017

1059 Ing. Dana Fedorová A 24. 1. 2017

1060 Ing. Zuzana Ferková A 24. 1. 2017

1061 Ing. Peter Labuda B 24. 1. 2017

1062 Ing. Alexandra Matyšáková A 24. 1. 2017

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 15. 2. 2017)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

764 Ing. Vladimír Pavlus B 3. 2. 2017

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 15. 2. 2017)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

252 Ing. Milan Marček A 12. 12. 2016

287 Ing. Jozef Ornth B 12. 12. 2016

288 Ing. Lýdia Ornthová C 13. 12. 2016

353 Ing. Andrej Slodička A 31. 12. 2016

797 Ing. Beata Galgociová A 31. 12. 2016

354 Ing. František Smatana C 31. 12. 2016

143 Ing. Ján Hurtuk C 31. 12. 2016

458 Ing. Ján Handlovský B 31. 12. 2016

677 ng. Jana Bizubová A 31. 12. 2016

809 Ing. Marián Čulen C 15. 2. 2017

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 15. 2. 2017):

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

068 Ing. Viktor Duč B 30. 11. 2016

217 Ing. Pavol Krišpinský C 30. 11. 2016

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK




