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l Milí čitatelia!
Ani sme sa nenazdali a už stojíme za prahom roka 2018. Pre 
časopis Slovenský geodet a kartograf to znamená, že vstupu-
je do svojho – znie to skoro neuveriteľne – dvadsiateho tretie-
ho ročníka. A to už je na časopis naozaj slušné obdobie. Veď 
koľko časopisov prežilo tak dlho? Môžem konštatovať, že me-
dzi komorovými časopismi na Slovensku je to skoro unikát, za 
ktorý sa nemusíme hanbiť. Ale už dosť novoročného rozjímania 
a prejdime k aktuálnemu prvému tohtoročnému číslu.
Celú rubriku „Hlavných odborných článkov“ sa nám po dlhom 
čase podarilo naplniť príspevkami z problematiky katastra 
nehnuteľností. Prvý príspevok s názvom „Historický prehľad 
tvorby geometrických plánov na Slovensku“ pripravila pracov-
níčka Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kto-
rá už dlhodobo prednáša predmet Kataster nehnuteľností a sú-
visiace predmety odboru geodézia a kartografi a. Veríme, že 
tento príspevok bude dobrou pomôckou pre všetkých (hlavne 
mladších) autorizovaných geodetov a kartografov pracujúcich 
v oblasti katastra nehnuteľností. Druhý príspevok nosnej rub-
riky s názvom: „Kam sa podel vlastník zvyškovej parcely alebo 
ako sa chceme dopracovať k vektorovej katastrálnej mape čí-
selnej?“ vznikol na základe niekoľkoročných skúseností auto-
rizovaného geodeta a kartografa v katastrálnej praxi, v ktorom 
rozoberá problematiku zvyškových parciel v praxi. Na mieste 
tretieho odborného príspevku nosnej rubriky uvádzame „Sta-
novisko ÚGKK SR k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyho-
tovovania geometrických plánov“, ktoré vzniklo koncom ro-
ka 2017 na základe otázok predložených Komorou geodetov 
a kartografov. Predmetné stanovisko vypracoval kolektív pra-
covníkov Katastrálneho odboru ÚGKK SR a nájdete ho aj na 
webovej stránke Úradu.
Rubrika „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory“ 
je naplnená: plánom domácich i zahraničných odborných po-
dujatí na rok 2018, krátkymi správami z činnosti orgánov Ko-
mory, informáciami zo zasadaní predstavenstva Komory, zápis-
nicami z regionálnych stretnutí Komory a pozvánkou na XXIV. 
medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni v Prahe.
Rubriku „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“ vypĺ-
ňajú nasledujúci predajcovia techniky: GEOMAX, DELAIR, TOP-
CON, LEICA, GeoSLAM, senseFly.
V rubrike „Komora informuje“ nájdete zaužívané oznamy a in-
formácie: o jubilantoch v roku 2018, o nových členoch Komo-
ry, o členoch, ktorým bola pozastavená činnosť, ako aj pokyny 
a kvalitatívne podmienky na spracovanie hlavných odborných 
článkov, príspevkov do rubriky novinky prístrojovej a spracova-
teľskej techniky a reklám.
Príjemné čítanie prvého tohtoročného čísla časopisu, ako aj 
úspešný a v plnom zdraví prežitý rok 2018 želá všetkým čitate-
ľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Historický prehľad tvorby geometrických plánov na Slovensku

h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

1. Úvod

Najstaršie mapy, ktoré dnešný kataster 
nehnuteľností využíva, sú viac ako 150 ro-
kov staré. Okrem pravidiel tvorby (mapova-
nia) sa pri nich očakáva poznať aj postupy 
aktualizácie a obnovy mapy. Iba tak môže-
me posúdiť ich charakteristiky kvality, a teda 
mieru ich využitia v katastrálnej praxi. Povin-
nosť aktualizovať (pôvodné) katastrálne ma-
py sa zaviedla na prelome 19. a 20. storočia. 
Dokumenty, ktoré sa vyhotovovali na aktua-
lizáciu meračského operátu, menili svoj ná-
zov, až kým sa v roku 1964 neustálil pojem 
geometrický plán (ďalej len „GP“) (Vyhláška 
č. 23/1964 Zb.), (Pokyny, 1964), ktorý si ve-
rejnosť osvojila a používa sa dodnes.

Dnes GP predstavuje technický podklad 
právnych úkonov, verejných listín a iných lis-
tín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam 
práv do katastra nehnuteľností. Znázorňu-
je nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene 
s uvedením doterajších a nových parcelných 
čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších úda-
jov (Zákon č. 162/1995 Z. z.). Elaborát GP 
obsahuje analógovú a digitálnu časť, čo plne 
zodpovedá stavu digitalizácie katastrálneho 
operátu.

Cieľom príspevku je poskytnúť prierez 
technologických a legislatívnych pravidiel his-
tórie vývoja GP, meračské a výpočtové metó-
dy, a aj meniaci sa obsah a náležitosti elabo-
rátu GP. Kým niektoré zásady merania a spra-
covania pretrvali temer bez zmeny, iné sa 
prispôsobili súčasnosti, najmä novým tech-
nológiám merania a digitalizácii katastrálne-
ho operátu.

2. Pôvodné katastrálne mapy

Hlavným dôvodom systematického, celoploš-
ného mapovania bolo vyberanie dane. Výsled-

kom meračských prác pre stabilný (pozem-
kový) kataster boli katastrálne mapy (KM). 
Vyhotovovali sa od roku 1856 metódou me-
račského stola v uhorských zobrazovacích 
sústavách. Sú to grafi cké mapy, ktoré ešte 
aj dnes predstavujú viac ako 50 % všetkých 
máp katastra nehnuteľností.

Pre každú obec/katastrálne územie sa vyho-
tovila samostatná mapa. Bol v nej vyznače-
ný obvod obce/katastrálneho územia a jed-
notlivé pozemky líšiace sa kultúrou alebo 
vlastníctvom vo svojej topografi ckej polo-
he, v tvare i veľkosti v príslušnej mierke pod-
ľa skutočnosti. Pozemky sa označovali par-
celným číslom. Základnou jednotkou dĺžky 
bola viedenská siaha (1˚ = 1,895 484 m) 
a pre plochy dolnorakúske jutro „k. j.“ (1 k. j. 
= 0,575 464 ha). Sekčný list mal výmeru 
500 k. j. a mierku 1:2880. Podrobné mera-
nie sa vykonávalo metódou meračského sto-
la. Výhodou tejto metódy bolo, že v teréne sa 
dali priamo overovať výsledky merania. Me-
račský stôl pozostával z rysovacej dosky, sto-
jana a zariadenia spájajúceho dosku so sto-
janom. Súčasťou súpravy bol zameriavací li-
neár. Najpoužívanejšie metódy boli pretínanie 
napred a metóda rajónu, keď bolo zámerné 
pravítko nastavené na smer podrobného bo-
du. Dĺžky sa merali siahovou latou alebo reťa-
zou (Ďungel a Marek, 2015).

Reambulácia máp pozemkového katastra

Stabilný pozemkový kataster pamätal na ak-
tualizáciu, aby operát pozemkového katastra 
nestarol. V roku 1869 bol prijatý Reambulač-
ný zákon (Ríšsky zák. čl. č. 88/1869 R. z.), 
ktorý nariaďoval „zistiť, zamerať a do ope-
rátov pozemkového katastra doplniť všetky 
zmeny“. Stanovoval, že hromadné doplne-
nie zmien – reambulácia bude periodická, 

každých 15 rokov. Na území dnešného Slo-
venska sa však zmeny zisťovali a zameriava-
li iba minimálne, pretože až do roku 1875 tr-
valo obdobie daňového provizória (Hudeco-
vá, 2016). Doplňovanie zmien prichádzalo do 
úvahy, až keď bol operát daňového provizória 
nahradený defi nitívnym operátom pozemko-
vého katastra. Ďalšia reambulácia sa mala vy-
konať v roku 1896. Už vtedy však bolo zrej-
mé, že 15-ročné obdobie je na reambuláciu 
príliš dlhé.

Pri reambulácii sa nevyhotovili nové mapy, 
iba sa v pôvodnej mape zrušili neplatné hrani-
ce parciel alebo celé parcely a vykreslil sa no-
vý stav. Nové parcely sa označili podlomením 
pôvodného parcelného čísla v tvare zlomku. 
Na novú kresbu a popis sa použila rumelka 
(červená farba). Po vyšetrení vlastníctva a zo-
brazení zmien do mapy sa spresnili aj výme-
ry parciel.

3. Aktualizácia máp stabilného 
pozemkového katastra

Podľa rakúskeho vzoru vydali aj v Uhorsku 
Evidenčný zákon (Ríšsky zák. čl. XXII/1885 
R. z.), podľa ktorého sa mal katastrálny ope-
rát dopĺňať „so zreteľom na vzniknuté zme-
ny“. Reambuláciu KM nahradila aktualizácia 
mapy vykonaná pri každej zmene. Geomet-
rické plány (polohopisné) sa stali dôležitou 
listinou nielen na vedenie pozemkového ka-
tastra, ale aj na doplňovanie verejných kníh 
a iných máp, na zabezpečenie pozemkovej 
držby, na prevod nehnuteľností a pre reálny 
úver. Geometrický plán mal predpísané for-
málne a vecné náležitosti. Na technické pod-
robnosti sa využili inštrukcie (Instruction, 
1887, 1904), prijaté v českej časti monar-
chie, ktoré ustanovovali medze prípustných 
odchýlok pre meračské, výpočtové aj kreslič-
ské práce. Na udržiavanie pozemkového ka-
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tastra v aktuálnom stave boli zriadené aj oso-
bitné úrady. Priebežné doplňovanie zmien do 
KM sa v praxi vykonávalo iba v tých obciach, 
kde existovala KM a bola založená nová po-
zemková kniha. V ostatných obciach sa až do 
roka 1918 zmeny vykonávali iba v písomnej 
časti operátu pozemkového katastra.

3.1 Geometrické plány (polohopisné) 
(1885 – 1918)

Evidenčný zákon (Ríšsky zák. čl. XXII/1885 
R. z.) určoval, že ak katastrálna parcela nie je 
pravouhlá, s dĺžkou strany aspoň 20 m a de-
lenie nie je alikvotné, na jej rozdelenie sa mu-
sí vyhotoviť GP. V prípadoch, keď sa nemusel 
vyhotoviť GP, opísala sa deľba katastrálnej 
parcely v príslušnej listine. Zmeny vykonané 
v jednom roku v obci sa viedli v Knihe zmien. 
GP (polohopisný) získaný z archívu Katastrál-
neho odboru okresného úradu v Dunajskej 
Strede (KOOÚ DS), je z roku 1895, obr. 1.

Meračské a výpočtové práce: Ako tech-
nicko-meračský podklad na vyhotovenie plá-
nu sa použila snímka (kópia) alebo odtlačok 
posledného stavu KM. Zmeny sa zameriava-

li na meračské priamky (Mašek, 1948). Od 
roku 1904 (Instruction, 1904) sa používala 
aj polygonálna metóda, metóda pravouhlých 
súradníc, prípadne metóda meračského sto-
la. Pri meraní sa kontrolovali uhlové a dĺžko-
vé odchýlky. Pri vykreslení zmien do KM sa 
zohľadnila zrážka mapy. Na výpočet výmer 
pozemkov sa použili plochy určené planimet-
ricky, výpočtom z meraných alebo kartomet-
ricky získaných mier.

Obsah a náležitosti elaborátu: Pri rozdiel-
nom zákrese vo verejnej knihe od zákresu 
v pozemkovom katastri sa v GP vyznačil aj 
stav zapísaný vo verejnej knihe. V GP sa vždy 
uviedli všetky dĺžkové a uhlové miery potreb-
né na zostrojenie nových hraníc parcely. Ak 
sa pri meraní zistila chyba v kresbe pôvodnej 
hranice, zakreslila sa správna hranica a chyb-
né hranice sa škrtli. Všetky GP sa robili ruč-
ne v kvalitnom vyhotovení. Elaborát zo zame-
rania obsahoval situáciu zobrazujúcu riešenú 
parcelu aj so susednými parcelami, parcel-
né čísla s kultúrami, omerné miery, výmery 
a vlastníkov novovytvorených parciel. Výkaz 
plôch bol uvedený na voľnom mieste plánu 
s uvedením doterajšieho a nového stavu. Pri 
veľkých zmenách držobných hraníc sa výkaz 

plôch pozemkov alebo ich dielov vyhotovil 
zvlášť a bol ku GP pripojený zošitím.

Geometrický plán vyhotovil úradník po-
zemkového katastra alebo autorizovaný civil-
ný technik. Vykonané práce sa autentifi kova-
li, čím sa potvrdila ich kvalita a skutočnosť, že 
GP bol vyhotovený v súlade s predpismi a na-
riadeniami (Hudecová, 2016).

4. Československý pozemkový 
kataster

Československo prevzalo od Uhorska celý 
mapový operát: KM, knihy zmien a GP, parcel-
ný protokol so súpisom všetkých parciel s ich 
výmerou, s názvami honov, pozemkové hárky 
s katastrálnym výťažkom, súpis nehnuteľnos-
tí držiteľa, zoznam vlastníkov a výpočtové pro-
tokoly. Nároky kladené na pozemkový katas-
ter v novom štáte narastali. Okrem unifi kácie 
a nápravy pozemkového katastra sa pracova-
lo aj na nových polohopisných základoch (Hu-
decová, 2016). Povinne sa zaviedla metrická 
miera pre listiny a knižné zápisy. Pri spracova-
ní GP sa aj po roku 1918 využívali inštrukcie 
prijaté v českej časti monarchie.

Obr. 1 | GP z roku 1895 (archív KOOÚ DS).
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4.1  Geometrické plány (situačné) 
(1918 – 1926)

Meračské a výpočtové práce: Ako technic-
ko-meračský podklad sa použil odtlačok po-
sledného stavu KM. Pri podrobnom meraní 
sa využívala najmä polárna metóda a ortogo-
nálna metóda v kombinácii s polygonálnou 
metódou. Pri meraní sa kontrolovali dĺžkové 
a uhlové odchýlky. Začiatočný a koncový bod 
polygónu, resp. meračskej priamky (roh bu-
dovy, lom stabilnej hranice pozemku) sa ove-
ril aspoň tromi omernými mierami. V rámci 
jedného vlastníka sa nevyžadovalo podrob-
né meranie hraníc kultúr ak neboli označe-
né (plotom, medzníkom, kolíkom). Výpočet 
výmer sa vykonal z mier meraných v teréne 
alebo z plôch určených grafi cky, najčastej-
šie planimetrovaním. Pri využití polygonálnej 

metódy (ak bola polygonálna sieť doplnená 
dostatočne hustou sieťou meračských pria-
mok), sa využili plochy získané z priamo me-
raných mier (rozložili sa na trojuholníky). Plo-
chy menšie ako 100 m2 nesmeli byť vypočí-
tané z kartometricky odmeraných mier, iba 
z mier meraných v teréne. Dbalo sa na plošnú 
zrážku mapového listu.

Obsah a náležitosti elaborátu: Geometric-
ký plán musel byť aspoň v mierke KM. Nové 
hranice pozemkov boli vyznačené červenou 
farbou. Každá oddelená časť parcely dosta-
la nové parcelné číslo. Pevné body, na ktoré 
bolo meranie pripojené, sa vyznačili. Zobrazi-
li sa aj susedné parcely, parcelné čísla a kul-
túra, aj všetky merané hodnoty (dĺžky a uh-
ly) potrebné na vykreslenie nového stavu a na 
výpočet nových výmer parciel. K formálnym 
náležitostiam GP patrilo meno a autorizačná 

pečiatka vyhotoviteľa, spôsob označenia no-
vých hraníc a vyhlásenie, že meranie a pres-
nosť vyhovujú platným predpisom.

4.2  Geometrické plány (polohopisné) podľa 
Návodu B (1927 – 1950)

V roku 1927 bol vydaný katastrálny zákon 
(Zákon č. 177/1927 Sb. z. a n.), ktorý vytvo-
ril podmienky na vybudovanie jednotného 
pozemkového katastra. Geodetické základy 
tvorila Československá jednotná trigonomet-
rická sieť katastrálna (JTSK). Mapy nového 
merania boli vyhotovené v geodetickom sú-
radnicovom systéme (S-JTSK). Katastrálny 
zákon z roku 1927 nahradil všetky dovtedy 
platné zákony a predpisy. Obsahoval aj na-
riadenie „udržiavať v súlade všetky písomné 

Obr. 2 | GP z roku 1931 
(archív KOOÚ DS).
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a mapové operáty.“ Polohopisný GP sa prikla-
dal k uzneseniam súdu, k zápisu vo verejných 
knihách a slúžil na aktualizáciu pozemkového 
katastra. Zásady a postupy merania a zobra-
zovania pri tvorbe mapy (mapovaní) boli uve-
dené v Návode A (Návod A, 1932), doplňova-
nie operátov pozemkového katastra usmer-
ňoval Návod B (Návod B, 1933).

Meračské a výpočtové práce: Geomet-
rický plán obsahoval grafi ckú časť a výkaz 
plôch, (obr. 2). Merania sa mohli pripojiť buď 
na existujúce trigonometrické body, alebo na 
existujúci stav. V prípade, že do situácie sa 
nedali zobraziť všetky merané hodnoty, vy-
značili sa ako detail. Návod B predpisoval, že 
podkladom na meranie je platný stav KM. Me-
račské práce sa vykonali číselnou metódou – 
ortogonálnou alebo polárnou; na použitie inej 
metódy bol potrebný súhlas. Dĺžky sa začali 
merať opticky. Meranie vychádzalo a končilo 
na overených pevných bodoch, pri ktorých 
nedošlo od zákresu k zmene. Overenie bodov 
sa vykonalo omernými mierami. Pri meraní sa 
kontrolovali dĺžkové a uhlové odchýlky. Ak sa 
pri meraní zmeny zistili nezrovnalosti skutoč-
ného stavu so stavom v operáte, vyhotoviteľ 
GP bol povinný uviesť aj všetky údaje nutné 

na opravu chybných zákresov a údajov. Vý-
mery zmenených a nových parciel sa mohli 
určiť aj zo súradníc podrobných bodov.

Obsah a náležitosti elaborátu: Geomet-
rický plán sa vyhotovil na priesvitnom papie-
ri, aby sa dal rozmnožiť a skladať do formátu 
A4. K plánu boli pripojené zápisníky, zoznamy 
súradníc s výpočtami a poľný nákres. Kresba 
doterajšieho stavu bola čiernou farbou, nové 
hranice a nový stav plnou červenou čiarou. 
Konštrukčné čiary, meračské priamky a kol-
mice sa vykreslili modrou čiarkovanou čiarou. 
Geometrický plán obsahoval mierku, označe-
nie mapového listu a severku (ak nebol orien-
tovaný na sever), mohol obsahovať aj diely, 
ktoré sa vyznačili písmenami. Výkaz plôch sa 
skladal z doterajšieho a nového stavu. Každá 
časť obsahovala číslo parcely, kultúru, adre-
su, meno vlastníkov a výmery.

Geometrický plán musel vyhovovať formál-
nym a vecným náležitostiam (Mašek, 1948). 
Obsahoval overenie správnosti GP s podpi-
som overujúcej osoby. Overenie mohol vyko-
nať zememeračský inžinier s päťročnou pra-
xou, ktorý úspešne vykonal skúšky a získal 
oprávnenie na overenie GP.

V období slovenského štátu fungovali všet -

ky organizačné štruktúry z predošlých rokov. 
Boli rešpektované nariadenia na údržbu KM. 
Vyhotovenie GP bolo zriedkavé.

5. Geometrické plány po roku 1950

Po druhej svetovej vojne prebehli v našej spo-
ločnosti veľké zmeny spojené s osídľovaním, 
vysídľovaním, presídľovaním, obnovou vojnou 
zničených obcí, revíziou prvej pozemkovej re-
formy, realizáciou veľkých investičných zá-
merov, znárodňovaním pôdy a najmä tzv. ko-
lektivizáciou poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, ktoré vyvolali veľké zmeny vo 
vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Tie-
to zmeny neboli zväčša ani v pozemkových kni-
hách ani v katastrálnom operáte zaznačené.

Evidencia pôdy (1950 – 1956), Jednot-
ná evidencia pôdy (1956 – 1964) a Eviden-
cia nehnuteľností (EN) (1964 – 1990) patrili 
k technickým dielam, ktoré prednostne evido-
vali údaje o pozemkoch podľa ich faktického 
užívania bez ohľadu na vlastnícke vzťahy. No-
vé evidencie v duchu budovaní socialistickej 
spoločnosti použili síce operát Českosloven-
ského pozemkového katastra, no vykonali 

Obr. 3 | GP z roku 1961 (archív KOOÚ DS). Obr. 4 | GP z roku 1966 (archív KOOÚ DS).
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v ňom zásadné zmeny. Odtlačky pôvodných 
KM dostali názov pozemkové mapy a ich ob-
sah sa upravil. V extraviláne sa zrušila väčši-
na vlastníckych hraníc a nahradili ich hranice 
užívacie. Pozemková mapa zobrazovala „sku-
točný“ stav, teda konglomerát stavu pozem-
kových, hospodárskych, vlastníckych, držob-
ných a užívacích pomerov.

5.1 Geometrické plány (polohopisné) 
(1956 – 1964)

V rámci miestneho prešetrovania, ktoré vyko-
návala komisia, sa pozemkové mapy dopĺňali 
zmenami každých 5 rokov. GP sa v tomto ob-
dobí vyhotovovali vo väčšine iba v intravilá-
noch. Pre meračské a výpočtové práce, a aj 
pre zákres zmien platili dovtedajšie predpisy 
(Návod B, 1933). GP boli vyhotovované pod-
ľa právneho stavu zapísaného v pozemkovej 
knihe obr. 3.

5.2 Geometrické plány (1964 – 1976)

V roku 1964 bol prijatý zákon o evidencii ne-
hnuteľností (Zákon č. 22/1964 Zb.) Defi nitív-

ne sa prestali vykonávať zápisy do pozemko-
vej knihy. Zmeny v právnych vzťahoch boli vy-
konané na okresných strediskách geodézie 
na podklade došlých právnych listín. Vlastníc-
tvo sa zapisovalo na listy vlastníctva. GP bol 
súčasťou právnych listín k zápisu práv.

Meračské a výpočtové práce pri meraní 
zmien sa naďalej riadili ustanoveniami Ná-
vodu B. Dopĺňali ich pokyny týkajúce sa prí-
padov, v ktorých GP riešil okrem stavu EN aj 
stav právny (Pokyny, 1964). Zmenou bolo aj 
to, že okresné pracoviská geodézie nariadili 
pri vyhotovení GP aktualizovať aj súradnice 
podrobných bodov a prehľad čísel podrob-
ných bodov, ktoré vznikli ako výsledok tvorby 
mapy, a ako výsledok predchádzajúcich me-
raní zmien.

Kým do roku 1964 sa GP vyhotovovali 
podľa právneho stavu zapísaného v pozem-
kovej knihe (obr. 3), po tomto roku predstavo-
val základný podklad pri vyhotovení GP stav 
EN. Bolo potrebné stav právny porovnávať so 
stavom EN, vyhotoviť identifi káciu riešených 
parciel a vyhotoviť aj pomocný výkres s výka-
zom výmer právneho stavu. Ak bol stav práv-
ny totožný so stavom EN (obr. 4), GP sa v zá-
sade nelíšil od GP vyhotoveného v rokoch 
1956 – 1964. Ukážka GP, kde stav právny 

nie je totožný so stavom EN, je na obr. 5. V no-
vom stave označenie nových parciel a výme-
ry museli byť zosúladené. 

5.3 Geometrické plány (1977 – 1991)

Meračské a výpočtové práce: Základným 
mapovým podkladom bola pozemková ma-
pa. Pôvodná KM sa použila na prevzatie práv-
nych vzťahov, ak nesúhlasili so stavom uží-
vania. Preferovalo sa číselné zameriavanie 
zmien, súradnice pevných bodov podrobné-
ho poľa (PBPP) aj podrobných bodov sa odo-
vzdávali (Smernica, 1977).

Obsah a náležitosti elaborátu: Na zákla-
de smernice z roku 1977 sa GP vyhotovovali 
jednofarebne, iba čiernou farbou. Nové hrani-
ce boli vyznačené hrubšími čiarami, dotknu-
té parcelné čísla boli v krúžku. Týmto spôso-
bom vyhotoviteľ GP nemusel nové hranice 
a parcelné čísla vykresliť zvlášť po rozmnože-
ní, na každej kópii a ušetril čas, obr. 6 (vľavo). 
Parcelné čísla iných mapových podkladov sa 
uvádzali v zátvorke.

Geometrický plán mal časti: popisové po-
le, grafi cké znázornenie a výkaz výmer. Vý-
sledky merania sa uviedli v zázname podrob-

Obr. 5 | GP z roku 1966 – stav 
podľa EN (vľavo), stav právny 
(vpravo) (archív KOOÚ DS).
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ného merania zmien (ZPMZ) na predpísanom 
tlačive, ktoré obsahovalo meračský (poľný) 
náčrt a zápisník. Neskôr po prijatí metodiky 
(Metodický návod, 1984) sa obsah ZPMZ do-
plnil o popisové pole, obr. 6 (vpravo). Spolu 
s GP a ZPMZ predložil vyhotoviteľ na overenie 
celú dokumentáciu, a to: miestopisy o novo 
zameraných bodoch PBPP, zápisníky mera-
ných uhlov a vzdialeností, výpočty a zoznam 
súradníc, prehľad bodov bodového poľa. GP 
aj ZPMZ sa autorizačne aj úradne overili. 

6. Obdobie katastra nehnuteľností

Po roku 1989 sa aj v rezorte geodézie a kar-
tografi e uskutočnilo viacero významných 
zmien. V roku 1991 sa začali evidovať pôvod-
né nehnuteľnosti a vlastnícke práva k nim. 
Keďže pôvodné nehnuteľnosti neboli vždy 
zobrazené v pozemkovej mape, nemohli byť 
vlastnícke práva k nim zapísané do registra 
C. Pre každé katastrálne územie (k. ú.) sa pre-
to zvolil najvhodnejší určený operát a založil 
sa dočasný register E. Pôvodné nehnuteľnos-
ti zobrazovala mapa určeného operátu (Meto-
dický návod, 1991). Vlastnícke práva sa evi-
dovali v registri C, ktorému prislúchala (nová) 
katastrálna mapa (premenovaná pozemková 

mapa) a tiež v registri E, ktorému prislúchala 
mapa určeného operátu.

V roku 1993 bola defi novaná pevná zák-
ladná štruktúra digitálnej katastrálnej mapy, 
nastúpilo obdobie digitalizácie máp katastra. 
Analógové mapy sa začali postupne nahrá-
dzať vektorovými mapami.

V roku 1995 sa prijal nový katastrálny zá-
kon (Zákon č. 162/1995 Z. z.), ktorý je plat-
ný dodnes. 

6.1 Geometrické plány (1991 – 2009)

Meračské a výpočtové práce: S novými prí-
stupmi evidovania vlastníckych a iných práv, 
a tiež s rýchlym zavádzaním výpočtovej tech-
niky sa upravovali postupy merania a spraco-
vania GP. Opäť sa zaviedlo viacfarebné vyho-
tovenie GP (Smernica, 1991). GP mohli byť 
vyhotovené v miestnom súradnicovom sys-
téme, kde boli určené ľubovoľné východis-
kové pevné body (predovšetkým v siahových 
katastrálnych mapách), alebo sa meranie vy-
konalo v S-JTSK, pri ktorom sa využili body 
PBPP alebo aj trigonometrické body. Dostup-
nosť meračskej techniky na meranie dĺžok 
významne priorizovalo využívanie polárnej 
metódy pred metódou ortogonálnou. V roku 

2003 sa povolilo merať zmeny aj s využitím 
globálneho systému určovania polohy, metó-
dou GPS (Usmernenie, 2003).

Obsah a náležitosti elaborátu: Predpiso-
valo sa odovzdať do technickej dokumentá-
cie spolu s GP okrem výsledkov merania aj 
výpočet výmer parciel a ich dielov a zoznam 
súradníc daných a novourčených bodov (In-
štrukcia, 1993). Výpočet výmer parciel a ich 
dielov sa odovzdával neskôr ako tzv. výpoč-
tový protokol, ktorý bol súčasťou GP a viedol 
sa v rámci kalendárneho roka. Od účinnosti 
vyhlášky ku katastrálnemu zákonu (Vyhláška 
č. 79/1996 Z. z.) sa povinne odovzdal aj vek-
torový geodetický podklad merania zmeny vo 
formáte VGI v tých k. ú., kde bola spravovaná 
vektorová KM (VKM), resp. vektorová mapa 
určeného operátu (VMUO). V roku 2005 sa 
táto povinnosť rozšírila na všetky k. ú. Súbory 
VGI sa využívali na aktualizáciu VKM a VMUO. 
V roku 2008 sa podklady na aktualizáciu ka-
tastrálneho operátu, ktoré vyhotoviteľ GP 
odovzdával, rozšírili aj o súbor vo výmennom 
formáte XML (Usmernenie, 2008). Textové 
súbory vo formáte xml boli určené na aktuali-
záciu súboru popisných informácií, obr. 6. Ob-
sah a náležitosti elaborátu GP a ZPMZ dostali 
podobu, ktorá s miernymi úpravami pretrváva 
dodnes (Smernica, 1997), (Smernica, 1999). 

Obr. 6 | GP z roku 1978 (vľavo), 
ZPMZ (vpravo) (archív KOOÚ 

DS).
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6.2 Geometrické plány (2009 – 2013)

Meračské a výpočtové práce: Prijatím novej 
vyhlášky ku katastrálnemu zákonu (Vyhláška 
č. 461/2009 Z. z.) sa zaviedla povinnosť me-
rať zmeny výlučne pripojením na aktívne ale-
bo pasívne geodetické základy. V období me-
dzi decembrom 2009 a aprílom 2011 zhoto-
vitelia GP merali a výsledky transformovali do 
S-JTSK v prostredí prijímačov využívajúcich 
globálne navigačné satelitné systémy (GNSS). 
Táto transformácia sa spravidla realizovala na 
úrovni geodetických základov a nezohľadňo-
vala lokálne deformácie menej kvalitne urče-
ného podrobného polohového bodového poľa, 
ktoré predstavovalo geometrický základ máp. 
Na krátky čas (od 1. 4. 2011 do 31. 1. 2013) 
sa výsledky meraní zmien odovzdávali v novej 
realizácii JTSK03 (Usmernenie, 2011). Ako 
obrovská nevýhoda tohto postupu sa ukázala 
chýbajúca väzba JTSK03 na predchádzajúce 
merania v S-JTSK. Tieto skutočnosti vyústili do 
súčasnej technológie zhotovovania GP. 

6.3 Geometrické plány od roku 2013

Meračské a výpočtové práce: základným 
mapovým podkladom je KM. Vyhotoviteľ GP 

vychádza z platných údajov katastra, má 
možnosť nahliadnuť do všeobecnej dokumen-
tácie KOOÚ a vyhotoviť si kópie a výpisy ale-
bo získať potrebné podklady elektronickou 
cestou. Meranie sa pripojí na geodetické zá-
klady. Do rozsahu merania zmeny sa zahr-
nú body meračskej siete, nové body rieše-
nej parcely, identické body a body overované 
(Usmernenie, 2013a), (Usmernenie, 2013b). 
Na transformáciu medzi realizáciou geodetic-
kých základov (JTSK03) a realizáciou, v kto-
rej sú KM (JTSK) sa využije rezortná transfor-
mačná služba. Presnosť merania sa overuje 
sledovaním dĺžkových a polohových kritérií 
(Vyhláška č. 461/2009 Z. z.).

Obsah a náležitosti elaborátu: GP má ana-
lógovú a digitálnu časť (obr. 7). Analógový GP 
sa vyhotovuje na predpísanom tlačive, mu-
sí byť dobre čitateľný, na kvalitnom papieri 
v predpísaných farbách. Poskladá sa do for-
mátu A4 s popisovým poľom na vrchnej stra-
ne. Digitálna časť GP (elektronické podklady 
na aktualizáciu súboru geodetických informá-
cií a súboru popisných informácií – vektoro-
vé geodetické podklady) slúži na aktualizáciu 
operátu katastra nehnuteľností a je povinnou 
súčasťou každého GP. GP môžu vyhotoviť fy-
zické osoby alebo právnické osoby, ktoré ma-
jú oprávnenie vykonávať geodetické a karto-

grafi cké práce (Zákon č. 215/1995 Z. z.), Ka-
tastrálne odbory okresných úradov (KO-OÚ) 
a znalci odboru geodézie a kartografi e. GP sa 
autorizačne aj úradne overuje. 

7. Záver

Medzi najstarším analyzovaným GP (z roku 
1895) a najnovším GP (z roku 2017), je obdo-
bie dlhšie ako 120 rokov. GP prešli dlhým vý-
vojom. Zmenili sa metódy merania, spracova-
nia, zmenil sa ich vzhľad a náležitosti. Zmeny 
priniesol vývoj prístrojovej a výpočtovej tech-
niky, ale aj vývoj štátu po politickej línii.

Kým silnou stránkou metódy meračského 
stola bola možnosť overovať výsledky merania 
priamo v teréne, jej nevýhodou bola absencia 
meraných veličín (uhlov, resp. dĺžok). V úze-
miach s grafi ckou mapou sa na meranie zmien 
využíval spôsob meračských priamok, polygó-
nové ťahy, prípadne pretínanie vpred a vzad. 
Platila zásada, že sa volia také metódy, ktoré 
boli použité pri mapovaní (Mašek, 1948). Po 
roku 1927 sa na meranie zmien preferovali 
číselné metódy merania, najmä ortogonálna 
a polárna, merané veličiny (dĺžky a smery) boli 
dokumentované. V posledných rokoch sa na 
meranie využívajú zabudované laserové dĺž-
komery s elektronickým teodolitom a elektro-
nickým záznamníkom. Medzi najvyužívanejšie 
metódy merania patrí polárna metóda, po ro-
ku 2003 metóda určenia polohy technológia-
mi GNSS (Bajtala et al., 2017).

Výpočet výmer zmenených a nových par-
ciel sa vykonával z plôch určených grafi cky 
(z mier odmeraných na mape a planimetrova-
ním), určených z priamo meraných mier (vy-
užitím geometrických obrazcov) zo súradníc, 
prípadne kombinovane. Pri kartometrických 
metódach sa vždy zohľadnila zrážka mapy. Pri 
výbere metódy bola rozhodujúca kvalita ma-
py, použitá metóda mapovania a dostupnosť 
pomôcok. V súčasnosti sa výpočet výmer par-
ciel vykoná po vytvorení geometrie vektorovej 
KM interaktívnymi grafi ckými metódami.

Analýza dokumentov, ktoré dnes pozná-
me pod názvom GP, ukázala niektoré zásady 
merania a spracovania, ktoré sa od roku 18– 
85 nezmenili:
• Meranie sa pripojí na body bodového poľa 

alebo na body, ktoré sú totožné so svojím 
obrazom na mape. Tie sa na účel pripoje-
nia overia.

Obr. 7 | GP (súčasnosť) 
– analógová a digitálna časť 
(Hudecová a Geisse, 2017).
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• Pred meraním sa lomové body nových 
hraníc stabilizujú.

• Na kontrolu merania sa používajú krížové 
a omerné miery (povinne od roku 1904) 
(Instruction, 1904).

• Sledujú sa kritériá presnosti, maximálne 
prípustné odchýlky merania dĺžok, uhlov 
a zobrazenia bodu.

• Kontrola kvality je zabezpečená autentifi -
káciou, resp. autorizačným overením GP.

• Okrem riešenej parcely sa v GP zobrazuje 
a jej blízke okolie.

• Výmery zmenených a nových parciel sa 
vyrovnajú tak, aby sa súčet parciel doteraj-
šieho (platného) stavu a nového stavu rov-
nal.

• Pri rozdeľovaní parciel sa parcelné čísla 
podlamujú.

• Zmeny sa zobrazujú do mapy červenou 
farbou. Zohľadňuje sa zrážka mapy. Toto 
pravidlo zaniklo postupnou digitalizáciou 
máp.

• V prípade zistenia chyby v mape spracuje 
vyhotoviteľ GP potrebnú dokumentáciu na 
opravu chyby.
Každý GP, ktorý je spracovaný podľa do-

bovo platných predpisov, môže byť prínosný 
pre znalcov v odbore geodézia a kartografi a 
alebo aj pre geodetov najmä pri vytyčovaní 
hraníc pozemkov. Pri týchto činnostiach ka-
tastrálne autority analyzujú všetky dostup-
né podklady, medzi ktorými musia rozpoznať 
prio ritne tie s vyššou meračskou hodnotou. 
Je preto dôležité poznať nielen genézu mapo-
vého a písomného operátu predchádzajúcich 
evidencií, ale aj genézu GP, ich obsah a nále-
žitosti.

V geodetickej praxi budú vždy existovať 
dôvody na využitie aj starších technických 
podkladov.
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Kam sa podel vlastník zvyškovej parcely, alebo ako sa chceme 
dopracovať k vektorovej katastrálnej mape číselnej?

1. Úvod do problematiky

V príspevku sa budem venovať problematike 
určovania lomových bodov vlastníckych hra-
níc v tzv. nečíselných mapách s prihliadnu-
tím na spôsob, resp. absenciu prešetrovania 
hraníc pozemkov pri vyhotovovaní geometric-
kých plánov a z toho vyplývajúcich konzekven-
cií pre vlastníkov pozemkov, ale aj pre kvalitu 
katastrálnych máp, a dúfam i pre zhotoviteľov 
geo metrických plánov. Veľká časť tejto proble-
matiky sa obsahovo prekrýva s tzv. problema-
tikou určovania zvyškovej parcely, ktorá viac 
menej stála na začiatku mojej úvahy.

Na zjednodušenie a skrátenie textu bu-
dem číselným určením vlastníckej hranice 
nazývať určenie lomových bodov s kódom 
kvality T=5 vo vektorových katastrálnych 
mapách nečíselných (VKMn) najmä pri zho-
tovovaní geometrických plánov. Chcem zdô-
razniť, že všetky nasledujúce úvahy sa týka-
jú striktne vektorových katastrálnych máp ne-
číselných a z nich len lomových bodov, ktoré 
doteraz neboli určené v platnej realizácii zá-
väzného súradnicového systému S-JTSK pri 
vyhotovovaní geometrických plánov, teda 
bodov s kódom kvality T=5. Na dokreslenie 
problematiky treba povedať, že ide zväčša 
o parcely v pôvodných intravilánových čas-
tiach menších vidieckych osídlení, kde ne-
bola vykonaná obnova katastrálneho operá-
tu novým mapovaním (OKO NM). Napriek to-
mu, že približne polovica katastrálnych území 
v SR na mapovanie ešte len čaká (hoci prav-
depodobne márne), počet parciel, o ktorých 
budeme hovoriť, v skutočnosti nie je až taký 
vysoký (možno polovica, možno ešte menej) 
a veľká nie je ani ich dôležitosť z hľadiska ce-
ny – nejde o pozemky developerských pro-
jektov, veľkých stavieb, mestských zón atď. 
Z pohľadu ich vlastníkov je však presnosť ale-
bo lepšie skôr precíznosť v určení lomových 
bodov hraníc týchto pozemkov dôležitá abso-
lútne.

2. Riešenie problematiky zvyškových 
parciel v súčasnej praxi

V posledných rokoch nastalo v legislatíve tý-
kajúcej sa katastra nehnuteľností niekoľko 
významných zmien, pričom z hľadiska dôleži-
tosti pre skúmanú problematiku je potrebné 
vyzdvihnúť dve:
• Vyhláška ÚGKK SR č.461/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov nanovo defi novala presnosť me-
račských prác tak, aby presnosť súradníc 
lomových bodov mxy nepresiahla krité-
rium uxy= 0,08 m. (Spolu s meraním po-
mocou GNSS zabezpečuje takmer abso-
lútne zhodné vytýčenie podrobného bodu 
s T=1 v budúcnosti).

• Usmernenie Úradu geodézie, kartogra-
fi e a katastra Slovenskej republiky č. 
10/2013, ktorým sa ustanovuje obsah 
a forma podkladov na aktualizáciu súboru 
geodetických informácií katastra nehnu-
teľností v katastrálnych územiach, v kto-
rých je spravovaná nečíselná vektorová 
katastrálna mapa uložilo vyhotoviteľom 
geometrických plánov povinnosť určiť sú-
radnice lomových bodov všetkých dotknu-
tých parciel registra „C“ – preložené do 
hovorovej reči „katastrálnikov“ – lomové 
body hraníc všetkých tzv. zvyškových par-
ciel s výslednou kategóriou presnosti T=1, 
resp. T=2.
Treba dodať, že usmernenia ÚGKK SR tý-

kajúce sa vyhotovovania geometrických plá-
nov sú naozaj podrobné a celý postup vyhoto-
vovania geometrických plánov je v nich pod-
chytený komplexne, takže z tohto hľadiska 
im nie je čo vyčítať, skôr naopak – sú naozaj 
dobrou pomôckou a návodom pre zhotovite-
ľov geometrických plánov.

Čo im chýba, je zohľadnenie špecifík pri 
práci vo vektorových mapách nečíselných 
a rešpektovanie dôležitosti prešetrenia vlast-
níckej hranice. Čo je v nich navyše, je snaha 
stanoviť také postupy, ktoré zabezpečia, čo 
najrýchlejšie zapĺňanie katastrálnej mapy ne-
číselnej (VKMn) bodmi s kódom kvality T=1, 
alebo T=2, a to pomocou určovania, tzv. zvy-
škových parciel.

Citujem z usmernenia ÚGKK SR: USM_
UGKK SR_10/2013, Čl. VI, ods.3: VGPm sa 
zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predme-
tom nového stavu registra „C“ výkazu výmer. 
To neplatí, ak sa z pôvodnej parcely s výme-
rou do 1 ha oddeľuje nová parcela menšia 
ako 1/20 výmery pôvodnej parcely alebo sa 
z pôvodnej parcely s výmerou nad 1 ha od-
deľuje nová parcela menšia ako 1/5 výme-
ry pôvodnej parcely. V takom prípade VGPm 
obsahuje len nové oddeľované parcely, kto-
rých všetky lomové body sa číselne určia.

Argumentácia tvorcov tohto ustanovenia 
bola zjednodušene povedané taká, že zvyš-
kové parcely sa predsa určovali vždy, čo 
však nie je celá pravda. Vždy sa určovala vý-
mera zvyškových parciel, ale vyžadovanie ur-
čovania súradníc lomových bodov, tzv. zvyš-
kových parciel zväčša podliehalo miestnym 
zvyklostiam – niekde na tom úradný overo-
vateľ bez nejakého hlbšieho zdôvodňovania 
trval, inde nie – podľa toho, čomu prikladal 
význam.

Citujem z usmernenia ÚGKK SR: USM_
UGKK SR_10/2013, Čl. VI, ods.4: Všetky bo-
dy vo VGPm sú číselne určené, majú číslo 
bodu a kód kvality T=1 až T=3. Ak lomové 
body doterajších hraníc parciel ešte neboli 
číselne určené (nemajú číslo bodu a súrad-
nice v S-JTSK), určia sa s kódom kvality bo-
du T=1, prípadne T=2, t. j. postupom kvalita-
tívne zodpovedajúcim technológii vytyčova-
nia hranice.

Nevedno, či tvorcovia usmernenia mys-
leli na to, že by mal zhotoviteľ geometrické-
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ho plánu pri takomto určení lomových bodov 
osloviť všetkých vlastníkov susedných po-
zemkov k zvyškovým nehnuteľnostiam alebo 
prešetriť celé susedné bloky parciel – keďže 
usmernenia neustanovujú žiadne ďalšie nále-
žitosti, ktoré by mala dokumentácia ku geo-
metrickému plánu obsahovať (napr. obdobu 
vytyčovacieho protokolu). Zákony geodetic-
kej praxe sú však neúprosne logické – ak má 
zhotoviteľ geometrického plánu odovzdať lo-
mové body zvyškových parciel s kódom kvali-
ty T=1, resp. T=2, tak ich aj odovzdá.

V článku uverejnenom v Geodetickom 
a kartografi ckom obzore č. 8/2015 „K prob-
lematike zvyškovej parcely“ sa autori (doc. 
Ing. Imrich Horňanský, PhD., Ing. Michal Leit-
man, Ing. Erik Ondrejička) zamerali na doká-
zanie potreby určovania zvyškových parciel, 
pričom použili obrázok (obr. 1), na ktorom je 
pri vyhotovení geometrického plánu na uspo-
riadanie parcely nového stavu č. 217/53 ilu-
strovaná potreba určiť súradnice lomových 
bodov zvyškových parciel (napr. 217/2) s kó-
dom kvality T=1 (najmä preto, aby sme spo-
ľahlivo určili, či k parcele nového stavu odčer-
pávame aj diely z parcely 225 a 216/1).

Dovolím si tento obrázok uviesť výhrad-
ne s cieľom demonštrovať na ňom, že ak sa 
pozrieme na vec z pohľadu vlastníkov sused-
ných nehnuteľností, niet lepšieho príkladu, 
ktorý by dokumentoval nadbytočnosť, v nie-
ktorých prípadoch i škodlivosť takejto požia-
davky. Treba si uvedomiť, že neurčujeme len 
hranice zvyškových parciel, ale že sú to sú-
časne aj hranice parciel s nimi susediacich. 

Ak by sme chceli tieto hranice so susednými 
pozemkami (ktorých parcelné čísla ani na ob-
rázku nie sú všetky uvedené), korektne pre-
šetriť, mali by sme všetkých ich vlastníkov 
o takomto kroku upovedomiť, pozvať, spísať 
protokol. To by bol postup kvalitatívne zod-
povedajúci technológii vytyčovania hranice, 
prinajmenšom z procesného hľadiska. Po-
zemkov, ktoré na obrázku susedia so zvyško-
vými parcelami je 12, samotných zvyškových 
parciel, z ktorých sa parcela 217/53 odčle-
ňuje, je 8. Spolu teda 20 dotknutých parciel, 
ktorých vlastníci by mali byť o číselnom urče-
ní hraníc informovaní (pokiaľ vlastníka reš-
pektujeme) alebo neinformovaní (pokiaľ ho 
ignorujeme).

Je ťažko predstaviteľné, že by objednáva-
teľ geometrického plánu (na parcelu č. 217/ 
53) fi nancoval prešetrenie vlastníckych hra-
níc s vlastníkmi všetkých susedných pozem-
kov. Nehovoriac o tom, že na posúdenie po-
lohy a identickosti hranice pri jej vytýčení je 
potrebné vopred zamerať celý blok parciel, 
ktoré v tomto prípade susedia s parcelami 
zvyškovými.

Predmetný článok v Geodetickom a kar-
tografi ckom obzore je prešpikovaný presved-
čivými argumentmi, prečo je dôležité určiť lo-
mové body zvyškových parciel – všetky sa 
však týkajú geometrickej, resp. výpočtovej 
stránky (a tu naozaj nie je čo namietať – zo 
súradníc je to presnejšie vždy), avšak o vlast-
níkoch zvyškovej parcely a s ňou susediacich 
parciel sa v článku nehovorí vôbec.

Aký rozdielny by bol postup voči vlastníko-

vi jednej zo susediacich parciel (napr. č. 213), 
ak by nešlo o určenie zvyškovej parcely, ale 
o vytýčenie vlastníckej hranice?

Z pohľadu vlastníka a jeho vlastníckych práv 
postupujeme vskutku veľmi rozdielne v prípa-
de, že lomové body určíme ako výstup:
a) pri vytyčovaní vlastníckej hranice,
b) pri určení lomových bodov vlastníckej hra-

nice, ako zvyškovej parcely pri vyhotovení 
geometrického plánu.
V prvom prípade je geodet realizujúci vy-

týčenie povinný písomne osloviť vlastníkov 
všetkých dotknutých susedných parciel, pri-
zvať ich na vytýčenie, oboznámiť s hranicou, 
odovzdať im kópiu vytyčovacieho náčrtu (je 
to v platnej smernici). V druhom prípade sa 
vlastník o ničom nedozvie, až raz, keď sa roz-
hodne požiadať o vytýčenie hranice.

V praxi sa stali prípady, keď boli lomové 
body hraníc zvyškových parciel určené v sú-
lade s predstavou objednávateľa geometric-
kého plánu (i v súlade s usmerneniami ÚGKK 
SR), avšak prípustná voľnosť, o ktorú bola 
hranica posunutá, spôsobila vážny susedský 
spor – samozrejme až vo chvíli, keď sa o tom 
vlastník susedného pozemku vôbec dozve-
del.

Tu treba vziať do úvahy, že dôvodom 
na opravu lomového bodu s kódom kva-
lity T=1 podľa usmernenia USM_UGKK 
SR_3/2014, zo 7. 4. 2014 je len chybné ur-
čenie (zameranie) tohto bodu, nie jeho prvot-
ná chybná identifi kácia v teréne.

Rozdielny prístup k vlastníkovi možno viac 
vynikne, ak si porovnáme postupy, ktorými 
sa dopracujeme k bodom s kódom kvality 
T=1 aj pri ďalších geodetických činnostiach.

Dvojkoľajnosť v prístupe k vlastníkovi, kto-
rá sa dostala do technických usmernení, je 
zrejme spôsobená ignorovaním skutočnos-
ti, že v spomínaných prípadoch k spresne-
niu vlastníckej hranice (až na presnosť mxy= 
0,08 m) dochádza prvý raz – že dostávame 
výsledok rovnaký, ako pri mapovaní veľkej 
mierky a že by teda aj postup, ktorý k výsled-
ku vedie, mal byť v podstatných rysoch zhod-
ný. Hoci z pohľadu rozsahu riešeného územia 
ide o veľmi rozdielne činnosti – pre konkrét-
ne lomové body sa tieto činnosti ničím nelíšia 
(opravujem, nemali by sa líšiť).

To, čo pri vyhotovovaní geometrických plá-
nov chýba, je obdoba miestneho prešetrova-
nia vlastníckej hranice, akási jej verifi kácia 

OKO NM (Mapovanie 
veľkej mierky)

Pozemkové úpravy
Geometrický plán 
(zvyškové a s nimi 
susediace parcely)

Vytýčenie vlastníckej 
hranice

miestne prešetrovanie meranie + 
komisionálne šetrenie 
zmien druhov 
pozemkov

meranie meranie + vytýčenie

meranie rokovanie s vlastník-
mi+projektovanie no-
vého stavu

– prizvanie vlastníkov

konanie je verejné konanie je verejné – –

pripomienkovacie 
konanie

pripomienkovacie 
konanie

– protokol o vytýčení

Výsledok - body s T=1 Výsledok - body s T=1 Výsledok - body s T=1 Výsledok - body s T=1
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zo strany vlastníkov i katastrálnej autority, te-
da prvky prítomné pri mapovaní veľkej mier-
ky alebo pri vyhotovovaní projektov pozem-
kových úprav, ale dokonca aj pri obyčajnom 
vytýčení vlastníckej hranice. Treba si uvedo-
miť, že pri určení lomových bodov vlastníckej 
hranice podľa súčasných usmernení na vyho-
tovovanie geometrických plánov atď. sa voľ-
nosť v určení lomových bodov hranice mení 
z 1,26 m (kritérium presnosti na posúdenie 
identity kartometricky určeného bodu odme-
raním dĺžok do 50 m na mape a v skutočnos-
ti pre mierku 1:2 880) na Δp= 0,14 m (pre 
kritérium uxy= 0,08 m). V praxi sú najkritic-
kejšie prípady, keď jediným grafi ckým pod-
kladom, ktorý má zhotoviteľ geometrického 
plánu k dispozícií, je napr. rastrová forma ma-

py bývalého katastra nehnuteľností (obr. 2). 
Odchýlka plus – mínus viac než jeden me-
ter v tom, kde bude určená hranica pozem-
ku, je podľa mňa dobrým dôvodom nielen na 
to, aby bol do celého procesu zapojený vlast-
ník, ale aby bol tento proces nanovo defi no-
vaný a obsahoval procesné postupy, ktoré by 
sa uplatnili, ak by k určeniu lomových bodov 
vlastníckej hranice došlo pri OKO NM.

Zároveň s tým, že je potrebné spresniť po-
stup prešetrovania vlastníckych hraníc pri vy-
hotovovaní geometrických plánov, treba aj 
okresať počet prípadov, keď k tomu dochá-
dza, resp. keď je nereálne očakávať, že by sa 
z fi nančných, či iných dôvodov aj reálne vyko-
nalo – teda vyňať z tohto procesu tzv. zvyško-
vé parcely.

ÚGKK SR, resp. úradní overovatelia pod 
tlakom zhotoviteľov geometrických plánov 
postupne uvoľňujú kritériá a pripúšťajú viac 
výnimiek, pri ktorých nie je potrebné alebo 
účelné určovať lomové body zvyškových par-
ciel – neinformovanie a neúčasť vlastníka su-
sedných nehnuteľností to však principiálne 
nerieši.

Z pohľadu spoľahlivosti údajov katastra 
nehnuteľností i z pohľadu vlastníkov je oveľa 
prospešnejšie, ak geometrický plán obsahuje 
len také údaje o lomových bodoch, ktoré sú 
poriadne prešetrené. Z praxe vieme, že sú to 
najmä údaje od vlastníkov, resp. účastníkov 
zmluvy, ktorých nehnuteľností sa týka zme-
na. Rozdelenie parciel v geometrickom pláne 
na riešené a zvyškové nie je nič nové a dôvo-
dom, pre ktorý ho časť zhotoviteľov geomet-
rických plánov preferuje, nie je snaha zjed-
nodušiť si prácu, ale snaha číselne určovať 
vlastnícku hranicu len tam, kde sme schopní 
ju predtým prešetriť a bezpečne identifi kovať, 
resp. kde nezasiahneme vlastníkovi do jeho 
vlastníctva bez jeho vedomia.

Budovateľský prístup, ktorého stratégiou 
i podľa spomínaného článku je číselné určova-
nie lomových bodov zvyškových parciel v maxi-
málnej miere, zabezpečí, že sa bude katastrál-
na mapa (VKMn) pomerne rýchlo zapĺňať bod-
mi s kódom kvality T=1, resp. T=2 – zároveň 
prinesie množstvo latentných chýb a problé-
mov, ktoré sa budú objavovať v budúcnosti.

Že takáto stratégia nepočíta s prešetre-
ním vlastníckych hraníc za účasti vlastníkov 
ani v budúcnosti, je pomerne jasne načrtnu-

Obr. 2 | Rastrový obraz mapy 
bývalého katastra nehnuteľností 
s vyznačeným kritériom 
presnosti na posúdenie identity 
kartometricky určeného bodu – 
vľavo v ľudskej mierke.

Obr. 1 | Určovanie lomových 
bodov tzv. zvyškových 
parciel.
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té v ďalšom článku Modifi kácia metodiky ob-
novy katastrálneho operátu novým mapova-
ním v intraviláne a zhodnotenie jej výsledkov 
(Geodetický a kartografi cký obzor č. 7/2015, 
autori: doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. Ing. 
Martin Králik, Ing. Erik Ondrejička), podľa kto-
rého majú byť takto určené lomové body zák-
ladom pre „mozaikovité“ OKO novým mapo-
vaním (rozumej prešetrenie a zmapovanie len 
zostávajúcich bodov s T=5) , teda o doplne-
nie dnes vznikajúcej množiny bodov s T=1, 
resp. T=2.

Takýto postup je možno uplatniteľný vo vy-
braných prípadoch. Nevhodné by bolo, ak by 
sa uplatnil plošne.

Článok, okrem iného, podrobne hodno-
tí skúsenosti s pilotnými projektmi OKO NM 
i problémy, ktoré súvisia s prešetrovaním 
vlastníckych hraníc – odsúhlasenie vlastníc-
kej hranice vlastníkmi, ich neznalosť vlast-
níckych hraníc, povinnosť preberať výsledky 
predchádzajúcich meraní, neschopnosť vlast-
níkov označiť hranice alebo, tzv. priplotenie 
(t. j. rozdielnosťou hraníc v teréne a v mape) 
atď. – všetky tieto výčitky sú v jednotlivých 
prípadoch určite oprávnené – prešetrenie 
hraníc však nemá spočívať ani v slepom reš-
pektovaní predstáv vlastníkov, ani v bezdu-
chom preberaní starých „geometrákov“. Malo 
by zohľadniť a posúdiť všetky zdroje informá-
cií o vlastníckej hranici a vlastník by mal byť 
pritom vhodnou formou zúčastnený a infor-
movaný. Navyše, ak sú toto problémy pri ta-
kej komplexnej činnosti akou je OKO NM, o to 
skôr a väčším problémom budú pri určovaní 
lomových bodov zvyškových parciel ako „ved-
ľajší produkt“ geometrických plánov, kde na 
komplexné posúdenie územia nie je priestor.

3. Záverečné možnosti riešenia 
problematiky

Z mojich úvah a analýz v druhej kapitole prí-
spevku vyplývajú dve alternatívne možnosti 
riešenia uvedenej problematiky:

a) naďalej vyhotovovať geometrické plány 
podľa dnes platných usmernení, teda bez 
vedomia vlastníkov určovať lomové body 
ich vlastníckych hraníc na tzv. zvyškových 
parcelách,

b) čím skôr opustiť stratégiu rýchleho určo-
vania lomových bodov tzv. zvyškových 

Lektorovali:

Ing. Vladimír Uhlík
GEODÉZIA UHLÍK, s. r. o.

Ing. Ján Masarik
dôchodca, Trenčín

Ing. Jozef Urban

Geodetická kancelária 
URBAN–LAUKO, spol. s r. o., 
Levice

parciel a k tomu zadefi novať typ autorizo-
vanej činnosti, ktorá bude spájať niektoré 
prvky z vyhotovovania geometrických plá-
nov a mapovania veľkej mierky a ktorá bu-
de obsahovať zvládnuteľnú formu prešet-
rovania vlastníckych hraníc a ich potvrde-
nia vlastníkmi a autorizovaným geodetom 
a kartografom s príslušným oprávnením.

O prvej možnosti vieme dosť. Katastrálnu ma-
pu rýchlo doplníme neprešetrenými a neove-
renými údajmi, ktoré môžu byť v rozpore s po-
vedomím vlastníkov o ich nehnuteľnostiach.

Aké by boli benefi ty pri druhej možnosti? 
Vlastníci by pociťovali ochranu svojho vlast-
níctva, katastrálna mapa by bola postupne 
dopĺňaná spoľahlivejšími a hodnovernejší-
mi polohovými údajmi na úrovni mapova-
nia veľkej mierky a z pohľadu autorizova-
ných geodetov by vznikla oblasť, v ktorej by 
uplatnili svoju odbornosť a kde by mohli túto 
konkurenčnú výhodu premeniť aj na lepšie 
ohodnotenie svojej práce. 

Žiadať zvýšenie prácnosti bez možnos-
ti zlepšiť si zároveň ekonomické výsledky by 
asi bolo čírym šialenstvom. Pri odčlenení no-
vej autorizačnej činnosti, týkajúcej sa vyhoto-
vovania VGP, ktoré obsahujú číselné určenie 
vlastníckych hraníc vo VKMn, možno oča-
kávať, že skupina autorizovaných geodetov 
a kartografov vykonávajúcich takéto geode-
tické činnosti nebude príliš veľká, čím sa do-
siahne istý stupeň špecializácie, ktorá je dob-
rým predpokladom na lepšie postavenie na 
trhu s geodetickými službami (inými slovami 
– mala by klesnúť ponuka a zvýšiť sa cena).

Z pohľadu katastra nehnuteľností sa na 
celú vec môžeme pozrieť aj tak, či chceme, 
aby sa v územiach, kde sú nehnuteľnosti evi-
dované vo vektorových mapách nečíselných 
(VKMn), boli tieto mapy postupne pretvárané 
a zahusťované výsledkami geodetických me-
raní pre geometrické plány (VGP), ktoré budú 
spôsobom prešetrovania vlastníckych hraníc 
zodpovedať postupom uplatňovaným pri OKO 
NM, a či teda budú vhodným a spoľahlivým 
základom pre budúcu vektorovú katastrálnu 
mapu číselnú? Ak sa naplní nechcený, ale 
pravdepodobný scenár, že rezort geodézie 
a kartografi e nebude mať v blízkej i vzdialenej 
budúcnosti k dispozícii prostriedky na OKO 
NM, o to dôležitejšie bude, akú formu a ná-
ležitosti budú mať geodetické činnosti, ktoré 
budú náhradou pri tvorbe VKMč.

Na záver chcem zdôrazniť, že uvedené 
úvahy v žiadnom prípade nemajú byť bez-
brehou kritikou činnosti Katastrálneho od-
boru ÚGKK SR. V ostatných rokoch došlo 
práve vďaka jeho práci k potrebnému spres-
neniu postupov pri vyhotovovaní geometric-
kých plánov a zhotovitelia dostali k dispozí-
cii celý rad elektronických služieb, ktoré im 
prácu uľahčujú.
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Stanovisko ÚGKK SR k otázkam a podnetom 
týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov

Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky (ďalej len „Úrad“) prijal 
1. 6. 2017 pod číslom KO_5404/2017 va-
še otázky a podnety týkajúce sa vyhotovo-
vania geometrických plánov (ďalej len „GP“) 
zosumarizované Katastrálnou komisiou Ko-
mory geodetov a kartografov. Otázky sú 
uvedené v pôvodnom znení, pričom niekto-
ré už boli podrobne spracované a zodpove-
dané v podobnom dokumente z roku 2015 
č. KO-2025/2015-355, preto sa vo viacerých 
odpovediach na tento dokument odvoláva-
me.
 
Otázka č. 1:
Chcela by som sa informovať, ako je to 
s úhradami za geometrický plán, keď je už 
overený a chcem, aby mi ho katastrálny od-
bor poslal na adresu fi rmy, pretože je to na-
pr. iný okres. Poslala som poštou žiadosť 
o overenie, GP a ZPMZ + technická správa 
a ústrižok o zaplatení kolkov. Stalo sa mi, že 
ak som mala GP overený, katastrálny odbor 
požadoval aj obálku a poštovú známku, aby 
mi ho poslali. Čo sa týka obálky, to by ne-
bol problém, ale s tými poštovými známka-
mi áno, lebo neviem, akú presnú váhu bude 
mať spätná obálka a koľko bude stáť. 

Katastrálne odbory nemajú vo svojich vý-
davkoch zahrnuté aj odosielanie overených 
GP, ak sú vyhotovitelia GP zďaleka? Môžu 
odo mňa požadovať uhradenie poštovného? 
Na niektorých KO overený GP na požiadanie 
bez problémov pošlú poštou vyhotoviteľovi.

 
Stanovisko Úradu:
Úradné overenie GP je úkon spoplatňovaný 
podľa položky č. 10 písm. h) a i) sadzobní-
ka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zá-
kona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplat-
koch. Správny poplatok zahŕňa všetky úkony 
spojené s úradným overením, t. j. poskytnu-
tie údajov z katastra nehnuteľnosti a aj prí-
padné výdavky spojené s doručovaním. Zá-

kon v § 7 taxatívne určuje spôsoby, ktorými 
je možné správny poplatok uhradiť. Možno 
konštatovať, že požadovanie poštovej znám-
ky je v rozpore so zákonom o správnych po-
platkoch.

 
Otázka č. 2:
Vyhotovujem GP na oddelenie pozemku. 
Vlastník si chce oddeliť pozemok, na ktorom 
má vecné bremená kvôli zmluve. Nechce tie 
hranice vytýčiť – uvediem do ZPMZ a GP, že 
nové hranice nie sú v teréne stabilizované? 
Do ZPMZ nebudem kresliť žiadne značky 
stabilizácie. Je to správne?

A keď oddeľujem pozemok a viem, že ho 
aj ja budem vytyčovať, uvediem stabilizáciu 
aj zakreslím. Je to správne?

Alebo radšej neuvádzať stabilizáciu a ne-
kresliť značky stabilizácie, a keď sa bude da-
ný pozemok vytyčovať, vo vytyčovacom pro-
tokole sa uvedie stabilizácia, a ten sa doloží 
do dokumentácie katastra. Ako je to správ-
ne?

 
Stanovisko Úradu:
V praxi sa vyskytujú situácie, keď nie je účel-
né vyznačovať hranice v teréne (stavebné 
práce, zber úrody a pod., v týchto prípadoch 
sa použije bod s kódom kvality T=2.

 
 

Otázka č. 3:
Opis problému:
V katastrálnom území Staré Mesto bol vy-
hotovený GP ku kolaudácii stavby rodinné-
ho domu. Ide o prestavbu pôvodného do-
mu, okolitý druh pozemku je záhrada (pod-
ľa KN). V rámci projektovej dokumentácie 
a stavebného konania bolo vydané povolenie 
aj na ďalšie stavebné objekty v rámci vlast-
níckeho celku rodinného domu, ako chod-
ník a podobne. Geometrický plán bol vyho-
tovený tak, že zameral len zmeny na stavbe 
rodinného domu, pričom chodníky, zámko-

vé dlažby a ostatné stavebné objekty boli vy-
pustené, pretože nie sú premetom evidencie 
katastrálnej mapy, minimálne nie na úrovni 
vlastníckeho celku. Tie boli zamerané a odo-
vzdané v samostatnom elaboráte. Zo staveb-
ného úradu vzišlo stanovisko, že geometric-
ký plán je chybne vyhotovený a mal by byť 
vyhotovený tak, aby bolo jasné, koľko je na 
pozemku zelene, koľko dlažby... neviem čo 
ešte. Na otázku označenia samostatným par-
celným číslom bola odpoveď zo strany ne-
jednoznačná.
Otázka:
Je možné, aby stavebný úrad diktoval, čo má 
byť predmetom evidencie v katastri nehnu-
teľností?

Stanovisko Úradu:
Nie je v kompetencii stavebného úradu sta-
novovať podmienky vyhotovenia GP a ani po-
sudzovať, či je GP vyhotovený správne. Prí-
pady, keď sa pozemok označuje samostat-
ným parcelným číslom, upravuje § 6 zákona 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) – napr. dôvo-
dom na vytvorenie nového pozemku môže 
byť aj rozhranie spôsobu využívania.

 
Otázka č. 4:
Opis problému:
V rámci stavebného povolenia bol vypraco-
vaný projekt k stavebnému povoleniu, pri-
čom zastavanosť stavby projektant posúdil 
len ako plochu po obvodovom murive, pri-
čom v rámci terasy sa nachádzajú ešte pi-
liere, ktoré držia strešnú krytinu, a podobne.
Otázka: 
Je možné, aby stavebný úrad trval na dodr-
žaní m2 zastavanej plochy pod stavbou, ak je 
postavená v zmysle projektovej dokumentá-
cie, ale geodet pri tvorbe geometrického plá-
nu prešetrí stavbu inak – väčšiu, ako sa uvá-
dza v projektovej dokumentácii?
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Stanovisko Úradu:
Detto ako v odpovedi na otázku č. 3. Pod-
ľa § 6 katastrálneho zákona sa v katastri 
nehnuteľností evidujú stavby prienikom ich 
vonkajšieho obvodu so zemským povrchom 
alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na 
zemský povrch. Je dôležité poukázať na sku-
točnosť, že v katastrálnej mape sa nezobra-
zujú stavby, ale len pozemky pod stavbami 
s ich príslušným spôsobom využitia označe-
ným symbolom. Pri geodetickom určení stav-
by (de facto pozemku pod stavbou) sa pri 
stavbách, ktoré majú nadzemné časti presa-
hujúce nad miesta prieniku so zemským po-
vrchom, zameria priemet na zemský povrch, 
pričom prioritnou je vlastnícka hranica (GP sa 
vyhotoví aj s ohľadom na listinu, ktorou sa bu-
de zapisovať do katastra nehnuteľností – mô-
že vzniknúť nová parcela, alebo len čiara vo 
vrstve ZAPPAR a pod.).

 
Otázka č. 5:
Opis problému:
V rámci vytyčovania jednoduchých stavieb 
(napr. rodinné domy) býva vypracovaná pro-
jektová dokumentácia a spolu so situáciou 
umiestnenia stavby na podklade katastrálnej 
mapy. Situácia zobrazuje súčasný stav po-
zemkov a návrh umiestnenia stavby spolu 
s prípojkami inžinierskych sietí a iných nále-
žitostí v zmysle stavebného zákona – overuje 
držiteľ oprávnenia typu B, resp. C. 
Otázka:
Prečo vyhotovenie protokolu o vytýčení jed-
noduchej stavby nepodlieha autorizačnému 
overeniu typu A, keď najdôležitejšie na tom 
celom je správne určiť vlastnícke hranice, 
od ktorých sa stavba umiestňuje... dokonca 
podľa § 75a zák. 50/1976 pri jednoduchých 
stavbách môže stavebný úrad od vytýčenia 
oprávnenými osobami upustiť!
 
Stanovisko Úradu:
Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafi i defi nuje vybrané geodetické a karto-
grafi cké činnosti. Geodetické a kartografi c-
ké činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do 
štátnej dokumentácie (t. j. do katastra nehnu-
teľností) sa autorizačne overujú osobou, kto-
rá má osobitnú odbornú spôsobilosť osved-
čenú Úradom. Keďže v štátnej dokumentácii 
(v katastrálnej mape, v meračských operá-
toch) sa stavby nezobrazujú (zobrazujú sa len 
pozemky pod stavbami s ich príslušným spô-

sobom využitia označeným symbolom), nie je 
zákonom stanovená povinnosť autorizačne 
overovať (na základe osvedčenia vydaného 
Úradom) činnosti podľa § 6 písm. i) zákona 
o geodézii a kartografi i, pokiaľ nie sú totožné 
s vytyčovaním hraníc pozemkov. Z tohto dô-
vodu vytýčenie stavby, podľa projektovej do-
kumentácie pred realizáciou stavebnej čin-
nosti, podlieha autorizačnému overeniu oso-
bou, ktorá má oprávnenie v zmysle zákona 
č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kar-
tografov.

 
Otázka č. 6:
Či v zmysle nadobudnutia účinnosti zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verej-
ného sektora dôjde pri rozhodovaní o vkla-
de do KN v prípadoch uzatvárania zmlúv so 
subjektom verejného sektora k zmene pod-
mienok v katastrálnom konaní?

 
Stanovisko Úradu:
Ide o otázku súvisiacu so zápismi práv 
k nehnuteľnostiam, z tohto dôvodu bola od-
stúpená do Katastrálneho bulletinu.
 
Otázka č. 7:
Akým spôsobom je možné, resp. potreb-
né evidovať elektrické vedenia evidované 
vo VKM? (Pri rekonštrukcii elektrického ve-
denia nie vždy sú nové stĺpy osádzané na 
pôvodné miesta, a tým vzniká nesúlad vo 
VKM).

 
Stanovisko Úradu:
Inžinierske siete (teda aj elektrické vede-
nia) nie sú predmetom evidovania v katastri 
nehnuteľností, v katastri nehnuteľností sa 
evidujú len vecné bremená, ktoré vyplývajú 
z práva uloženia príslušnej inžinierskej siete.

Ak je priebeh elektrického vedenia zobra-
zený v katastrálnej mape vo vrstve LINIE (na-
pr. vo vektorovej katastrálnej mape z technic-
ko-hospodárskeho mapovania), jeho priebeh 
sa nemení a neopravuje. Priebeh vecného bre-
mena podľa GP sa zobrazuje iba do vrstvy TAR-
CHY, priebeh elektrického vedenia vo vrstve LI-
NIE odstráni katastrálny odbor okresného úra-
du (príloha č. 9 str. 4 k Smernici na evidovanie 
rozsahu vecného bremena v súbore geodetic-
kých informácií katastra nehnuteľností).

Vecné bremená vyplývajúce z práva ulože-
nia inžinierskych sietí sa do katastra nehnu-
teľností zapisujú podľa GP najčastejšie vyho-

tovených na základe projektu. V prípade, ak 
je následná realizácia iná oproti projektu, mal 
by si správca inžinierskej siete dať vyhotoviť, 
tzv. porealizačný GP, ktorým by sa priebeh 
vedenia v katastrálnej mape (vo vrstve TAR-
CHY) opravil. V prípade zákonného vecného 
bremena je potrebné doložiť žiadosť o vyko-
nanie záznamu a porealizačný GP; v prípade 
zmluvného vecného bremena sa spolu s po-
realizačným GP predložia na zápis do ka-
tastra nehnuteľností aj nové zmluvy. Na zru-
šenie celého priebehu vecného bremena zo-
brazeného v katastrálnej mape stačí listina, 
netreba GP. Ak sa neruší celý priebeh vecné-
ho bremena, je potrebný GP.

Zároveň možno konštatovať, že kataster je 
evidenčným orgánom a nemá kompetenciu 
požadovať spracovanie porealizačného geo-
metrického plánu.

Otázka č. 8:
Podnet v nadväznosti na začiatok účinnosti 
Smernice O-84.11.13.31.31.00-16:

Ide o príklad vyhotovenia GP na zriadenie 
vecného bremena podľa prílohy č. 5 k smer-
nici O-84.11.13.31.31.00-16 – Vzor operátu 
GP na zriadenie VB s dielmi rozsahu VB. Je 
potrebné v technickej správe dokumentovať 
aj výpočet výmer dielov? 

Doteraz totiž na niektorých KO OÚ úradní 
overovatelia požadovali uvádzať výpočet vý-
mer dielov vecného bremena aj s uvedením 
súradníc podrobných bodov rozsahu jednot-
livých dielov – označenie čísel podrobných 
bodov dielov požadovali uvádzať ako pomoc-
né body (8000).

Vo vzorovom operáte GP podľa prílohy 
č. 5 k smernici O-84.11.13.31.31.00-16 výpo-
čet výmer dielov zo súradníc uvedený nie je.

Môže byť chýbajúci výpočet výmer dielov 
zo súradníc dôvodom na neoverenie GP?

 
Stanovisko Úradu:
Vo všeobecnosti je výpočet výmer dielov par-
ciel nevyhnutný, v technickej správe stačí 
uviesť spôsob určenia výmer dielov (analytic-
ký výpočet, prienik objektov v grafi ckom soft-
véri). Ak je potrebné niektoré priesečníky pre 
výpočet dielov označiť bodmi, ktoré nie sú no-
vými podrobnými bodmi, označia sa tieto bo-
dy ako pomocné meračské body (t. j. 8 000).

Otázka č. 9:
Pri GP na VB, ktoré sú prílohou viacerých 
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listín, kde je vrstva TARCHY ohraničená prie-
sečníkmi priebehu VB s vlastníckou hrani-
cou – priesečníky sú očíslované, ale do vrs-
tvy KLADPAR, UOV sa nevkladajú. 

Ide o spôsob uvádzania výpočtu tých-
to priesečníkov v TS. V praxi je to tak, že 
na niektorých KO OÚ postačí len uviesť zo-
znam súradníc týchto priesečníkov s po-
známkou o spôsobe výpočtu – podobne ako 
je to uvedené napr. v prílohe č. 4 k smer-
nici O-84.11.13.31.00-16 a niekde vyžadujú 
dokumentovať to v TS ako typ úlohy 21, čo 
predstavuje pri rozsiahlejších GP dosť veľ-
kú prácnosť – číslovanie pomocných bodov 
hlavne v stave E KN, z ktorých sú počítané 
priesečníky, zobrazenie týchto pomocných 
bodov v náčrte, atď. 

Nazdávam sa, že pri tomto type GP by 
bolo účelnejšie uvádzať len zoznam súrad-
níc priesečníkov priebehu VB s vlastníckou 
hranicou a poznámku o ich spôsobe urče-
nia.

 
Stanovisko Úradu:
V technickej správe sa uvedú len súradnice 
priesečníkov tak, ako je to v prílohe č. 4 Smer-
nice na evidovanie rozsahu vecného breme-
na v súbore geodetických informácií katastra 
nehnuteľností (O-84.11.13.31.31.00-16). Nie 
je nevyhnutné dokumentovať aj typ úlohy.
 
Otázka č. 10:
Smernica na evidovanie rozsahu vecné-
ho bremena v súbore geodetických infor-
mácií katastra nehnuteľností Bratislava 
2016 O-84.11.13.31.31.00-16. V uvedenej 
smernici je nesúlad medzi textovou časťou 
a príkladmi jednotlivých vgi v prílohách, čo 
sa týka objektovania jednotlivých línií. Bolo 
by dobré, keby to ÚGKK čo najskôr opravil, 
aj napriek tomu, že textová časť má pred-
nosť pred grafi ckými prílohami, aby sa pre-
dišlo zbytočnému vracaniu plánov, aj na-
priek tomu.

Stanovisko Úradu:
Áno, textová časť má prednosť pred grafi cký-
mi prílohami, tento nedostatok sme vysvetľo-
vali na školeniach pre štátnych zamestnan-
cov na úseku katastra nehnuteľností.
 
Otázka č. 11:
Myslím, že by stálo za uváženie usmerniť 
pracovníkov katastra vykonávajúcich opravy 

chýb v katastrálnom operáte. Ide mi o chyby 
jednoznačne identifi kovateľné a opraviteľné 
bez zásahu komerčného geodeta. 

Príklad: PK parcela s výmerou cca 800 m2 
sa do operátu KN E dostala s výmerou cca 
200 m2, pričom grafi ka zostala nezmenená, 
t.j. v operáte je nesúlad medzi grafi ckou a pí-
somnou časťou.

Problém: Vlastník požiadal kataster o od-
stránenie nesúladu, kataster následne vyzval 
vlastníka, aby si zohnal (a pochopiteľne aj 
zaplatil) komerčného geodeta, ktorý pripra-
ví pre kataster podklad pre opravu (ZPMZ 
a vgi). Vlastník pritom nemal záujem parcelu 
akokoľvek meniť, chcel len, aby mohol pre-
dať svojich 800 m2 a na to od geodeta nič 
nepotreboval, stačil mu list vlastníctva so 
správnou výmerou.
Otázka A: Je oprávnená požiadavka katastra 
voči vlastníkovi, alebo by takéto chyby mal 
opraviť kataster? Je mi jasné, že je to pre 
pracovníka katastra jednoduchšie, keď má 
všetko „naservírované“ a len to zapracuje 
do operátu a ako komerčný geodet by som 
možno mala byť rada, že si zarobím, ale ur-
čite to nepovažujem za správne voči vlastní-
kovi. Veď to nie je žiadna technická zmena 
a nič netreba merať (tak načo Záznam pod-
robného merania zmien), len opraviť chybne 
zapísanú výmeru na LV, stačí prešetriť.
Otázka B: Mapa určeného operátu (vyhoto-
vená v ROEPe na podklade krokárskej ma-
py) nie je v súlade so starým geometrickým 
plánom – geodet vo vyhotovenom novom 
GP uvedie právny stav v súlade so starým 
GP. Je správna požiadavka KO na vyhotove-
nie ZPMZ na opravu zákresu právneho sta-
vu pred úradným overením nového GP? Veď 
ROEP podľa krokárskej mapy nemôže byť 
záväzný právny stav.

 
Stanovisko Úradu:
K otázke A:
V uvedenom prípade netreba vykonať merač-
ské práce. Okresný úrad opraví výmeru par-
cely registra E neformálnym spôsobom na zá-
klade prešetrenia bez toho, aby požadoval od 
vlastníka ZPMZ.
 
 
K otázke B:
Vo všeobecnosti sa oprava zobrazenia hraníc 
pozemkov vo vektorovej mape určeného ope-
rátu vykoná neformálnym spôsobom pred 

úradným overením GP. Na vykonanie opravy 
nie je potrebné vyhotoviť ZPMZ. V uvedenom 
prípade bude podkladom na vykonanie opra-
vy pôvodný GP a príslušný vektorový geode-
tický podklad.

 
Otázka č. 12:
Aký je správny zápis zanikajúcej parcely 
KN-C v XML:
• máme výkaz výmer GP, kde v novom sta-

ve nám zaniká parcela KN-C (pozri prílo-
hu v PDF ),

• GeoTabe sme si vygenerovali XML, kde 
nový stav vyzerá takto:
<NS>

<PARCELA_NS drn=„1“ cpa=„382/1“ 
vym=„1639“ drp=„13“ pkk=„15“ 
poznámka= „Pozri výkaz výmer GP.“>

<STAVBA ds_cpa=„382“ pec=„50“ 
drs=„10“/>

</PARCELA_NS>

<PARCELA_NS drn=„1“ cpa=„382/2“ 
vym=„115“ drp=„13“ pkk=„15“ 
poznámka=„Pozri výkaz výmer GP.“>

<STAVBA ds_cpa=„0“ pec=„91“ 
drs=„10“/>

</PARCELA_NS>

<PARCELA_NS drn=„1“ cpa=„383“ 
vym=„0“ drp=„0“ pkk=„0“/>

</NS>

</KU>

</ROOT>

• červenou označený riadok nám dáva 
info o zanikajúcej parcele,

• kontrolný program nám síce takéto XML 
validuje, ale následná kontrola XML nám 
„vyhodí“ neprevzateľnosť, kvôli nulovým 
hodnotám
drp=„0“ pkk=„0“.
 

Ak urobíme to, čo od nás kontrolný program 
žiada a urobíme zmenu nulových hodnôt na 
pôvodné z doterajšieho stavu, t. j.: 

<PARCELA_NS drn=„1“ cpa=„383“ 
vym=„0“ drp=„5“ pkk=„4“/>

• je to síce nelogické, ale program to vali-
duje a kontrola prebehne bez chýb.
Čo je teda správne?

a)  nechať nulové hodnoty drp=„0“ pkk=„0“ 
– ako vygeneroval Geotab,
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b) zmeniť drp=„5“ pkk=„4“ – na nenulové 
hodnoty,

c) overovateľ tvrdí, že pokiaľ je to p. KN-C, 
je potrebné tento riadok so zanikajúcou 
parcelou vymazať úplne, čo sa mi veľmi 
nezdá, lebo ako preberajúci systém zistí, 
že nejaká parcela zaniká, keď tam o nej 
v novom stave nebude žiadny záznam 
(kontrolný program má vedľa validácie 
a kontroly XML ešte lištu „údaje XML“, 
ktorá prevádza XMLko do tabuľkovej for-
my* v tomto prípade, by v novom stave 
na strane 3 chýbal údaj o tom, že nejaká 
parcela zaniká). 
 

Stanovisko Úradu:
Zanikajúca parcela registra C sa vo výkaze 
výmer vo formáte XML neuvádza, t. j. takýto 
riadok v XML v časti „nový stav“ neexistuje. 
Odporúčame na tvorbu výkazu výmer vo for-
máte XML používať aplikáciu TSGP, ktorá za-
bezpečuje jeho korektné generovanie a kto-
rá je bezplatne dostupná na webovom sídle 
úradu.

 
Otázka č. 13:
Overovateľ mi povedal, že v technickej správe 
nemôže byť pri zvyškovej parcele KN-C s veľ-
kým rozsahom zápis „určené odpočtom“.

 
== 95 Výmera ====================
================================
==========
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Označenie parcely : 237/1 plocha: 
7 1204 m2 – určená odpočtom
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
že sa to týka iba p. KN-C č. u VKMn.

Ja si to neviem predstaviť, že by som ma-
la zapisovať predpis pre kresbu, kde je cca 
300 alebo 500 bodov, keď zo 7 ha odčleňu-
jem 100 m2.

Zvyškovú parcelu s veľkým rozsahom pri-
tom odovzdávame vo VGI.

Ja som sa odvolávala na Smernice na 
meranie a vykonávanie zmien v súbore geo-
detických informácií katastra nehnuteľností, 
kde na str. 26 v § 30 ods. 9 sa hovorí o do-
volených zjednodušeniach výpočtu výmer 
parciel za určitých podmienok, t. j. do 1 ha 
a nad 1 ha.

Po spoločnej debate sme dospeli k záveru, 
že jej prekáža formulácia „určené odpočtom“.

Ako je to správne?
 

Stanovisko Úradu:
Ak sú splnené podmienky na určenie vý-
mery „zvyškovej“ parcely odpočtom, nasle-
dujúce dva spôsoby spracovania ZPMZ sú 
správne. Ak je „zvyšková parcela“ v grafi ckej 
časti ZPMZ zobrazená celá aj s číslami pod-
robných bodov, uvedie sa v technickej sprá-
ve aj predpis výpočtu výmery. Ak je „zvyško-
vá parcela v grafi ckej časti ZPMZ zobrazená 
len čiastočne, uvedie sa v technickej správe 
text: „výmera určená odpočítaním, výpočet 
výmery je vo VGP“. Pri nesplnení kritéria na 
určenie zvyškovej parcely podľa USM_UGKK 
SR 10/2013, je možné z dôvodu nevhodného 
tvaru a pod. výmeru určiť odpočtom, pričom 
zdôvodnenie sa uvedie do technickej správy.

Otázka č. 14:
K novej inštrukcii o vecných bremenách:
Je možné pri vyhotovovaní GP na vecné bre-
meno v číselných mapách určovať prieseční-
ky na hranici s UO? A ak áno, aká bude hod-
nota pre T=? Z inštrukcie to nie je zrejmé.
 
Stanovisko Úradu:
Pri spracovaní GP na zobrazenie vecného 
bremena v číselnej vektorovej katastrálnej 
mape nie je vo všeobecnosti účelné určo-
vať priesečníky medzi objektmi vo vrstve UO 
a TARCHY. Ak aj napriek tomu je potrebné ta-
kéto body určiť, postupuje sa podľa prílohy 
č. 1 usmernenia USM_UGKK SR č. 3/2014, 
t. j. priesečníky budú mať kód kvality T=2.

Otázka č. 15:
Kódy uvádzané v GP.
Treba uvádzať kódy chránených oblastí a ob-
jektov (napr. ložiskové územie, pamiatková 
rezervácia a pod.), nakoľko nejde o údaje 
nutné k spísaniu listiny?

 
Stanovisko Úradu:
Chránené skutočnosti sú evidované v SPI kó-
dom a v SGI hranicou chráneného územia prí-
padne značkou. Kód ochrany nie je súčasťou 
výkazu výmer ani v analógovej forme ani vo 
formáte XML.

 
Otázka č. 16:
Jeden z problémov vidím v zameriavaní no-
vostavieb pre účely stavebného alebo hypo-
tekárneho úveru, kde stránke zameriame no-

vostavbu vo fáze výstavby po prvé podlažie 
alebo deka so sieťami a takáto stavba sa do-
stane do operátu katastra, lebo to vyžadu-
je banka, stavebník stavbu dokončí zateplí 
napr. 10 cm polystyrén, ale nedá si zame-
rať skutočné vyhotovenie stavby na zápis do 
katastra, maximálne si dá vyhotoviť adresný 
bod na pridelenie súpisného čísla, ale v ka-
tastrálnom operáte zostáva zameraný pôvod-
ný bod rohu stavby s triedou presnosti (kva-
lity) T=1, ktorý má po zateplení oproti pô-
vodnému bodu pri zateplení 10 cm odchýlku 
15 – 17 cm a následne táto stúpa s hrúbkou 
zateplenia (20 cm – odchýlka 29 cm). Tým 
nastáva zníženie kvality bodu T=1, ktorý nik 
nerieši. Čo s tým do budúcna?

 
Stanovisko Úradu:
Podľa platnej legislatívy nie je rozostavanou 
stavbou, tzv. „deka“ (zrejme základová do-
ska) so sieťami. Rozostavaná stavba musí 
byť v takom stupni rozostavanosti, aby bolo 
zrejmé usporiadanie 1. nadzemného podla-
žia. Z tohto dôvodu sa k žiadosti o zápis ro-
zostavanej stavby okrem právoplatného sta-
vebného povolenia a GP prikladá aj znalecký 
posudok.

V minulosti (v čase existencie analógových 
máp) bolo potrebné doložiť k žiadosti o zápis 
stavby do katastra nehnuteľností len jeden 
GP (v mnohých prípadoch GP na zameranie 
rozostavanej stavby). V súčasnosti s ohľa-
dom na presnosť merania, možnosť zmeny 
stavby počas realizácie, ako aj bezmierkovú 
možnosť zobrazenia hraníc vo vektorových 
mapách, by mal byť na zápis stavby, ktorá už 
bola do katastra zapísaná ako rozostavaná 
stavba, predložený nový GP ako podklad na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia, zhotove-
ný na základe nového zamerania stavby. Ten-
to postup si však vyžaduje zmenu legislatívy. 
V konečnom dôsledku stavebný úrad uvádza, 
že súčasťou dokumentácie predloženej k zá-
pisu stavby je konkrétny GP.

Otázka č. 17:
Vo výkaze výmer geometrického plánu vyne-
chať stĺpec ha.

Ide o pôvodný, v súčasnosti zastaraný zá-
pis spôsobujúci problémy v tabuľkových edi-
toroch.

 
Stanovisko Úradu:
Úrad sa s týmto podnetom stotožňuje, uve-
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dená skutočnosť bude zohľadnená v novej 
smernici na tvorbu GP.

 
Otázka č. 18:
V geometrických plánoch uvádzať nové bo-
dy rovnako červenou farbou, ako v ZPMZ.

Pôvodná predloha na pauzáku musela 
byť čierna z reprografi ckých dôvodov. Pri 
dnešných spôsoboch tlače je zbytočný zdroj 
chýb vedenia nových bodov v dvoch far-
bách. Aj značka „sever“ a kresliaci kľúč roz-
hrania mapových listov by mohli byť rovnaké 
v GP aj ZPMZ.

 
Stanovisko Úradu:
Detto ako odpoveď na otázku č. 17.
 
Otázka č. 19:
V ZPMZ a GP uvádzať omerné miery len na 
nových hraniciach a na pôvodných hraniciach 
tam kde boli skutočne merané. Omerné mie-
ry na pôvodných hraniciach sú vypočítané zo 
súradníc a nemerajú sa, teda ich význam je 
otázny. Možno by bolo dobré sa zamyslieť 
nad zmenou ponímania a zameniť „omerné 
miery“ napríklad za „rozmery pozemkov“.

 
Stanovisko Úradu:
Problematikou omerných mier sa už Úrad za-
oberal viackrát, napr. aj v odpovedi na otázku 
č. 14 v Stanovisku KO-2025/2015-355, kto-
ré je zverejnené na webovom sídle Úradu. Je 
zrejmé, že napr. pri bodoch T=2 pôjde o „roz-
mer“ a nie meranú hodnotu.

 
Otázka č. 20:
V ZPMZ musí byť geodetovi umožnené vy-
kresliť všetky skutočnosti majúce vplyv pri 
stanovení hranice, t. j. podmurovky oplotení 
so šírkou, okapy, nezrovnalosti s geometriou 
evidovaných objektov a pod. Ide o precízne 
a detailné zameranie (mxy=0,04m).

Tieto skutočnosti umožňujú rekonštruk-
ciu hraníc a nadväznosť ďalších meraní 
a poukazujú na dôvery hodné identifi kovania 
priebehu hranice. Netrvám na povinnosti, 
ale nesúhlasím, že táto skutočnosť je dôvo-
dom na vrátenie plánu. Kresliace čiary podľa 
druhu oplotenie, farba podľa nového, či pô-
vodného stavu. Žiadne experimenty s bod-
kovanými čiarami a pod.

 
Stanovisko Úradu:
Podrobnosť merania nie je striktne daná žiad-

nym legislatívnym ani technickým predpisom. 
Kataster nehnuteľností je primárne o evidova-
ní nehnuteľností a o práv k nim. Ak je potreb-
né zamerať aj ďalšie skutočnosti, ktoré sú po-
trebné na určenie hranice, je možné v tech-
nickej správe uviesť vysvetlenie.

 
Otázka č. 21:
V ZPMZ číslovať všetky body merané aj di-
gitalizované v rámci ZPMZ priebežne od 1-n 
tak, že body použité vo výmennom formáte 
VGI sú v spojitej rade 1-f. Spôsob určenia 
udáva kód kvality (digitalizované T=5).

Do VKMč a SPM sa dostávajú iba čísla 
použité v aktualizačnom súbore VGI (1-f). 
Označenie ostatných bodov ostáva v časti 
TS ZPMZ. Ukončiť číslovanie 8001-.

 
Stanovisko Úradu:
Na túto otázku už Úrad odpovedal v Stanovis-
ku k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyho-
tovovania geometrických plánov adresova-
nému Komore geodetov a kartografov č. KO-
2025/2015-355, Otázka č. 15. 

Otázka č. 22:
V ZPMZ umožniť uvádzať číslovanie identic-
kých bodov jednou z možností:
a) číslovanie identických bodov priebežne 

podľa predchádzajúcej otázky s kódom 
kvality T=1. 

b) číslovanie identických bodov podľa pô-
vodného číslovania s kódom kvality T=1.
Preberanie, aktualizácia bodov tak ako 

doteraz. V ZPMZ uvádzať súradnice mera-
ných identických a neidentických bodov 
s kódom kvality určenia T=1.

 
Stanovisko Úradu:
Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykoná-
va katastrálny zákon v znení neskorších pred-
pisov v § 55a hovorí jasne o preberaní čísel 
podrobných bodov. Tejto problematike sa úrad 
podrobne venoval aj v dokumente „Odpovede 
na otázky zo Školení o novej úprave spravova-
nia SGI po prijatí novely vyhlášky č. 87/2013 
Z. z. http://www.skgeodesy.sk/fi les/slovensky 
/ugkk/kataster-nehnutelnosti/aktuality/odpo-
vede-otazky-k-vyhlaske-c-87_2013-z-z.pdf.

Otázka č. 23:
Na základe usmernenia USM_UGKK 10/ 
2013 článok IV ods.3 VGPm sa zhotovuje 
v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nové-

ho stavu (okrem výnimiek). Zvyškové parce-
ly je potrebné určiť číselne, čiže ak sa v teré-
ne nachádzajú pôvodné hranice, je potrebné 
ich zamerať a nové body by mali mať T=1 
(okrem priesečníkov s pôvodnými hranica-
mi). Ak sa v teréne nenachádza prešetrova-
ná hranica a body na doterajšej hranici nie 
sú v teréne vyznačené a nie je účelné ich re-
álne vyznačiť, súradnice podrobných bodov 
sa určia najvhodnejším možným spôsobom 
z dostupných podkladov. Takto určeným bo-
dom sa priradí kód kvality T=2. Následne sú 
tieto body záväzné pre ďalšie meračské a vý-
počtové práce. 

Veľa našich kolegov však bez zamerania 
existujúcich bodov doterajších hraníc v teré-
ne určí tieto lomové body buď z VKMn alebo 
zo starších náčrtov a priradí im kód kvality 
T=2. Predsa bod s kódom kvality T=2 pred-
stavuje bod určený najvhodnejším možným 
spôsobom, ktorý však nie je v teréne stabi-
lizovaný. Potom pri riešení geometrického 
plánu v nadväznosti na takto určené parcely 
vznikajú nesúlady, bez možnosti takto urče-
né body s T=2 zrušiť. 

Na viacerých školeniach so zástupcami 
ÚGKK sme počuli stanovisko (pri sťažnos-
tiach riešiť zvyškové parcely), že predsa nám 
nik neukladá povinnosť merať celé hranice 
zvyškových parciel (v prípadoch, v ktorých je 
nutnosť ich riešiť na základe usmernenia).

Je nutné, aby ÚGKK vydal záväzné sta-
novisko, ako riešiť zvyškové parcely (aj keď 
je to zrejmé s dosiaľ vydaných usmernení), 
a tak isto usmernenie na opravu takto urče-
ných bodov s T=2 vo VKMn.

Ďalšou možnosťou by bolo takto urče-
ným bodom zvyškových parciel dávať T=5 
(nie 2!)

Stanovisko Úradu:
Úrad pripravuje návrh legislatívnych predpi-
sov vo svojej pôsobnosti a vydáva smernice, 
usmernenia, pokyny a iné akty riadenia, ktoré 
podrobnejšie rozpracúvajú legislatívu a majú 
smerovať k zabezpečeniu jednotného postu-
pu pri riešení danej problematiky.

Pokiaľ ide o určovanie, tzv. zvyškových par-
ciel a používanie podrobných bodov s kódom 
kvality T=2, je táto problematika upravená 
(tak, ako je uvedené v otázke) usmernením 
č. USM_UGKK 10/2013. Podrobnejšie sa 
problematike určovania „zvyškových parciel“ 
venujú autori článku „K problematike zvy-
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škovej parcely“ zverejnenom v Geodetickom 
a kartografi ckom obzore č. 8/2015 (zverejne-
ný na webovom sídle Úradu v časti Kataster 
nehnuteľností/Rezortné periodiká). V článku 
sú navrhnuté aj „úľavy“ v určovaní zvyškovej 
parcely meraním, ktoré Úrad plánuje zaradiť 
do novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z.

Otázka č. 24:
Uvítala by som usmernenie ohľadom zame-
rania stavieb, lebo v praxi sa často stretá-
vame s rôznymi prekrytými terasami, vypus-
tené strechy s nosnými stĺpmi. Či to máme 
dávať pod parcelné číslo stavby, alebo sluč-
kovať do pozemku.

Znalci to od nás vyžadujú zamerať aj keď 
táto plocha nie je obytná, ale napr.: strecha 
je stavebne spojená s domom. Taktiež rôz-
ne vonkajšie schodiská, spevnené plochy 
v rámci zastavenej plochy a pod.

Tento problém je v súčasnosti častý, keď-
že sa merajú prevažne stavby na úver. Nie-
kto dá takúto terasu ku stavbe, iný prislučku-
je k pozemku alebo nedá do GP vôbec.

 
Stanovisko Úradu:
Tak, ako je uvedené v stanovisku k otázke č. 
4 – nie je možné jednoznačne stanoviť, čo je 
predmetom merania pri zameraní stavby. Dô-
ležité je aj to, ku akej listine sa GP vyhotovuje. 
Stavebník zodpovedá za rozsah GP pred sta-
vebným úradom.

Otázka č. 25 :
Smernica na evidovanie rozsahu vecného 
bremena v SGI KN:
k § 6, ods. (3)
Táto časť hovorí o poznámke, čo všetko má 
obsahovať, v poznámke musí byť spomenu-
té aj ochranné pásmo – takáto poznámka 
však nie je použitá v žiadnom vzore.

 
Stanovisko Úradu:
Obsah poznámky je defi novaný v texte § 6 
ods. 3 Smernice na evidovanie rozsahu vecné-
ho bremena v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností (O-84.11.13.31.31.00-
16). Inžinierska sieť spolu s ochranným 
pásmom je napr. v prílohe č. 4, kde pod výka-
zom výmer je uvedená poznámka „Zriaďuje sa 
vecné bremeno na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí (elektrického vedenia) vo 
vyznačenom rozsahu na parcelu....“. Textom 
„vo vyznačenom rozsahu“ je zabezpečený sú-

lad medzi poznámkou a grafi ckou časťou geo-
metrického plánu.

V prílohe č. 5 je pod výkazom výmer po-
známka „Zriaďuje sa vecné bremeno na pri-
znanie práva uloženia inžinierskych sietí 
(elektrického vedenia) na parcelu....v uvede-
ných dieloch v prospech vlastníka pozem-
ku parcela č....“. Textom „v uvedených die-
loch“ je zabezpečený súlad medzi poznám-
kou a grafi ckou časťou geometrického plánu, 
keď že z textu poznámky je zrejmé, že ide 
o plošné vecné bremeno. Uvedenie ďalších 
skutočností do poznámky nie je na škodu GP.
k § 6, ods. (6)
Diely parciel sa majú uviesť v samostatnej 
časti výkazu výmer (napr. „Vyčíslenie rozsa-
hu vecného bremena“) – znova chýba vo 
vzore takýto prípad.

 
Stanovisko Úradu:
Prílohy sa k smerniciam uvádzajú výberovo, 
t. j. nie všetko, čo je uvedené v texte, musí byť 
uvedené aj v prílohe.

k prílohe č.3
V úvodnom texte tejto prílohy sa píše „V da-
nom prípade sa odporúča geodeticky určiť 
hranicu parcely číslo 2947/1 už pri zriaďo-
vaní vecného bremena.“ – v tomto prípade 
však táto hranica nebola geodeticky určená. 
Ako to mám chápať? Musím určovať? Ne-
musím? Ako to pochopí úradný overovateľ?
 
Stanovisko Úradu:
Priebeh vecného bremena musí byť určený 
jednoznačne. Ak je vecné bremeno určené 
v závislosti od hranice parcely, musí byť hrani-
ca parcely geodeticky určená. Príloha č. 3 sa 
týka nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy 
implementovanej, a preto bol zvolený príklad 
(aký môže nastať v praxi), že vecné bremeno 
začína na hranici, ktorá nie je geodeticky ur-
čená a končí na hranici, ktorá je geodeticky 
určená. Týmto spôsobom je opísaný výcho-
diskový stav pred určením rozsahu vecného 
bremena. Pri spracovaní geometrického plá-
nu na určenie rozsahu vecného bremena je 
rozhodujúce, či bod 1 v skutočnosti leží na 
hranici parcely 2947/1 alebo nie. Preto je 
v texte uvedené odporúčanie.

 
k prílohám č. 3, 4 a 5
Vo výkazoch výmer týchto príloh chýbajú 
KN-C parcely v Stave právnom. 

Konkrétne:
Príloha č. 3 – parcela č. 5857/4.
Príloha č. 4 – parcely č. 1574/3, 1571/2.
Príloha č. 5 – parcela č. 6396/3.
Je to iba chyba pri tvorbe tohto usmernenia 
alebo je to účel?
 
Stanovisko Úradu:
Parcely registra C, ku ktorým je vlastnícke 
právo evidované na liste vlastníctva nie sú 
v prílohách v „Stave právnom“ uvedené zá-
merne. Je to zjednodušenie pre zhotoviteľov 
GP pri vyhotovovaní GP uvedených typov (ide 
o možnosť, nie povinnosť).
k prílohe č. 5
V technickej správe sa píše, že výmery die-
lov boli určené grafi ckým spôsobom, ako 
mám postupovať v prípade VKMč, v ktorej 
sú hranice parciel geodeticky určené? Mô-
žem určiť výmery dielov grafi ckým spôso-
bom aj vo VKMč?

 
Stanovisko Úradu:
Detto stanovisko k odpovedi na otázku č. 8.

Celkovo k otázke č. 25:
Úrad zabezpečil školenia pre štátnych za-
mestnancov na úseku katastra nehnuteľnos-
tí k Smernici na evidovanie rozsahu vecného 
bremena v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností (O-84.11.13.31.31.00-
16) a k Smernici na evidovanie chránených 
skutočností (O-84.11.13.31.30.00-16), kde 
bol priestor na vysvetlenie príslušných usta-
novení ako aj jednotlivých príloh.

Otázka č. 26:
Priesečník priamok – akú informáciu T bu-
de mať bod vytvorený ako priesečník pria-
mok, kde najhoršia informácia je T=4? Bude 
to bod s T=4 alebo s T=3? Katastrálny od-
bor v Čadci vyžaduje priradiť takémuto bodu 
informáciu T=3.
 
Stanovisko Úradu:
Otázka bola zodpovedaná v dokumente č. KO-
2025/2015_355 (odpoveď na otázku č. 17).

Otázka č. 27:
ZAPPAR – Účelom GP je oddelenie parcely 
č. 2944/22. Neexistujú žiadne prevzateľné 
výsledky merania na ZAPPAR objekt vnút-
ri tejto parcely. Je nutné v takomto prípade 
geo deticky určovať tento ZAPPAR objekt? 

(pozri obrázok na vedľajšej strane).
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Stanovisko Úradu:
V tomto konkrétnom prípade ide o objekt vrs-
tvy ZAPPAR, ktorý je súčasťou novovytvore-
nej parcely č. 2944/22, preto je potrebné, 
aby tento objekt bol geodeticky určený alebo 
zrušený.
 
Otázka č. 28:
Zaujímal by ma postoj Úradu ku kódom kva-
lity v geometrickom pláne na odňatie. 

Konkrétne si predstavme situáciu, že v te-
réne klientovi bol najprv zameraný a násled-
ne vytýčený pozemok, na ktorom bude sta-
vať. Neskôr nás klient požiada o GP na od-
ňatie časti pozemku z poľnohospodárskej 
pôdy. Dodá nám k tomu situáciu osadenia 
stavby z projektu (napr. rodinného domu).

K spracovaniu GP na odňatie používame 
údaje z projektu, odnímaná časť pozemku sa 
v teréne spravidla nevytyčuje. 

Otázka: Je vhodné dať bodom hranice 
odnímaného pozemku pod budúcim rodin-
ným domom kód kvality 2? Hranice odníma-
ného pozemku sa v teréne spravidla neozna-
čujú, v GP ich teda zobraziť ako neznateľné?

 
Stanovisko Úradu:
Podrobný bod s kódom kvality T=2 je čísel-
ne určený bod v súradnicovom systéme S-JT-
SK bez reálneho vyznačenia v teréne, ktoré-
ho súradnice môžu byť určené iba spôsobom 
podľa kvalitatívneho postupu určenia lomo-
vých bodov (príloha č. 1 usmernenia úradu 
č. USM_UGKK SR_3/2014), alebo určené 
z projektovej dokumentácie. V prípade kon-
krétneho merania, t. j. určenia podrobných 
bodov jednou z meračských metód, je výsled-
ný kód kvality bodu T=1. Vzhľadom na sku-
točnosť, že technická správa operátu GP slúži 
na zaznamenanie všetkých skutočností, kto-
ré sa bezprostredne týkajú meračských a zo-
brazovacích prác a postupov, musí byť nad-
väznosť použitia podrobných bodov pre ďalší 
výpočet zrejmá.

Vo všeobecnosti pri vyhotovovaní GP sú si-
tuácie, keď nie je stabilizácia novourčených 
podrobných bodov účelná, prípadne nie je 
možná, napr. priebeh hranice cez technic-
ké objekty, reálne nevyčleňovanie pozemku 
v teréne, riziko vzniku škody na poľnohos-
podárskej úrode, skomplikovanie využívania 
pozemku v dôsledku vyznačenia hraníc v te-
réne, predpokladané zničenie vyznačenia 
hraníc následnou investičnou alebo poľno-

hospodárskou činnosťou. V uvedených prípa-
doch sa lomové body hraníc pozemkov v teré-
ne nevyznačujú, resp. sa vyznačia následne 
po zániku uvedených prekážok.

K problematike prípadného použitia kres-
liaceho kľúča KK=15 pre nezreteľnú hranicu 
je potrebné uviesť, že nezreteľná hranica (por. 
č. 6, podľa prílohy č. 3 k usmerneniu Úradu 
č. USM_UGKK SR_13/2013) zobrazuje hra-
nicu, ktorej priebeh nie je v teréne zrejmý. 
Kód kvality podrobného bodu automaticky 
nepredurčuje použitie konkrétneho kresliace-
ho kľúča na označenie hranice pozemku.

V súvislosti s použitím kresliaceho kľúča 
KK=15 v geometrickom pláne upozorňujeme, 
že je možné ho použiť až po dôkladnom zvá-
žení a len v odôvodnených prípadoch. V praxi 
sa nezriedka stáva, že nezreteľná hranica má 
len dočasný charakter. Následná zmena kres-
liaceho kľúča je možná v katastrálnej mape 
len na základe nového vektorového geodetic-
kého podkladu.

Použitie kódu kvality bodu v spojitos-
ti s kresliacim kľúčom označujúcim hranicu 
pozemku nie je striktne stanovené žiadnym 
technickým predpisom a nemôže byť dôvo-
dom na neoverenie geometrického plánu 
úradným overovateľom.

Otázka č. 29:
Je nutné pri tvorbe GP na obnovu EKN par-
ciel úplne rešpektovať raster UO, ktorý po-
skytuje katastrálny odbor?

Pri vyhotovovaní takýchto GP v Prievidz-
skom okrese som sa stretla s takouto požia-
davkou od úradných overovateľov.

 
Stanovisko Úradu:
Pri spracovaní GP na obnovu parciel re-
gistra E (hlavne pri tvorbe VGPuo) sa po-
stupuje podľa usmernenia č. USM_UGKK 
SR_10/2015 v znení dodatku č. 1. V nad-
väznosti na čl. XII tohto usmernenia záro-
veň možno konštatovať, že absolútna záväz-
nosť priebehu hraníc pri identifi kácii a riešení 
právneho stavu vo vektorovej mape určeného 
operátu nie je stanovená žiadnym legislatív-
nym a ani technickým predpisom.

Otázka č. 30:
Chcel by som informovať o niektorých po-
žiadavkách katastrálneho odboru v Senci pri 
úradnom overovaní GP.

Ak sú v GP v právnom stave výkazu vý-

mer v časti zmeny diely parciel, tak žiadajú 
aby v technickej správe ZPMZ boli predpísa-
né aj tieto diely na výpočet výmer. Vyžadujú 
to tam, kde sú číselné VKM. Dokonca tre-
ba hranice týchto dielov nakresliť aj v náčrte 
a lomové body týchto hraníc majú byť ozna-
čené bodmi od 8001.

Zatiaľ som sa s takouto požiadavkou nik-
de nestretol. 

 
Stanovisko Úradu:
Pozri odpoveď na otázku č. 8.

Otázka č. 31:
Predmetom vyhotovenia GP je zameranie 
prístavby k rodinnému domu. Pôvodný ro-
dinný dom aj s pozemkom je vo vlastníc-
tve jedného z manželov, ktorý toto nado-
budol od svojich rodičov ešte za slobodna. 
V súčasnosti realizovali manželia prístavbu 
k RD spoločne, a tak mali aj vydané staveb-
né povolenie, teda zápis prístavby by mal 
byť v bezpodielovom spoluvlastníctve man-
želov (BSM). Preto zhotoviteľ geometrické-
ho plánu prístavbe pridelil samostatné par-
celné číslo. Takto vyhotovený geometrický 
plán úradná overovateľka v Senici odmietla 
overiť s odôvodnením, že nech manžel da-
ruje polovicu pôvodného rodinného domu 
manželke a prístavba bude súčasťou jednej 
stavby. Môže úradná overovateľka vnucovať 
aké právne úkony má urobiť stavebník? Som 
názoru, že zhotoviteľ GP postupoval správ-
ne, ak prístavbe pridelil samostatné parcelné 
číslo, čím by prístavbu bolo možné zapísať 
samostatne do vlastníctva manželov v BSM, 
napriek tomu, že rodinný dom spolu s prí-
stavbou má jedno súpisné číslo, veď sú čas-
té prípady, že stavba s jedným súpisným čís-
lom stojí na viacerých pozemkoch. Žiaľ zho-
toviteľ musel GP prerobiť podľa požiadavky 
úradnej overovateľky. Obdobný prípad sa 
v Senici opakoval niekoľkokrát a zbytočne 
vznikajú nezhody manželov.

 
Stanovisko Úradu: 
Podľa § 67 katastrálneho zákona je GP tech-
nický podklad právnych úkonov, verejných 
listín a iných listín a slúži aj ako podklad na 
vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Vy-
hláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o geodézii a kartografi i v § 45 taxatív-
ne vymedzuje, čo skúma okresný úrad pred 
úradným overením geometrického plánu.
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Pri úradnom overovaní GP v mnohých prí-
padoch nie je zrejmé, k akej listine bude GP 
prílohou. Z uvedených dôvodov je vynucova-
nie ďalších právnych úkonov úradným overo-
vateľom neopodstatnené a v rozpore s legis-
latívnymi a technickými predpismi.

Otázka č. 32:
Čo je v GP Nový stav? V popisovom poli je 
uvedené „nové hranice boli v prírode ozna-
čené“. Je novou hranicou aj pôvodná hra-
nica parcely, ktorá nie je v čase vyhotove-
nia GP zapísaná na LV? Alebo je to len nová 
hranica (KLADPAR, ZAPPAR...) znázornená 
v GP červenou čiarou? Jeden overovateľ to 
vysvetľuje tak a druhý onak. 

Nedorozumenie vzniká tým, či do popiso-
vého poľa „nové hranice boli v prírode ozna-
čené“ uviesť i to, ako je označená doteraj-
šia hranica novej parcely, alebo iba ako bola 
označená nová – červená hranica.

 
Stanovisko Úradu:
Podľa Smerníc na vyhotovovanie geometric-
kých plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov 
(O-84.11.13.31.21.00-97) je súčasťou popi-
sového poľa údaj: „Nové hranice boli v prí-
rode označené“. Podľa § 11 týchto smerníc 
sa v grafi ckom znázornení GP nový stav zo-
brazuje tenkou, plnou červenou čiarou. Teda 
v popisovom poli sa uvedie spôsob označenia 
nových hraníc, ktoré sú v grafi ckom znázor-
není zobrazené tenkou, plnou červenou čia-
rou.

Otázka č. 33:
Ako sa má vyznačiť v grafi ke, MN vyznače-
nie novej hranice kolíkom?

Overovatelia presadzujú svoje názory. 
Stalo sa, že sme robili tri GP v jednom k. ú.. 
V prvom chcel bodku v novej hranici. V dru-
hom mu však tá istá bodka už nestačila, 
chcel väčšiu bodku. Tak sme mu ju zväčšili 
fi xkou. Určenie, ako sa vyznačuje do grafi ky 
označenie kolíkom, by zamedzilo nedorozu-
meniam a preťahovaniam s detailmi.

 
Stanovisko Úradu:
Predpokladáme, že ide o vyznačenie podrob-
ných bodov novej hranice v ZPMZ. Spracova-
nie ZPMZ podrobnejšie upravujú Smernice na 
meranie a vykonávanie zmien v súbore geode-
tických informácií katastra nehnuteľností (O-
84.11.13.31.22.00-99), ktoré sa v § 20 ods. 

6 odkazujú na STN 01 3411 Mapy veľkých 
mierok. Kreslenie a značky (účinnosť od 1. ja-
nuára 1991). V STN je v tabuľke 1 „Body bo-
dových polí a ostatné body“ pod poradovým 
číslom:
1.05 značka pre medzník na vlastníckej hra-
nici,
1.07 značka pre pomocný meračský bod,
1.08 značka pre bod osadený kovovou rúr-
kou,
1.09 značka pre lomový bod vlastníckej hra-
nice jednoznačne identifi kovateľný (trvalý 
alebo osadený kolíkom).

Značky majú uvedené presné rozmery 
a požadovanie iných značiek, resp. značiek 
iných rozmerov je neprípustné.

V prípade, ak nie je použitá ani jedna 
z uvedených značiek, nie je táto skutočnosť 
prekážkou úradného overenia. Spôsob stabi-
lizácie je uvedený v popisovom poli ZPMZ aj 
GP.

 
Otázka č. 34:
Rámy častí GP v prípade rozsiahlejšieho 
územia na dĺžku, názov detailov zvykne-
me dať modrou farbou, aby to nesplynulo 
s polohopisom a popisom, a tým to vynik-
lo z čierneho obsahu KM. Stalo sa však aj 
to, že úradný overovateľ použitie iných fa-
rieb ako čiernej a červenej zamietol, pretože 
to nie je v smernici. Nikde v smernici na GP 
a ZPMZ sa však neurčuje akou farbou má 
byť napríklad popis „detail B“. V smerniciach 
sa nepočíta ani s rozdelením väčšieho úze-
mia na niekoľko častí, čo je pri rozsiahlejších 
GP bežné. Tým nie je uvedený ani príklad na 
názornejšie rozčlenenie GP na niekoľko častí 
a ich prehľadu. Preto si myslím, že v období 
farebných kopírok by to nemal byť neakcep-
tovateľný čin, ktorý sprehľadní grafi ku GP. 

Je požiadavka úradného overovateľa na 
použitie farieb na popisy a iné údaje, ktoré 
nie sú v smernici jasne uvedené v písomnej 
časti ani v grafi ckých prílohách opodstatne-
ná?

 
Stanovisko Úradu:
Podľa usmernenia č. USM_UGKK SR_13/ 
2013 je možné spracovať grafi cké znázorne-
nie geometrického plánu (pokiaľ ide o fareb-
nosť) dvoma spôsobmi:
• podľa § 11 smerníc na vyhotovovanie 

geo metrických plánov a vytyčovanie hra-
níc pozemkov (O-84.11.13.31.21.00-97) 

a § 20 Smerníc na meranie a vykonáva-
nie zmien v súbore geodetických infor-
mácií katastra nehnuteľností (O-84.11. 
13.31.22.00-99), t. j. doterajší stav nehnu-
teľností sa zobrazí čiernou farbou, nový 
stav červenou farbou,

• s použitím farieb podľa vektorovej ka-
tastrálnej mapy, t. j. doterajší stav nehnu-
teľností sa zobrazí farebne tak, ako je vek-
torová katastrálna mapa zobrazená na 
obrazovke s tým, že ak sa použije tento 
spôsob, musí sa použiť v plnom rozsahu, 
t. j. každá (nie len niektorá) vrstva prísluš-
nou farbou, nový stav červenou farbou.
Ak grafi cké znázornenie GP obsahuje ďal-

šie údaje, napr. označenie detailu, prípadne 
rámy častí GP, tie sa zobrazujú čiernou far-
bou.

V prípade vrstvy UOV, ktorá je obsa-
hom vektorovej mapy určeného operátu 
(nie vektorovej katastrálnej mapy) sa po-
stupuje analogicky, t. j. ak je doterajší stav 
nehnuteľností zobrazený len čiernou farbou 
(§ 11 a § 20 vyššie uvedených smerníc), 
zobrazí sa stav z vektorovej mapy určené-
ho operátu (vrstva UOV) čiernou farbou pod-
ľa smerníc, alebo ak je doterajší stav nehnu-
teľností zobrazený farebne, zobrazí sa stav 
z vektorovej mapy určeného operátu fareb-
ne podľa usmernenia, t. j. zelenou čiarkova-
nou čiarou.

Otázka č. 35:
Pri vyhotovení GP vo VKMn sme určili sú-
radnice lomových bodov parcely, z ktorých 
niektoré boli v predchádzajúcom GP na su-
sedný pozemok určené v miestnom súrad-
nicovom systéme (MSS) s pridelením čísla 
ZPMZ a č. bodu. 

Úradný overovateľ trval na tom, aby tie-
to body v MSS boli v TS uvedené v daných 
bodoch a graf. časti ZPMZ s č. ZPMZ a por. 
číslom bodu s tým, že sa vyznačí ich zruše-
nie – preurčenie. Tieto body vraj preurčuje-
me do JTSK. Preto je nutné ich vyznačenie 
v ZPMZ a zrušenie podľa vzoru v Usmernení 
č. 10/2013 ÚGKK SR príloha č. 2 str. 2 a 5. 
V prílohe k USM ÚGKK SR č. 10/2013 sú 
však uvedené body v JTSK a nie v MSS. 

V textovej časti usmernenia sa píše 
v čl. VI. VGPm odsek (6) „Súradnice pod-
robných bodov z predchádzajúcich meraní, 
resp. zo súboru prevzatých meraní, sa využi-
jú pri tvorbe ... Myslí sa pod „súradnice pod-
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robných bodov z predchádzajúcich meraní“ 
i na body určené v MSS, alebo ide iba o bo-
dy určené v JTSK, tak ako je uvedené v prílo-
he č. 2 str. 2 tohto USM? 

Je požiadavka úradného overovateľa na 
doplnenie ZPMZ v súlade s usmernením?

 
Stanovisko Úradu:
Ak body predtým určené v miestnom sú-
radnicovom systéme sú už určené v S-JTSK 
(sú uložené v súbore prevzatých meraní 
alebo v inom ZPMZ), je potrebné k nim pri-
stupovať tak, ako k iným bodom určeným 
v S-JTSK. Použije sa ustanovenie § 55a vy-
hlášky č. 461/2009 Z. z., ako aj čl. VI usmer-
nenia č. USM_UGKK SR_10/2013 a prílohy 
č. 1 k usmerneniu USM_UGKK SR_3/2014, 
z ktorých vyplýva, že vo všeobecnosti sa pod-
robné body určené v predchádzajúcich mera-
nia využijú pri tvorbe GP, ak spĺňajú kritérium 
Δp. Z toho následne vyplývajú aj postupy pri 
spracovaní ZPMZ (zoznam súradníc, číslova-
nie bodov, rušenie bodov a pod.).

Ak body určené v miestnom súradnico-
vom systéme nie sú ešte určené v S-JTSK 
(nie sú uložené v súbore prevzatých meraní 
ani v inom ZPMZ v S-JTSK), je potrebné k nim 
pristupovať tak, ako k bodom, ktoré neboli 
číselne určené (v zmysle postupov na spra-
covanie ZPMZ). To nevylučuje možnosť ur-
čiť tieto body v S-JTSK (napr. transformáciou 
prostredníctvom identických bodov, alebo vý-
počtom podľa meraných údajov a pod.). V ta-
kom prípade sa body označia novým číslom 
bodu v rámci nového ZPMZ a ďalej sa k nim 
pristupuje tak, ako je uvedené v prvom od-
seku tejto odpovede, pričom sa v technic-
kej správe uvedú aj čísla pôvodných bodov 
v miestnom súradnicovom systéme.

Otázka č. 36:
Ak sa preberá číslo bodu z ešte nezapísa-
ného GP v KN uvádza sa číslo bodu, napr. 
122-36 preberaného GP v grafi ke novo vy-
hotovovaného GP čierne, alebo sa prebe-
rané číslo bodu v grafi ke GP pri lomovom 
bode neuvádza a píše sa iba v grafi ke MN 
ZPMZ čierne?

Niektorí úradní overovatelia vyžadujú aby 
v grafi ke GP boli zapísané čísla týchto pre-
beraných bodov v tvare 122-36 a niektorí 
bez uvedenia čísla bodu. To znamená iba 
červené čiary bez čísel. 

Stanovisko Úradu:
Ak sa preberajú podrobné body geodeticky 
určené v rámci ešte nezapísaného geomet-
rického plánu, označia sa v GP aj v ZPMZ ako 
dané body čiernou farbou s číslom bodu ob-
sahujúcim aj číslo ZPMZ, v rámci ktorého bo-
la určená jeho súradnica v JTSK. Nerozho-
duje to, či bol GP zapísaný do katastra, ale 
skutočnosť, že ZPMZ je už uložený v Štátnej 
dokumentácii.

Otázka č. 37:
Pri vecných bremenách nastávajú prípady 
zápisu vecného bremena na nehnuteľnosť 
len k osobe – in personam, pretože zmluva 
bola uzatvorená len s určitým spoluvlastní-
kom, čo je protiprávny stav, keďže ide o ťar-
chu in rem.
 
Stanovisko Úradu:
Otázka bola postúpená do Katastrálneho bul-
letinu, ide o otázku súvisiacu so zápismi práv 
k nehnuteľnostiam.
 
Otázka č. 38:
Geometrický plán na delenie pozemkov 
a súčasne vyčíslenie vecného bremena v po-
mocnom výkaze pre prípad, ak sa pôvod-
ná nepodlomená parcela delí v novom sta-
ve na podlomenú – nemôže súhlasiť doteraj-
ší a nový stav. Ako má vyzerať zápis? Pozri 
„príloha_otazka38“.
 
Stanovisko Úradu:
V tomto konkrétnom prípade je potrebné 
spracovať dva GP. Najprv sa spracuje GP na 
rozdelenie pozemkov a následne po rozdele-
ní pozemkov sa spracuje GP na zobrazenie 
rozsahu vecného bremena.

Otázka č. 39:
Zaužívaný postup pri vrátení GP kvôli chýba-
júcemu VGI, XML, resp. opravy v elektronic-
kej časti v Nitre:
• GP je po 7 pracovných dňoch vrátený 

bez akejkoľvek ďalšej kontroly.
• Treba sa fyzicky dostaviť do podateľne 

a vo vrátenom GP zapísať – doplnené, 
dátum, podpis.

• Čaká sa ďalších 7 dní, aby bol GP skon-
trolovaný.
Tento postup sa zdá zo strany KO OÚ 

v Nitre šikanujúci, hoci nie je nezákonný.
 

Stanovisko Úradu:
Ak v operáte geometrického plánu chýba nie-
ktorá jeho predpísaná súčasť, nie je možné 
vykonať úplnú kontrolu. Po doplnení týchto 
chýbajúcich súčastí sa kontrola musí opätov-
ne vykonať. Doplnenie chýbajúcich súčastí je 
možné doplniť na podateľni, pričom sa v spi-
sovom obale vyznačí, že boli doplnené niekto-
ré súčasti. Postup KOOÚ nepovažujeme za 
chybný. Zároveň poznamenávame, že v rám-
ci spolupráce pri tvorbe operátu katastra nie 
je neprípustné, aby sa opravené elektronické 
podklady operátu GP doplnili aj v priebehu 
procesu úradného overenia.

Otázka č. 40:
Vykonávanie geodetických a kartografi ckých 
činností právnickou osobou, ktorá má zod-
povedného zástupcu spĺňajúceho podmienky 
vzdelania a praxe podľa zákona č. 215/1995 
Z. z. – ako sa postupuje pri predkladaní vý-
sledkov na úradné overenie?

 
Stanovisko Úradu:
K tejto problematike bol zo strany úradu 
distribuovaný list okresným úradom č. KO-
5406/2015-229, v ktorom je opísaný nasle-
dujúci postup:
• podklady zo štátnej dokumentácie vráta-

ne čísla ZPMZ a nových parcelných čísel 
vyberie zodpovedný zástupca na základe 
preukazu oprávňujúceho na vstup do štát-
nej dokumentácie,

• operát GP na úradné overenie predkladá 
ľubovoľná osoba,

• v popisovom poli GP v časti „Vyhotoviteľ“ 
sa uvedie názov právnickej osoby,

• v popisovom poli GP v časti „Vyhotovil – 
Meno“ sa uvedie meno zodpovedného zá-
stupcu.
Na spresnenie uvádzame, že ako zodpo-

vedný zástupca by mal byť uvedený geodet 
zapísaný v Centrálnom registri geodetov.

 

Stanoviská ÚGKK SR k jednotlivým otázkam 
spracoval: Katastrálny odbor ÚGKK SR

Odkazy na webové stránky ÚGKK SR:
2015: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/
kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/
ko-2025_2015_355.pdf
2017: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/
kataster-nehnutelnosti/aktuality/ko_7158_2017_68_
final.pdf
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Domáce odborné podujatia

Termín konania
Usporiadateľ 
a odborný garant

Názov podujatia a jeho forma Miesto konania
Bodové 
hodnotenie

20. –  22. marec 2018 Geotronics Slovakia, s. r. o. Trimble Express 2018 Košice
Sliač
Bratislava

5

4. – 6. apríl 2018 GEOTECH Bratislava, s. r. o. LEICA TOUR 2018 Košice
Martin
Bratislava

5

11.  – 14. apríl 2018 MDaV SR, MŽP SR Coneco 2018
39. ročník veľtrh stavebníctva

Bratislava
výstavisko Incheba

5

13. apríl 2018 KGaK
Ing. J. Hardoš

Valné zhromaždenie KGaK Košice
hotel Centrum Košice

10

6.  – 7. september 2018 Lesnícka fakulta TU Zvolen, 
KS SR, GgÚ SAV
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD., 
Ing. Róbert Fencík, PhD.                

GeoKARTO 2018
kartografi cká konferencia

Zvolen 
Lesnícka fakulta TU Zvolen

10

september 2018 KG SVF STU BA, KGaK
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

A.G.K. 2018 
Prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifi kačnú 
skúšku z inžinierskej geodézie
odborný seminár s možnou účasťou členov 
KGaK

Bratislava
Stavebná fakulta, STU v 
Bratislave

10

8. – 9. november 2018 KGaK
Ing. V. Stromček                             

26. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Banská Bystrica
Hotel Lux

10

23. november 2018 SSGK, 
Ing. Dušan Ferianc

Aktivity slovenských geodetov vo FIG
konferencia

Bratislava 10

v priebehu roka 2018 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK                            

pracovné stretnutia členov KGaK 
podľa regiónov

10

v priebehu roka 2018 SURVEYE, s. r. o.
               

TOPCON  5

Zahraničné odborné podujatia

28.február – 1. marec 2018 SSGK, ČSGK
Spolek zeměměřičů Brno

12. konferencia o katastri nehnuteľností
a 53. geodetické informační dny

ČR, Brno
Hotel AVANTI

10

26. apríl 2018 ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
odborný seminár

ČR, Brno
Kongresové centrum na 
výstavišti

10

6. – 11. máj 2018 FIG FIG CONGRESS 2018 Turecko
Istanbul

10

24. – 26. máj 2018 ČSGK, SSGK, SGP XXIV. ČESKO-SLOVENSKO-POĽSKÉ 
GEODETICKÉ DNI

ČR
Praha

10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2018 vyhradená  
Pozn.: bodované sú aj vzdelávacie akcie neuvedené vo všeobecnom pláne odborných podujatí v zmysle systému sústavného vzdelávania    

Plán odborných podujatí v roku 2018

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k
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Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 16/2017 – regionálne stretnutie 

AGaK v Trenčíne.

autorka: Ing. Anna Holá, 21. 12. 2017

Vážený člen KGaK,

18. decembra 2017 sa v OC MAX konalo regionál-
ne pracovné stretnutie AGaK z Trenčianskeho kraja.
Zúčastnilo sa 55 členov KGaK z TN, predseda 
predstavenstva KGaK SR – Ing. Hardoš, 9 úrad-
ných overovateľov TN, Ing. Garajová za OKI ÚGKK 
SR a Ing. Pavlíková za spojený Stavebný úrad 
Trenčianske Stankovce.
Ing. Hardoš informoval o dianí v KGaK, Ing. Gara-
jová o plnení úloh rezortu geodézie, kartografi e 
a katastra a o kontrolnej činnosti katastrálnej in-
špekcie. Ing. Pavlíková informovala o činnosti sta-
vebných úradov a spolupráci s geodetmi.
Zápisnica z RS je k dispozícii v kancelárii KGaK.

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným a že-
lám Vám príjemné vianočné sviatky a šťastný no-
vý rok 2018.
Ing. Anna Holá, regionálna zástupkyňa KGaK SR 
za Trenčiansky kraj

Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 1/2018 – transferové 

oceňovanie.

autor: advokátska kancelária
Zuzana Papšíková, 25. 01. 2018

Vážený člen KGaK,

schválená novela zákona o dani z príjmov prinies-
la aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňo-
vaní, účinné od roku 2017.

V prílohe zasielame stručné stanovisko advokát-
skej kancelárie k nášmu zadaniu, či sa môže na-

šich členov dotýkať tzv. transferové oceňovanie – 
postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií, 
ktoré uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, 
aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.
Cieľom stanoviska je potrebné upozorniť členov 
kedy a koho sa daná povinnosť týka.
Zo záveru je pravdepodobné, že sa transferové 
oceňovanie týka aj množstva členov. Je potreb-
né preskúmať vzťahy medzi autorizovaným geode-
tom vykonávajúcim „pečiatkovanie“ pre spoloč-
nosť s ručením obmedzeným, kde je spoločníkom, 
ako sú tam nastavené vzťahy. To, či v konkrétnom 
zdaňovacom období boli vykonávané kontrolova-
né transakcie medzi závislými osobami, treba vy-
značiť aj v samotnom daňovom priznaní k dani 
z príjmu za ten ktorý rok, pričom je potrebné, aby 
obe strany obchodu túto skutočnosť uviedli. V da-
ňovom priznaní sa uvádzajú aj objemy týchto tran-
sakcií za zdaňovacie obdobie (rok).

SPOZNAJ NOVÉ STANICE GEOMAX

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105
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Informácie z regionálneho 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov Bratislavského kraja 
13. februára 2017

Informácia o činnosti KGaK, legislatíva, 

budúce valné zhromaždenie 

Prácu orgánov KGaK prezentoval predseda 
komory Ing. Ján Hardoš.
– informoval prítomných o činnosti predsta-

venstva a jej ostatných orgánov za minulé 
obdobie.

– venoval sa stavu v legislatívnej oblasti najmä 
nanovú iniciatívu Európskej komisie k uzná-
vaniu profesijnej kvalifi kácie inžinierov

– upriamil pozornosť na budúce valné 
zhromaždenie KGaK, ktoré bude v Žiline 
31. marca 2017.

Odprezentoval slávnostný spoločenský večer, 
ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia 
založenia KGaK.
Upozornil na skutočnosť, že súčasťou tohto 
valného zhromaždenia budú voľby nových or-
gánov KGaK na budúce trojročné funkčné ob-
dobie a vyzval prítomných na doplnenie kan-
didátky pre nasledujúce voľby do orgánov ko-
mory.
Podal informáciu o ustanovení komisie pre 
tvorbu zoznamu expertov, pre potreby súdov 
(v spolupráci so Slovenskou komorou sta-
vebných inžinierov a na podnet Ministerstva 
spravodlivosti SR).
Informoval o krokoch Sociálnej poisťovne 
vo vzťahu ku AGaK (t. zn. povinnosť komory 
predkladať aktuálne zoznamy členov KGaK 
Štatistickému úradu a Sociálnej poisťovni). 
Upozornil, že táto problematika nie je uzavre-
tá, existuje veľa možností, v akom zamestna-
neckom vzťahu sa AGaK môže nachádzať. Je 
to aj na posúdení externej právničky Komory.

 
Prezentácia Odboru katastrálnej inšpekcie 

– problémy elaborátov geodetických prác 

odovzdávaných do štátnej dokumentácie, 

GP a vytyčovacie protokoly.

Informácie z regionálnych stretnutí

Ing. Ivana Zemková, riaditeľka Odboru 
katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR, 
Ing. M. Cigán a Ing. P. Giba

 
Prezentácia bola rozdelená na štyri časti:
1.  Katastrálna inšpekcia a jej činnosť.
2.  Zodpovednosť autorizovaného geodeta.
3.  Výsledky štátneho dozoru – všeobecne.
4.  Výsledky štátneho dozoru – prezentácia 

príkladov výsledkov niektorých kontrol.

K prvému bodu vystúpila riaditeľka odboru 
Ing. Zemková. Stručne predstavila činnosť 
odboru katastrálnej inšpekcie. V súčasnos-
ti personálne obsadenosť: 10 ľudí a dve me-
račské skupiny pre kontroly v teréne. V blíz-
kej budúcnosti prísľub ešte jednej vybavenej 
meračskej skupiny pre BB kraj.
Ďalej prezentovala procesný postup kontroly 
štátneho dozoru – OKI. Upozornila na vysoký 
30% podiel vrátených GP s kontrolným zázna-
mom, z cca 72 000 podaných GP v roku 2016.
K druhému bodu vystúpil Ing. M. Cigán. Ve-
noval sa legislatíve spojenej s procesom au-
torizácie, s dôrazom na zodpovednosť AGaK. 
Dôraz kládol aj na nový pojem: autorizovaný 
GP má byť vyhotovený a technicky spôsobilý 
v zmysle zákona a vyhlášky a musí byť „spô-
sobilý na zápis do KN“.
V treťom bode sa venoval štruktúre najčastej-
ších nedostatkov vo vyhotovených GP, kde pre-
važovali hlavne chyby z nepozornosti a preklepy.
Posledný bod bol prezentovaný Ing. P. Gibom, 
kde na konkrétnych príkladoch z už vykona-
ných kontrol poukazoval na niektoré základ-
né nedostatky GP.

Po prezentácii bola diskusia venovaná 
nasledujúcim témam:

Ing. M. Kováč: Upozornil na povinnosť reš-
pektovania hraníc, nielen presnosť merania. 
Navrhuje, aby geodeti boli preskúšavaní z do-
držiavania smerníc na vyhotovovanie GP.

Ing. R. Czikhardt: Navrhuje, aby ÚGKK SR vy-
dal návod na jednotné meranie obvodu sta-
vieb. Problematika bola zaznamenaná na 

pôde znalcov a každý geodet uvedené meria 
na základe svojho uváženia.
Ing. A. Džubák: Geodet určuje zastavanosť. 
Stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnu-
tie, aj keď je stavba v zmysle projektovej do-
kumentácie.
Ing. I. Zemková: K uvedenému existuje via-
cero riešení a v súčasnosti nie je vôľa na KO 
ÚGKK SR defi novať či už obvod stavieb alebo 
odkvapy.
Ing. R. Czikhardt: Do pozornosti dáva inicia-
tívu v KÚ Trnava, kde si zadefi novali viacero 
prípadov a geodeti tam postupujú jednotne.
Ing. R. Kamenský: Odporúča postupovať 
v zmysle normy, v ktorej sú defi nované príkla-
dy na kreslenie stavebných objektov.

Ing. Z. Gasparik: Nesúlad v SPM. Dobiehajú 
v niektorých KÚ a úloha je odstrániť ich. Geo-
det bol po viacerých rokoch oslovený a vyzva-
ný k odstráneniu nesúladu.
Ing. I. Zemková: Uvedené je chyba úradné-
ho overovateľa, ktorý takýto GP nemal overiť. 
Existujú nasledujúce formy riešenia:
1. Technickí pracovníci vykonajú analýzu 

a v prípade nesúladu medzi geodetmi bu-
dú títo vyzvaní na ich odstránenie.

2. Ak sú subjekty zaniknuté, OKI vykoná kon-
trolné merania, ktoré sa buď vyhodnotí 
alebo výsledok určí súd.

3. Možná forma uzavretia dohody s komerč-
nou sférou.

Informácie z regionálneho 
stretnutia členov Komory 
geodetov a kartografov Košického 
a Prešovského krajav Prešove 
14. februára 2017.

 
Prezentácia Odboru katastrálnej inšpekcie 

– problémy elaborátov geodetických prác 

odovzdávaných do štátnej dokumentácie, 

GP a vytyčovacie protokoly.

Ing. Ivana Zemková, riaditeľka Odboru 
katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR, 
Ing. M. Cigán a Ing. P. Giba
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Prezentácia bola rozdelená na štyri časti:
1. Katastrálna inšpekcia a jej činnosť.
2. Zodpovednosť autorizovaného geodeta.
3. Výsledky štátneho dozoru – všeobecne.
4. Výsledky štátneho dozoru – prezentácia 

príkladov výsledkov niektorých kontrol.

Po prezentácii bola diskusia venovaná 
nasledujúcim témam:

Ing. Ľ. Bulla: Aké má možnosti OKI pre ná-
pravu zmätočných GP vyhotovených subjekt-
mi na základe starých živností, kde vyhotovi-
teľ nemá potrebné vzdelanie a garant nie je 
členom komory.
Ing. Zemková: Áno, zatiaľ je postihovaný iba 
AGaK, dosah na takéhoto vyhotoviteľa má iba 
živnostenské oddelenie okresného úradu.
Ing. Ľ. Bulla: Apeloval na OKI, aby takéto pod-
nety na živnostenské úrady podávali.
 
Otázka z pléna: Na niektorých pracoviskách 
SK striktne kontrolujú GP tak, aby v hlavičke 
GP bola uvedená osoba vyhotoviteľa GP iba 
taká osoba, ktorá je v zozname osôb s plat-
ným preukazom na prístup do dokumentácie.
Ing. Zemková: Áno, takéto usmernenie vyšlo 
z Úradu (je možné, že zatiaľ to nie každé pra-
covisko SK uplatňuje).
 
Ing. F. Haník: Mal otázku na OKI, či má OKI 
možnosti pri riešení omylov a evidenčných 
chýb v katastri, s ktorými sa pri riešení GP 
stretávame.
Ing. Zemková: Nie, to nie je náplňou práce 
OKI. Treba využívať inštitút opravy chýb zázna-
mom, katastrálnym konaním, alebo súdom.
 
Ing. Ľ. Bulla: Apeloval na OKI, aby viacej lo-
bovala na Úrade za nové mapovania OKO (aj 
s ohľadom na pripravovaný metodický ná-

vod). Urobili by sme si poriadok v tých najhor-
ších operátoch.
Ing. Zemková: Ubezpečila, že robia pre to 
všetko.
 
Ing. M. Jacko, PhD.: Vrátil sa k vydávanie pre-
ukazov do dokumentácie, s príkladom na ko-
legu, ktorý študoval geodéziu v Moskve.
Ing. Zemková: To nie je na OKI, ale Úrad ne-
vykoná precedens a vydá preukaz len tým, 
ktorí na to majú vyštudované vzdelanie. Ces-
tu vidí iba v procese úradného uznania vyso-
koškolského diplomu.
 
Otázka z pléna: Na pracovisku SK v Sabino-
ve nezapíšu rozostavanú stavbu bezdokladu 
o čerpaní úveru, je to v súlade s predpismi?
Ing. Zemková: Nie, nie je. Takýto doklad od 
Vás nemôžu žiadať.

Otázka z pléna: Kedy bude plnohodnotne 
fungovať CICA, hlavne kontrola grafi ky GP?
Ing. Zemková: Nemá pocit, že poskytované 
nástroje sú nedostačujúce. Aj tak je portál 
KGP veľmi málo používaný geodetmi. Otáz-
ka by ale mala smerovať na VÚGK, ktorý 
program vyvíja.
 
Otázka z pléna: Stretli sme sa s dosť neob-
vyklým prístupom pracovníkov SK, keď sme 
potrebovali nahliadnuť do zbierky listín.
Ing. Zemková: Áno, pracovníci postupujú pod-
ľa nariadenia predsedníčky úradu o dodržia-
vaní §27. Preto, aby sa citlivé údaje z listín ne-
dostávali neoprávneným osobám, je vstup do 
zbierky listín geodetom povolený len za prítom-
nosti pracovníka SK, s registrovaným zázna-
mom o čase prístupu a o akú listinu sa konalo. 
(Bol už riešený prípad geodeta, ktorý neopráv-
nene poskytol citlivé údaje z listiny druhej stra-
ne pri vzájomnom spore o majetok).
 

Informácia o činnosti KGaK, legislatíva, 

budúce valné zhromaždenie 

Pôvodne mal tieto informácie podať predse-
da predstavenstva KGaK, ktorý sa na posled-
nú chvíľu pre chorobu ospravedlnil.
Prácu orgánov KGaK prezentoval podpredse-
da komory Ing. P. Repáň.
– informoval prítomných o činnosti predsta-

venstva a jej ostatných orgánov za minulé 
obdobie,

– venoval sa stavu v legislatívnej oblasti najmä 
nanovú iniciatívu Európskej komisie k uzná-
vaniu profesijnej kvalifi kácie inžinierov,

– upriamil pozornosť na budúce valné 
zhromaždenie KGaK, ktoré bude v Žiline 
31.marca 2017,

– odprezentoval slávnostný spoločenský 
večer, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 
20. výročia založenia KGaK,

– upozornil na skutočnosť, že v súčasťou 
tohto valného zhromaždenia budú voľby 
nových orgánov KGaK na budúce trojroč-
né funkčné obdobie a vyzval prítomných 
na doplnenie kandidátky pre nasledujúce 
voľby do orgánov Komory,

– podal informáciu o ustanovení komisie pre 
tvorbu zoznamu expertov, pre potreby sú-
dov (v spolupráci s Komorou stavebných 
inžinierov a na podnet Ministerstva spra-
vodlivosti SR),

– informoval o krokoch Sociálnej poisťov-
ne vo vzťahu ku AGaK (t. zn. povinnosť ko-
mory predkladať aktuálne zoznamy čle-
nov KGaK Štatistickému úradu a Sociálnej 
poisťovni). Upozornil, že táto problemati-
ka nie je uzavretá, existuje veľa možností, 
v akom zamestnaneckom vzťahu sa AGaK 
môže nachádzať. Je to aj na posúdení ex-
ternej právničky Komory.

Účastníci stretnutia v Bratislave. Účastníci stretnutia v Košiciach.
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Z diskusie:

Ing. Miloš Jacko, PhD.: Prejavil záujem znovu 
kandidovať za člena disciplinárnej komisie.

Ing. L. Bulla: Na margo informácie od Ing. 
Zemkovej o veľkom počte vrátených správ-
nych poplatkov za nedodržanie zákonných 
termínov za vklady v roku 2016, apeloval na 
AGaK, aby sme tento inštitút využívali aj pri 
nedodržiavaných termínov na overenie GP.

Otázka z pléna: Keď sa chystajú nové smer-
nice na PÚ a OKO (nevieme pre koho, keď na 
to nie je práca), či sa chystajú nové smernice 
na GP?
Odpoveď: Komora nemá informácie o prípra-
ve na novú smernicu pre GP, ale máme mož-
nosť formulovať otázky pre vysvetlenie riešení 
niektorých zásadných otázok, ktoré nás trá-
pia pri tvorbe GP, na ktoré by ÚGKK vydalo 
usmernenie, ktoré by mohlo byť vydané for-
mou zborníka usmernení.

Informácie z regionálneho pracovného 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov Žilinského kraja 
konaného 6. 12. 2017

Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho 

pracovného stretnutia, 

Ing. Vladimír Stromček

1. Prostredníctvom predsedu predstaven-
stva KGaK prerokovať s ÚGKK SR úpravu 
zmluvných vzťahov ROEP dodatkami ku 
zmluvám.
Plnenie: Ing. Hardoš informoval prítomných 
o prerokovaní tejto otázky s pracovníkmi 
ÚGKK SR.

2. Pripraviť a uskutočniť rokovanie zástup-
cov KGaK s pracovníkmi Katastrálneho od-
boru v Žiline o lehotách a podmienkachna 
vykonávanie opráv chýb v katastrálnom 
operáte.
Plnenie: Toto rokovanie sa konalo 16. feb-
ruára 2017. Nastretnutí boli zástupcovia ko-
mory informovaní okrem iného aj o tom, že 
lehota na opravu chyby v katastrálnom ope-
ráte plynie až odvtedy, keď je k dispozícii 
výsledok prešetrenia údajov katastra s od-
kazom na U s m e r n e n i e Úradu geodé-

zie, kartografi e a katastra Slovenskej repub-
liky č. USM_UGKK SR_3/2014, zo 7. apríla 
2014 na opravu podrobných bodov a výmer 
pozemkov evidovaných ako parcely registra 
„C“ a parciel registra „E“ . Geodeti sú však to-
ho názoru, že aj pri rešpektovaní ustanovení 
tohto usmernenia platia a sú záväzné lehoty 
na opravu chýb v katastrálnom operáte pod-
ľa § 59 ods.3 Katastrálneho zákona. Preto 
sme sa 14. 3. 2017 obrátili so žiadosťou o vý-
klad tohto problému na ÚGKK SR. Odpoveď 
na žiadosť sme dostali 27. 3. 2017 s týmto 
výkladom: „Okresný úrad je povinný vykonať 
opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených 
prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej 
žiadosti o opravu chýb.“

3. Zabezpečiť rozposlanie prednášok OKI 
geodetom KGaK pre poučenie. 
Plnenie: Prednášky boli poslané.

4. Informovať o riešení úradného overova-
nia geometrických plánov v okrese Tvrdo-
šín.
Plnenie: Úradné overovanie GP v Tvrdošíne je 
vyriešené.
 
Informácia o činnosti Okresného úradu 

v Žiline, katastrálneho odboru

Ing. Anna Štrengerová, vedúca katastrálne-
ho odboru
Ing. Mária Hollá, vedúca oddelenia technické-
ho, dokumentácie a poskytovania informácií

Z dôvodu neprítomnosti vedúcej katastrál-
neho odboru Okresného úradu v Žiline, po-
dal stručnú informáciu o činnosti odboru 
na základe podkladov od Ing. Štrengerovej 
Ing. Stromček. Z podkladov je priložená stať 
o oprave chýb a úradnom overovaní GP.

Oprava chýb v katastrálnom operáte na žia-
dosť geodetov.
Začatiu konaniu o oprave chyby v katastrál-
nom operáte, v tomto prípade predchádza pre-
šetrenie podaného návrhu. V prípade, ak sa 
potvrdí, že návrh je opodstatnený začne tunaj-
ší odbor v danej veci konať v zmysle § 59 ka-
tastrálneho zákona. Na OÚ ZA KO evidujeme 
v súčasnosti podané niekoľkomesačné návr-
hy na prešetrenie a vykonanie opravy údajov 
KN od vyhotoviteľov GaK činností. Údaje o kaž-
dom podanom návrhu sú verejne prístupné pre 

každého vyhotoviteľa GaK činností v PC, v kto-
rých si vyhotovitelia GaK činností vyhľadávajú 
údaje SPI KN. Dlhé lehoty na vybavenie poda-
ných návrhov sú spôsobené dlhodobými prá-
ceneschopnosťami 3 zamestnancov OTDPI, 
ktorí túto činnosť vykonávajú, výpadkom mož-
nosti prešetrovať údaje KN v čase sťahovania 
katastrálneho operátu a štátnej dokumentá-
cie do priestorov Europalace (1 a ½ mesiaca) 
a 4 neobsadenými ŠZM.

Úradné overovanie geometrických plánov 
a iných výsledkov geodetických a kartografi c-
kých činností. V sledovanom období bolo v Ži-
linskom kraji úradne overených 8 682 geo-
metrických plánov (ďalej len „GP“), došlo 
k poklesu počtu overených geometrických 
plánov a iných výsledkov geodetických a kar-
tografi ckých činností(o 92 GP – 1 % pokles).
K 30. 9. 2017 bola úloha plnená v stanove-
ných lehotách na 9 z 11 OÚ KO, sklz zazna-
menali na OÚ NO KO a OÚ TS KO, k 31. 10. 
2017 bola úloha plnená v stanovených leho-
tách na 10 z 11 OÚ KO, sklz bol evidovaný na 
OÚ NO KO.
Počet úradne overených 8 682 GP v Žilinskom 
kraji je v porovnaní s inými krajmi najvyšším 
počtom úradne overených GP v hodnotenom 
období (17 % zcelkového počtu GP).
Z uvedeného počtu úradne overených GP bo-
lo 34 % vrátených na opravu.
Na OÚ ZA KO bolo od 1. 1.2017 do 24. 11. 
2017 na úradné overenie predložených 
2 420 GP.
V I. štvrťroku 2017 OÚ ZA KO evidoval 7 GP, 
ktoré neboli úradne overené v zákonom sta-
novenej lehote, sklz bol odstránený vo febru-
ári 2017. V II. a III. štvrťroku je úradné overo-
vanie GP vykonávané v zákonnej lehote.

Do diskusie k tomuto bodu sa zapojila Ing. Je-
la Sahatqijová – inšpektorka OKI.
Reagovala na problematiku odstraňovania 
chýb v katastrálnom operáte a aj na úrad-
né overovanie GP. Vyzvala autorizovaných 
geodetov, aby overované GP aspoň trošku 
skontrolovali. Ako konštatovala, potrebujeme 
nájsť spoločnú reč, lebo sme v jednom kru-
hu a upozornila na to, že riešenie problémov 
je aj vo vzájomnej komunikácii. Pri svojom vy-
stúpení spomenula smerom k autorizovaným 
geodetom aj to, že „predsa máte nejakú svo-
ju česť“ , čo je naliehavý a potrebný apel aj 
dnes.
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Informácia o činnosti KGaK, legislatíva, 

budúce valné zhromaždenie

Informácie o činnosti KGaK, legislatíve a bu-
dúcom valnom zhromaždení podal predseda 
predstavenstva KGaK Ing. Ján Hardoš. Bu-
dúce valné zhromaždenie KGaK sa bude ko-
nať 13.4.2018 v Košiciach v Hoteli Centrum 
http://www.hotel – centrum.sk/ (Dom techni-
ky ZSVTS KE s.r.o.)

Diskusia k materiálu – Stanovisko k otáz-
kam a podnetom, týkajúcim sa vyhotovo-
vania geometrických plánov, v ktorom sú 
odpovede ÚGKK SR na otázky, týkajúce sa 
vyhotovovania geometrických plánov – KO-
7158/2017-68 zo 7.8.2017.
Materiál obsahuje stanoviská k 40 otázkam, 
súvisiaci s vyhotovovaním GP. Prítomní nema-
li k stanoviskám zásadné pripomienky. Disku-
sia sa rozvinula k otázke číslo 36. Prítomní si 
vymenili skúsenosti, ktoré sa týkajú prebera-
nia čísiel bodov z ešte nezapísaných GP.

Diskusia – podnety a námety členov KGaK, 
ktoré potrebujú riešiť v súvislosti s výko-
nom GaK prác. Časový priestor v tomto bode 
bol venovaný podnetom a námetom členov 
KGaK, ktoré potrebujú riešiť v súvislosti s vý-
konom GaK prác.

 
Ing. Ján Sýkora
V súvislosti s dlhými lehotami pri vybavo-
vaní opráv v katastrálnom operáte navrhol 
prekontrolovať túto činnosť na katastrálnom 
odbore v Žiline pracovníkmi OKI. Nie všetky 
opravy chýb sa vykonávajú v lehote 90 dní.
 
Ing. Emília Rybárska 
Navrhla, aby pri vrátení GP boli uvedené dô-
vody jeho vrátenia, dôvody, prečo nebol ove-
rený. Upozornila na to, že zdrojom chýb je aj 
nejednoznačnosť usmernení. V tejto súvislos-
ti spomenula najmä opodstatnenosť priraďo-
vania kódov kvality bodov a navrhla ich zrušiť.
 
Ing. Vladimír Nechuta 
Venoval sa úradnému overovaniu GP. Malo 
by sa stanoviť, čo sa pri úradnom overovaní 
má kontrolovať a kontrola by mala mať elek-
tronický charakter. Ako konštatoval, pomaly 
k tejto praxi spejeme.

 

Ing. Vladimír Hrivík
Upozornil na skutočnosť, že odporúčanie 
ÚGKK SR , aby geodeti na komunikáciu s ka-
tastrálnymi odbormi používali e-mailové ad-
resy v tvare skxxgp@skgeodesy.sk, kde xx je 
dvojpísmenná skratka okresu zrejme nefun-
guje. V Žiline sa používa e-mailová adresa: 
VGPSKZA@skgeodesy.sk. Požiadal o vysvet-
lenie tohto problému.
 
Ing. Hrivík zároveň upozornil na to, že v sú-
časnosti sa stáva bežným, že sa GP na rozo-
stavanú stavbu stavebnými úradmi akceptu-
jú aj na kolaudáciu. A to aj napriek tomu, že-
rozmery domu sa takmer v 99 % prípadoch 
menia o zateplenia, čo znamená približne pri 
150 mm zateplení rozdiel v polohe rohu domu 
0,22 m, čo je ďaleko mimo presnosti merania 
súčasnými technológiami a polohou bodu ho-
tového domu určenou v triede presnosti T=1. 
Okrem toho treba pri kolaudácii zamerať aj 
spevnené plochy, ktoré pri rozostavanej stav-
be ešte ani neexistujú. Potom ako bude vy-
zerať platná katastrálna mapa za nejaký čas, 
keď chceme zvyšovať jej kvalitu a presnosť 
a vedome sa jej kvalita znižuje. Týmto sa do-
siahne presný opak. Tiež položil otázku, ako 
môže kataster zapísať takýto geometrický 
plán, keď v hlavičke je jasne napísané zame-
ranie rozostavanej stavby a nie zameranie do-
mu ku kolaudácii. Požiadal o prerokovanie tej-
to praxe s katastrálnym odborom ÚGKK SR.

Ing. Jana Fučelová
V tejto súvislosti upozornila na existenciu listu 
číslo KO – 33/ 2004 ÚGKK SR z 28. januára 
2004, ktorý využitie GP na rozostavanú stav-
bu za istých predpokladov pripúšťa.

Ing. Jozef Pniak
Konštatoval, že nepresne určené body vyty-
čujeme veľmi presne.

Závery z rokovania:
1. Preveriť dodržiavanie lehôt na odstraňova-

nie chýb v katastrálnom operáte pracov-
níkmi OKI.

2. V prípadoch, keď nie je GP úradne overe-
ný, uviesť dôvody ich neoverenia.

3. Zvážiť opodstatnenosť kódov kvality bo-
dov.

4. Doriešiť komunikáciu s katastrálnymi od-
bormi prostredníctvom e-mailových adries 
v tvare skxxgp@skgeodesy.sk.

5. Zamedziť využívanie GP na rozostavanú 
stavbu pri ich kolaudácii.
 

Informácie z regionálneho pracovného 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov  Banskobystrického 
kraja, konaného 8. decembra 2017

Stretnutie otvorila Ing. Bušniaková, regionál-
na zástupkyňa pre Banskobystrický kraj. In-
formovala o programe stretnutia, o novele 
zákona o Komore geodetov a kartografov, 
o tvorbe Smernice na tvorbu GP a vytyčova-
nie hraníc pozemkov, o návrhu čestného člen-
stva pre Ing. Klobušiaka, o termíne a mieste 
konania valného zhromaždenia Komory GaK 
a odovzdala slovo Ing. Jánovi Hardošovi.

Vystúpenie Ing. Hardoša, predsedu predsta-
venstva KGaK
Informoval o aktivitách komory pri príprave 
novej legislatívy.

Prezentácia k Stanovisku ÚGKK k otázkam 
a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania 
GGP-KO-7158/2017-68

Pripomienky:
K otázke č. 4 a 24 – nejednoznačné defi no-
vanie stavby, v legislatíve treba jednoznačne 
defi novať, čo je predmetom merania a evido-
vania v KN,
– Zameranie adresného bodu – v predpise 

chýbajú vzory, ako defi novať AB (sú situ-
ácie pri hosp. budovách, keď je viac vcho-
dov do stavby).

– Defi novať, ktoré stavby majú mať AB – rôz-
ny prístup obcí, kedy požadujú súpisné 
čísla na stavby.

– Štátom dodané AB sú nepresné, z toho 
vyplýva dvojitá evidencia AB (presné, ne-
presné) – ako sa to bude riešiť?

– Terasy, schody patria k stavbe, alebo k dvoru?
– Nesúlad medzi stavebným, katastrálnym 

a daňovým zákonom.
 

K otázke č. 5 – pri jednoduchých stavbách 
zmeniť legislatívu, aby mohli aj autorizovaní 
geodeti typu oprávnenia A vytyčovať jednodu-
ché stavby.

K otázke č. 10 – ÚGKK SR pri vedomosti 
o nesúlade textovej časti a grafi ckej prílohy 
by mal vykonať opravu nesprávnej časti.
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– ÚGKK SR by mal pri vydaní usmernení 
a iných práv. predpisov organizovať škole-
nie.

– Ak je to možné, zverejňovať interné usmer-
nenia ÚGKK SR.

 
K otázke č. 11 b – oprava zákresov UO tr-
vá veľmi dlho, katastre si vysvetľujú opravy po 
svojom – zaslať usmernenia ohľadom opráv 
UO na jednotlivé katastre.

K otázke č. 18 – neuvádzať čísla bodov v GP 
vôbec, len v ZPMZ, zrušiť aj uvádzanie rozhra-
nia ML aj v grafi ke, aj v tabuľke – návrh do no-
vej smernice na tvorbu GP.

K otázke č. 26 – číselné mapy urobené z fo-
togrametrie s bodmi s T=3 – preklasifi kovať 
presnosť máp, všade je potrebné robiť opra-
vy, nesedia hranice, v týchto mapách sa po-
maly nedá urobiť GP bez opravy.

K otázke č. 32 – čierne hranice nie sú v teré-
ne označené a označím ich v rámci GP, kde 
uvediem, že som ich označil, v popisovom po-
li zmeniť nové a vytýčené hranice boli v príro-
de označené.

K otázke č. 39 – na viacerých katastrálnych 
odboroch evidujeme nefunkčné maily, VGI 
a XML sa odošle mailom, ale nie sú doruče-
né, treba sfunkčniť systém fungovania mai-
lov.

Diskusia
– K novele zákona 180/1995 Z. z. – urobiť 

školenie, §19 ods. 3 písm. h) – Fond môže 
previesť vlastníctvo k pozemkom s nezis-
teným vlastníkom, ak dôvodom prevodu 
je usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
na zabezpečenie nevyhnutného prístupu 
k pozemkom iných vlastníkov – čo je ne-
vyhnutný rozsah – podať vysvetlenie.

– K vytyčovaniu hraníc pozemkov – upove-
domenie sa zasiela – prečo všetkým a za-
darmo.
 

Informácie z regionálneho pracovného 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov Nitrianskeho kraja 
konaného 15. decembra 2017

Ing. Hardoš informoval o aktivitách Komory – 

novela Katastrálneho zákona a Zákona o Ko-
more geodetov a kartografov, tvorba Smerni-
ce na vyhotovovanie GP a vytyčovanie hraníc 
pozemkov, pripravovaná novela Stavebného 
zákona, návrh Ing. Klobušiaka za čestného 
člena KGaK, valné zhromaždenie 13. apríla 
2018 v Košiciach.

Prezentácia stanovísk ÚGKK SR na otázky 
a podnety týkajúce sa vyhotovovania geo-
metrických plánov zaslané KGaK

Ing. Ondriaš prezentoval stanovisko ÚGKK 
SR k otázkam a podnetom týkajúcich sa 
vyhotovovania geometrických plánov KO-
7158/2017-68.

Diskusia
 
Ing. Havlík:
Prvý problém sa týkal Katastra Nitra, kde po 
zaslaní mailu o overení GP, mi ho chceli vydať 
až na druhý deň a v mojom prípade by to bolo 
až na 8. deň.
Druhý problém sa týka budovania klientskych 
centier na okresných úradoch. Niekde sú tie 
centrá solídne, inde zase v katastrofálnom 
stave. Pozerám sa na to z hľadiska obsluhy, 
času a dostupnosti k materiálom z hľadiska 
komerčných geodetov. Často sa stáva, že sa 
prednostovia OÚ snažia natlačiť kataster do 
priestorov, ktoré tomu nezodpovedajú.Pro-
jektanti, čo to projektujú, zrejme vychádzajú 
z min. počtu metrov štvorcových na osobu 
a potom sa stáva, že podmienky sú nevyhovu-
júce. Geodeti a ich požiadavky nie sú totožné 
s bežným návštevníkom klientskeho centra.
Tu sa mi natíska otázka, čo robí napr. ÚGKK 
SR v tejto veci, aby obsluha a vybavenie geo-
detov boli minimálne na takej úrovni, ako do-
teraz, ak nie lepšie. Aj v bežnom živote, ak prí-
de k sťahovaniu, väčšinou ideme do lepších 
priestorov. Aj keď katastrálne odbory už ne-
patria do špecializovanej správy, ale odborný 
dosah pri tvorbe klientskych centier si mohol 
ÚGKK SR ponechať. Možno aj v spolupráci 
s Komorou.
Možno by stálo za uváženie vyhodnotiť spät-
nú väzbu od geodetov a ich názoru na spokoj-
nosť, resp. nespokojnosť v klientskych cen-
trách. Pripomienky zozbierať a preposlať jed-
notlivým prednostom OÚ k odstráneniu, resp. 
zapracovaniu pri tvorbe nových centier.Tu sa 
mi zdá, že Komora aj Úrad zaspali.

Ing. Karban:
Informoval o zavedení konzultačných ho-
dín pre vyhotoviteľov GP na KO OÚ v Nitre. 
V prípade vrátenia plánu na opravu, má kaž-
dý overovateľ ofi ciálne vyhradenú 1 hod. do 
týždňa na konzultáciu problému. KO si na to 
vyhradil dva dni – v utorok a vo štvrtok od 
9:00 – 10:00. Pokiaľ sa chcete informovať na 
problém, ktorý nie je riešený v smernici ani 
v usmerneniach, máte smolu. Nikto z KO nie 
je povinný sa o tom s vami baviť. Stáva sa aj 
to, že jeden overovateľ povie tak a druhý to 
vráti, že je to nesprávne. V prípade overenia 
plánu napr. dostanete informáciu o overení 
na 7. deň, ale plán si môžete vyzdvihnúť až na 
8. deň. Ak máte čo i len malú chybu v XML 
súbor, plán vrátia na opravu a čakáte ďalších 
7 pracovných dní, aby sa vyjadrili k oprave. 
Ak vám vrátia plán napr. v utorok popoludní 
a potrebujete to konzultovať s overovateľom, 
ktorý má konzultačné hodiny v utorok, musíte 
čakať celý týždeň a konzultovať len v stano-
vený čas. Existujú „vyvolení“, ktorí môžu cho-
diť za overovateľmi aj mimo konzultačných 
hodín. O celom probléme som informoval aj 
jedného katastrálneho inšpektora, sľúbil, že 
sa na to popýta na Úrade. Následne po krát-
kom čase sme z Komory dostali informáciu, 
že komunikovať s katastrami máme cez mail, 
na katastri však o tom nikto nebol informova-
ný. Ďalší problém, na katastri v Nitre je veľa 
nesúladov, mnohé by kataster mohol aj sám 
odstrániť, stačilo by mať len dobrú vôľu, ale 
tú nemá, mnohé vznikli tak, že nejaký vyhoto-
viteľ nerešpektoval predtým vyhotovený plán, 
kataster overoval všetko a tak vznikli nesúla-
dy. Teraz ja ako nestranný idem merať na to 
miesto a ja, ktorý som takýto stav nespôso-
bil, mám ho riešiť na svoje náklady, kataster 
z toho vycúval, hoci v mnohých prípadoch aj 
on nesie za to zodpovednosť, ak inú nie, tak 
tú, že on je zodpovedný za vedenie katastra. 
Tí vyhotovitelia, ktorí tento stav zavinili, sa ani 
len nedozvedia, že niečo zle vyhotovili. Nie-
čo tu teda nie je v poriadku. Stretol som sa 
na inom katastri s takým postojom, že si po-
zve oboch vyhotoviteľov a problém doriešia 
spoločne. Myslím, že takto by sa to malo rie-
šiť vždy. Kataster by nemal čakať, až sa tam 
niečo bude diať, mal by pristúpiť sám od seba 
k odstraňovaniu nesúladov, nech pozýva na 
riešenie tých, čo to spôsobili.
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Informácie z regionálneho 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov Trenčianskeho kraja 
konaného18. 12. 2017

Predseda predstavenstva Ing. Hardoš infor-
moval o dianí v KGaK – témy:
– aktivity v súvislosti s doterajšou legislatívou,
– pripravovaná legislatíva (najmä novela Ka-

tastrálneho zákona a zákona o Komore 
geodetov a kartografov),

– Komisia pre tvorbu Smernice na vyhotovo-
vanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov,

– Návrh nového Stavebného zákona s dô-
razom na jednotlivé navrhované činnosti 
geo deta,

– Informácia o konaní valného zhromažde-
nia 13.4.2018 v Košiciach .

Vystúpenie zástupcu ÚGKK SR – odboru ka-
tastrálnej inšpekcie: Ing. Štefánia Garajová 

Ing. Garajová v prvej časti informovala o pl-
není úloh rezortu geodézie, kartografi e a ka-
tastra za I. – III. štvrťrok 2017:
–  ROEPy – 12 rozpracovaných v pôsobnosti 

ÚGKK a 8 v pôsobnosti MPaRV SR.
–  PPÚ – od roku 1991 zapísaných 402 pre 

celé k. ú. a 87 jednoduchých PÚ.
–  Aktualizácia VKM... v Trenčianskom kraji bo-

lo do 198 VKMč zapracovaných 2747 GP, 
do VKMi 1380GP, do VKMn 1381GP.

–  Úradne overených GP bolo všetkých spo-
lu 51451. V TN kraji 5982 GP – vrátených 
1237 GP (=20,7%) – čo je najmenej v roz-
sahu SR (Zostávajúce kraje: BA 34,7%, BB 
29,7%, KE 28%, NR 35,6%, TT 27,8%, PO 
24,1%, ZA 34,4%). Aktuálne údaje pre jed-
notlivé okresy v Trenčianskom kraji: BnB 
28%, IL 13,5%, MY 12%, NM 23%, PE 
18%, PB 21%, PD 33%, PU 2%, TN 20%. 
Úradné overenie po lehote 4GP.

Tieto činnosti vykonáva 193 zamestnancov 
KO v rozsahu Trenčianskeho kraja.
V druhej časti Ing. Garajová informovala prí-
tomných o kontrolnej činnosti katastrálnej in-
špekcie. Od roku 2014 túto činnosť vykoná-
vajú intenzívnejšie aj z dôvodu, že sú vybave-
ní meračskou technikou – dve pracoviská BA 
a PO pokrývajú merania po území SR.

Dôvody vykonaných kontrol:
–  z podaní ( nie vždy je nutné meranie v teréne),

–  náhodná kontrola ( vždy je vykonané me-
ranie v teréne).

Ing. Garajová s Ing. Horňákom vykonali 
16 kontrol (z toho 6 z podaní) a 1 je rozpraco-
vaná (z podania). Výsledkom bolo 14 zázna-
mov a 2 protokoly.
Najčastejším problémom – výmery EKN po-
zemku. Ing. Garajová apelovala na citlivý prí-
stup, keďže zo skúseností pri prešetrovaní 
podaní z takého dôvodu nie vždy sa stotožňu-
je v riešením geodeta a najmä nie vtedy, ak 
geodet podpíše ZPMZ v zastúpení.
Ing. Garajová uviedla, že sa jej nezdá správ-
na požiadavka geodetov neuvádzať omerné 
miery v ZPMZ – keďže porovnaním namera-
ných omerných mier s vypočítanou dĺžkou zo 
súradníc sa dá jednoducho odhaliť chybné 
meranie. Tiež upozornila, že podpisom ZPMZ 
v zastúpení geodet berie na seba aj zodpo-
vednosť pri súdnych procesoch.
Ing. Holá reagovala, že súhlasí s jej názorom 
na meranie omerných mier a geodeti nie sú 
proti meraniu omerných mier, len proti ich 
uvádzaniu v písomnej časti technickej správy. 
K podpisu na ZPMZ uviedla, že pri súdnych 
procesoch tento podpis nemá veľkú váhu – 
nie je to overený podpis, nie je identifi kovaná 
žiadnym identifi kátorom osoba podpisujúce-
ho a z vlastnej skúsenosti uviedla, že sudca 
tomuto podpisu nepripisuje veľkú dôležitosť.

Diskusia so zástupcom stavebného úradu: 
Ing. Mária Pavlíková – téma spolupráca geo-
det – stavebný úrad

Ing. Mária Pavlíková v úvode predstavila se-
ba a činnosť Stavebného úradu Trenčianske 
Stankovce. Špecifi kovala činnosť a povinnos-
ti stavebníka pred začatím stavebných prác:
– vytýčenie pozemku – apelovala na geode-

tov, aby vždy prizývali aj susedov a títo aby 
podpísali vytyčovací protokol, tým sa pred-
íde mnohým sporom,

– vytýčenie rodinného domu, spevnených 
plôch, prístupových ciest – kvôli vyňatiu 
z PPF.

V diskusii geodeti oponovali, že stavebník sa 
tomuto vyhýba, lebo sú to zvýšené platby za-
vyňatie PPF.
Ing. Pavlíková uviedla prípad vytýčenia stav-
by a vyhotovenia GP na rozostavanú stavbu 
(bez zateplenia) , následne stavebník dokon-
čil stavbu aj so zateplením prípadne aj s iný-

mi zmenami oproti pôvodnej dokumentácii 
a požiadal o kolaudačné konanie. Stavebný 
úrad preruší kolaudačné konanie z dôvodu 
nutnosti vyhotovenia nového GP, v ktorom tre-
ba zamerať všetko – rodinný dom, prístupové 
cesty, 2 parkovacie miesta.
Uviedla tiež možnosť skolaudovať len rodinný 
dom a spevnené plochy (ak nie sú v prvej fá-
ze zrejmé) sa skolaudujú dodatočne.

Diskusia
Ing. Drha: Chodníky nedáva v GP ako samo-
statné parcely, ale do vrstvy ZAPPAR.

Ing. Hardoš: Upozornil, že niektoré staveb-
né úrady považujú GP za skutočné zamera-
nie stavby – čo nie je správne. Ing. Pavlíková 
s ním súhlasila.
Ing. Pavlíková rozdelila terasy na:
–  zastrešené (ktoré sú súčasťou domu),
–  odkryté (týmto treba dať samostatné par-

celné číslo, lebo netvoria súčasť domu).
V diskusii sa Ing. Garajová spýtala, či sa do-
zvie geodet požiadavky na vyhotovenie GP 
ku kolaudácii, keďže už pred vyhotovením GP 
musí o nich vedieť. Ing. Pavlíková odpoveda-
la, že všetky potrebné údaje sa dozvie z povo-
lenia stavebného konania.

Ing. Hanínec sa spýtal, aký kód dostane te-
rasa so samostatným parc. číslom – nebolo 
zodpovedané.

Ing. Hardoš upozornil, že často stavebné úra-
dy zameranie skutočného vyhotovenia stavby 
žiadajú od projektanta. Ing. Pavlíková súhlasi-
la, že treba uvedené žiadať od geodeta.

Ing. Holá sa spýtala na názor na posilnenie 
pozície geodeta v návrhu stavebného zákona 
(najmä pri vytýčeniach). Ing. Pavlíková odpo-
vedala, že uvedené víta a bude rada, ak aj os-
tatné stavebné úrady budú takto postupovať.
Geodeti sa zaujímali, či je možné ku kolau-
dácii predložiť úradne neoverený návrh GP 
a tento dať úradne overiť až po kolaudačnom 
konaní. Ing. Pavlíková odpovedala, že kaž-
dý stavebný úrad zrejme postupuje ináč, ale 
v konaniach, ktoré ona vedie, by návrh GP ne-
stačil. Tiež odznela otázka, či architekti pri 
osadení projektov do terénu musia požadovať 
zameranie polohopisu, výškopisu a hraníc po-
zemkov. Ing. Pavlíková odpovedala, že majú 
platnú katastrálnu mapu a do nej majú stavbu 
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osádzať. Ing. Hardoš reagoval, že projektanti 
postupujú rôzne – aj seriózne aj nie, ale ná-
vrh nového zákona ukladá povinnosť staveb-
níka nahlásiť geodeta, ktorý stavbu rieši.

Ing. Hardoš položil otázku ako riešia požia-
davku vytýčenia stavby a hraníc pozemkov 
(vzhľadom na to, že súčasný zákon to nepo-
žaduje pri jednoduchých stavbách)? Ing. Pav-
líková odpovedala, že nedávajú výnimku z vy-
týčenia jednoduchých stavieb – tiež upozor-
nila, že každý stavebný úrad uvedené môže 
riešiť rôzne.
Uviedla tiež, že mala 2 prípady, keď hranice vy-
tyčoval geodet, ktorý nemal na to oprávnenie 
(kontroluje si to na stránke Komory GaK SR) 
a následne tieto prípady nahlásila na KGaK SR.

Ing. Hardoš uviedol prípad z praxe, keď vlast-
ník cesty nebol totožný s vlastníkom inžinier-
skej siete v tejto ceste – Ing. Pavlíková odpo-
vedala, že takémuto stavu sa snaží vyhnúť 
tým, že pred kolaudáciou požaduje, aby vlast-
ník cesty a inžinierskej siete bol totožný.

Ing. Holá sa spýtala, či existuje nejaký koordi-
nátor stavebných úradov SR, keďže často od-
znelo, že jeden stavebný úrad môže postupo-
vať inak ako druhý v tej istej otázke? Ing. Pav-
líková odpovedala, že len ministerstvo, ale že 
v realite sú bez koordinátora a musia si po-
môcť sami.

Rôzne

V diskusii Ing. Hardoš odpovedal na písomne 
zaslanú otázku: „V Trenčíne klient ku kolaudá-
cii stavby okrem geometrického plánu a adres-
ného bodu potrebuje aj elaborát polohopisné-
ho a výškopisného zamerania spolu s inžinier-
skymi sieťami. Musí byť takýto polohopisný 
plán autorizačne overený a ak áno, overovateľ 
musí mať B-čko alebo stačí aj A-čko?“

Pri malom rozsahu polohopis a výškopis 
bez zamerania inžinierskych sietí nemusí mať 
ani A ani B, keď sa merajú aj inžinierske siete, 
môže mať A alebo B.
Ing. Holá odpovedala na otázku geodeta: 
„Prečo už vyše pol roka nefunguje e-mailové 
oznamovanie katastrálneho odboru o overení 
geometrických plánov?“
Uvedené zisťovala na ÚGKK SR – koho po-
vinnosť (a či to vôbec je povinnosť?) je zasie-
lať túto informáciu. Na základe Usmernenia 

ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_5/2012 z 20. 
seotembra 2012, čl. I, ods. 1 : ... oznámi úrad-
ný overovateľ elektronickou formou zhotovite-
ľovi informáciu o overení GP v deň úradného 
overenia. Teda je to jednoznačne povinnosť 
úradného overovateľa, ale keďže sú to za-
mestnanci MV SR, ÚGKK SR nemá dosah na 
kontrolu plnenia tejto úlohy.
K písomnej otázke geodeta ohľadom používa-
nia e-mailovej adresy skxxgp@skgeodesy.sk, 
kde xx je dvojpísmenová skratka okresu Ing. 
Holá urobila osobný prieskum týchto adries 
v rozsahu Trenčianskeho kraja. Výsledok tes-
tu bol taký, že okrem okresu Partizánske bo-
li adresy funkčné. Do času konania RS TN sa 
nepodarilo zistiť dôvod nefunkčnosti skpegp@
skgeo desy.sk. Zistené dodatočne oznámi.

Informácie z regionálneho 
stretnutia členov Komory geodetov 
a kartografov Trnavského kraja 
konaného 20. februára 2018

Otvorenie rokovania
Regionálne stretnutie členov KGaK otvoril 
Ing. Jozef Piroha – regionálny zástupca pre-
Trnavský kraj.
Regionálneho stretnutia sa zúčastnili aj zá-
stupcovia katastrálnych odborov z okresov 
Trnavského kraja.

Informácia o činnosti Komory, legislatíve 

a valnom zhromaždení

Ing. Jozef Piroha informoval prítomných o čin-
nosti a zasadaniach predstavenstva KGaK naj-
mä o témach:
–  Transferové oceňovanie, povinnosť spra-

covať transferovú dokumentáciu v zmys-
le § 18 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov má povinnosť každý kto vykoná-
va kontrolovanú transakciu medzi závislý-
mi osobami. Teda týka sa to aj niektorých 
autorizovaných geodetov a kartografov.

– Dohoda o spolupráci KGaK a Zamestná-
vateľského zväzu geodetov a kartografov 
(ZZGK).

– Problematika účasti členov DR KGaK na 
kvalifi kačných skúškach a na zasadnu-
tiach ostatných orgánov komory.

– Informácia o termíne a programe VZ 
KGaK, ktoré sa uskutoční 13. 4. 2018 v Ko-
šiciach.

– Zmluva o kontrolnej činnosti AGK a hono-
rovania autorizácie.

Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva 
KGaK informoval o témach:
– Aktivity KGaK v súvislosti s doterajšou le-

gislatívou v katastrálnych otázkach, povin-
nosti voči Sociálnej poisťovni, autorizácia 
iným subjektom, výkon činnosti AG zahra-
ničnými subjektmi, tvorba cien, problema-
tika pozemkových úprav, žeriavové dráhy, 
verejné súťaže, Technická mapa DTMB.

– Pripravovaná legislatíva v oblastiach:
 Regulované povolania, príprava cenovej 

vyhlášky k vybraným činnostiam GaK, no-
vela katastrálneho zákona, zákon o KGaK, 
príprava smerníc na vyhotovovanie GP, 
účasť na príprave nového stavebného zá-
kona a informačného systému výstavby.

– Svetový deň geodetov a kartografov sa bu-
de sláviť 21. marca každého roka.

Aktuálne informácie z technických predpisov

Ing. Ingrid Močková, vedúca oddelenia tech-
nického, dokumentácie a poskytovania infor-
mácií KO Trnava.

Pozornosť venovala týmto témam:
– Smernica na evidovanie rozsahu VB v SGI 

KN (1. 1. 2017),
– Smernica evidovania CHS v KN (1.1.2017),
– Smernica na OKO NM (1.8.2017),
– odstraňovanie nesúladov v SPM,
– štatistika GP, PPÚ, JPÚ,
– opravy chýb podľa USM 3/2014,
– kartografi cká úprava máp,
– poskytnutie geodetických podkladov odo-

vzdaných GP,
–  čistenie údajov SPI a SGI,
–  riešenie nedorozumení.

Diskusia

–  K problematike vyhotovovania GP v disku-
sii sa riešil spôsob zameriavania a vyhoto-
vovania GP prístavieb k rodinným domom, 
terás a iných stavieb a označovanie dreve-
ných a spalných budov v ZPMZ.

–  Odovzdávanie číselných údajov a karto-
grafi cká úprava ku kontrole pri úradnom 
overovaní geometrických plánov.

–  Oprava chýb v KN.



slovenský geodet a kartograf   1|201836

V letošním roce se tradiční mezinárodní česko-slovensko-polské geo-
detické dny uskuteční již po čtyřiadvacáté. Od prvních geodetických 
dnů v roce 1995 v Žilině došlo k mnohým událostem, které mnohdy 
podstatně ovlivnily náš profesionální život. To co bylo kdysi blízké je 
dnes podstatně odlišné, a to ve všech třech státech. Právě proto je 

Český svaz geodetů a kartografů

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Pozvánka 

na XXIV. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

Praha 24. až 26. 5. 2018

24. až 26. května 2018
Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 (200m od stanice Metra C – Střížkov)

velmi přínosné setkávání a navazující diskuse geodetů tří sousedících 
zemí, aby si nejen vyměnili zkušenosti a názory v odborných proble-
matikách, ale také navázali osobní kontakty. Tyto kontakty mohou být 
o to těsnější, že příbuznost všech tří jazyků dovoluje přednášet referá-
ty i diskutovat v mateřských jazycích.

Organizační garant:

 
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
IČ: 00552739
DIČ: CZ00552739

Ing. Jana Chudobová, tajemník ČSGK
Mob.:+420 728 750 494
tel.: +420 221 082 374 (fax i záznam.)
e – mail: geodeti@csvts.cz , WEB: http://www.csvts.cz/csgk/
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Program XXIV. mezinárodních česko-slovensko-polských 

geodetických dnů zahrnuje následující okruhy:

 
Blok 1. Informace vedoucích představitelů úřadů 

– Aktuality z činnosti úřadů v uplynulém roce
Blok 2. Geodetické základy a Státní mapové dílo
Blok 3. Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu
Blok 4. Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
Blok 5. Geodézie a Smart City
 
Blok 1. až 5.: Doba trvání referátu: maximálně 30 min. včetně 

diskuse

Obsah a struktura referátu v Bloku 2, 3 a 4:

1) Kdo řídí a zajišťuje – struktura
2) Kdo realizuje – Organizace sběru dat, jejich přesnost a verifi kace 

při přebírání

Pokyny pre účastníkov:

Místo konání: Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 
(200m od stanice Metra C – Střížkov)
Počet míst: 130 – 160, rozhodující je pořadí přihlášek
Vložné: 5 950, – Kč zahrnuje ubytování (2 noci), stravování, pracovní a upomínkové 
materiály, jednodenní jízdenku městské dopravy, organizační náklady.
 
Přihlášky účastníků z ČR pouze ELEKTRONICKY do 03. 05. 2018 na adrese:
Český svaz geodetů a kartografů: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A107

Přihlášky z SR a PR pouze prostřednictvím národních svazů 
Vložné je třeba uhradit nejpozději do 05. 05. 2018

Platby účastníků z ČR:
číslo účtu: 1937568329/0800, variabilní symbol: 240518
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329, BIC (SWIFT): GIBACZPX

Platby účastníků ze SR a PR: Pouze prostřednictvím národních svazů
 
Dodatečné osobní upřesnění k Přihlášce – Nejpozději do 03. 05. 2018
na XXIV. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny v Praze 
24. až 26. května 2018
–  Požadavek na prodloužení pobytu v hotelu 

ze soboty 26. 5. do neděle 27. 05. 2018 
–  (Dvoulůžkový pokoj – příplatek 1850,– Kč)

Hosté hotelu mají volný vstup do wellness 2 hod/den (bazén a fi nská sauna), 
fi tness a Wi – fi 
 

Rámcový časový program:

 
Čtvrtek 24. 05.

do 12:30 příjezd a prezence 
účastníků

13:00 – 18:30 slavnostní zahájení, 
odborné referáty 
a sponzoři

20:00 – 24:00 společná večeře

Pátek 25. 05.

08:30 – 13:25 odborné referáty, diskuse 
a sponzoři

13:30 – 14:00 oběd 
15:00 – 19:00 individuální prohlídka Prahy 

(plánek historického centra 
a volná jednodenní jízdenka 
městské dopravy)

20:00 – 24:00 slavnostní raut, hudba a tanec

Sobota 26. 05.

09:30 – 11:30 odborné referáty, diskuze 
a sponzoři

11:30 – 11:45 Slavnostní ukončení akce
11:45 – 12:45 oběd a odjezd

3) Způsob fi nancování
4) Pravidla výdeje informací státní i soukromé sféře – způsob 

a úhrada
5) Požadavky na vzdělání geodetů a požadavky na získání 

speciálních oprávnění k provádění těchto druhů geodetických 
prací.

6) Aktuální legislativní a technické předpisy

Studentské referáty: 
– témata nestanovena
– Doba trvání maximálně 15 min.

Vystoupení sponzorů
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Zoom 20 PRO nahradí nová Zoom 25. Dosah mera-
nia dĺžok v bezhranolovom režime sa zvýšil na 500 met-
rov. Presnosť v tom režime je lepšia 2 mm+2 ppm. 
Zoom 25 sa bude vyrábať aj s uhlovou presnosťou 1''. 
Čo je prvýkrát pre totálnu stanicu Geomax v tejto ka-
tegórii. Výdrž batérií pri bežnom meraní v teréne narást-
la takmer o dvojnásobok. Z 9 na 16 hodín. Pre verných 
zástancov zostáva čiernobiely displej.

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

Nové totálne stanice od GEOMAX-u

Brázdite oblohu a mapujte územie s novinkou DELAIR UX11

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

Zipp 20 nahradí nová Zoom 40. Zoom 40 bude mať 
rovnako výkonný diaľkomer ako nový Zoom 25, takže 
pokrok oproti Zipp 20. V tejto kategórii je už farebný do-
tykový display s novým softvérom X-PAD. Výkon batérie 
sa zvýši z 8 na 10 hodín. Ale vyrábať sa bude iba vo ver-
zii s presnosťou 2'', a 5''.

Zoom 30 PRO a 35 PRO nahradí nová Zoom 50. Bu-
de mať nielen farebný dotykový display, ale zákazník si 
môže vybrať model s presnosťou 1'', 2'' 5'' a dosahom 
bezhranolového merania 500 alebo 1 000 m. Najväč-
ším prínosom bude viac softvérových funkcií a výdrž ba-
térie až 16 hodín.

Hneď v úvode tohto roka fi rma Geomax zaviedla nové rady totálnych staníc, ktoré postupne nahrádzajú svojich starších súrodencov. 
Z pôvodných zostali iba Zipp 10 a Zoom 90.

Do slovenského vzdušného priestoru prilieta novinka od spoločnosti DELAIR. Bez-
pilotné letecké zariadenie s označením UX11 skvele dopĺňa existujúce portfólio 
produktov UX5, UX5 HP a UX5 AG. Ide o malé a šikovné zariadenie, ktoré napĺňa 
predpoklady profesionálneho nástroja pre fotogrametrické mapovanie veľkých 
území s ľahkosťou. UX11 je jednoduché na použitie, bezproblémové na prepravu 
a výkonné natoľko, že akúkoľvek úlohu vyriešite rýchlo, bezpečne, lacnejšie a ne-
porovnateľne efektívnejšie oproti terestrickým metódam. Územie s rozlohou 2,1 km2 
nalieta z výšky 122 m s 1,7 cm rozlíšením pixela na zemi, pričom s použitím voliteľnej 
technológie PPK dosiahnete centimetrové presnosti výsledného diela a to bez použi-
tia vlícovacích bodov. Toto bezpilotné zariadenie je certifi kované pre let bez potreby 
vizuálnej kontroly – Beyond Visual Line-of-Sight (BVLOS). To znamená, že zariadenie 
je v spojení s pozemnou kontrolnou jednotkou prostredníctvom 3G/4G komunikácie 
na neobmedzený dosah letu. Samozrejmosťou však je aj voliteľná rádiokomunikácia 
medzi operátorom a zariadením vo vzduchu, a to až do vzdialenosti 3 km. DELAIR 

Viac informácií dostanete u autorizovaného distribútora DELAIR pre Slovenskú republiku: 
Geotronics Slovakia, s. r. o., www.geotronics.sk, obchod@geotronics.sk alebo na tel. čísle +421 918 579 733

UX11 disponuje technológiou merania vzdialenosti pre stabilné vzlety a pristátia. 
Diaľkomer zabudovaný na palube lietadla kontinuálne určuje vzdialenosť medzi ze-
mou a lietadlom, takže umožňuje bezpečné a veľmi presné pristátia vo veľmi pomalej 
rýchlosti, dokonca aj v obmedzenejších priestranstvách ako doteraz. Celý proces 
letu je riadený modernou aplikáciou Android. Od plánovania misie, cez predletovú 
kontrolu, monitoring letu a kvality zbieraných dát, až po fi nalizáciu, export a úspešné 
dokončenie procesu. Z ostatných parametrov určite stojí za zmienku výdrž vo vzdu-
chu, ktorá atakuje hranicu 1 hod, jednoduchý štart z ruky, stabilita letu, či možnosť 
zvoliť si vlastnú konfi guráciu zariadenia. DELAIR UX11 je využiteľné pre obrovské 
množstvo geodetických aplikácií, v poľnohospodárstve, povrchových baniach, envi-
ronmentalistike, výstavbe, lesníctve a mnoho ďalších. Urobte KROK VPRED, vybavte 
svoju spoločnosť malým UAS zariadením, odlíšte sa od konkurencie a posuňte svoj 
biznis na vyššiu úroveň s DELAIR UX11.
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Topcon predstavuje nový GNSS prijímač zo série Elite Survey Suite

Viac podrobností o Leica ScanStation P50 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

Spoločnosť Topcon predstavuje HiPer HR – úplne nový 
GNSS prijímač. Medzi jeho hlavné prednosti patrí schopnosť 
príjmu všetkých signálov zo všetkých satelitných systémov 
– aktuálnych, nových, či plánovaných. GPS – GLONASS – 
GALILEO – BEIDOU – QZSS – SBAS – L-Band. Vďaka jedineč-
nej patentovanej technológii Universal Tracking môže každý 
z 452 dostupných sledovacích kanálov prijímať akýkoľvek 
signál akéhokoľvek satelitného systému. Technológia spra-
covania satelitných signálov vyhodnocuje najlepšiu možnú 
a dostupnú konfi guráciu satelitov a prispôsobuje tak využitie 
jednotlivých kanálov s ohľadom na maximálnu efektivitu.

GNSS prijímač HiPer HR umožňuje meranie s naklonenou 
výtyčkou do hodnoty 15° vďaka integrovanej inerciálnej jed-
notke (IMU) a kompasu. Táto technológia, nazývaná TILT™, 
tak posúva možnosti merania a vytyčovania s HiPer HR na 
dosiaľ nevídanú úroveň.

Komunikačné možnosti nového prijímača HiPer HR sú na naj-
vyššej možnej úrovni vďaka podpore WiFi a Bluetooth, komu-
nikácii LongLink a integrovaným modemom (GSM, rádio).



Viac informácií nájdete na geotopcon@surveye.sk alebo www.surveye.sk.

Najväčší prínos pre každodennú prácu geodeta v teréne je 
však bezpochyby posun v možnostiach merania v náročných 
podmienkach. Fixované riešenie vďaka novému prijímaču 
HiPer HR teraz dosiahnete a udržíte aj v zákrytoch stromov, 
budov, či iných prekážok, kde iné prijímače už nepracujú.

V týchto dňoch už začali prví slovenskí zákazníci využívať 
všetky výhody nového HiPer HR, pridajte sa k nim aj vy!

Leica ScanStation P50

Laserové skenery Leica ScanStation P50 poskytu-
jú najvyššiu kvalitu 3D dát, snímkovanie v HDR móde 
a skenovanie s rýchlosťou 1 milión bodov za sekundu 
na vzdialenosť až 1 km. Neprekonateľný dosah a uhlo-
vá presnosť v kombinácii s nízkym šumom dát a dvoj-
osovým kompenzátorom tvoria základ pre vysoko de-
tailné 3D mračná bodov v reálnych farbách. Skenery 
umožňujú skenovať dokonca aj v tých najtvrdších pove-
ternostných podmienkach, ak sú teploty v rozmedzí od 
– 20 °C do + 50 °C.

Okrem toho, vďaka politike modelovej kompatibility, je 
možné pre všetkých už existujúcich užívateľov skenerov 
Leica ScanStation P30 a P40 upgradovať ich prístroj 
na nový model P50 a využiť tak napr. dosah až 1 km. 
Taktiež nahraním novej verzie fi rmvéru do modelu Leica 
ScanStation P16 zákazník bezplatne získa rozšírenie 
dosahu skenera až na 80 m. Ak chcete mať spoľahli-
vé výsledky, nerobte kompromisy pri výbere správneho 
skenera. Zvoľte si partnera s dlhoročnými skúsenosťa-
mi v laserovom skenovaní.

Najdôležitejšie o Leica ScanStation P50:
Meranie 
• Maximálny dosah až 1 km
• Rýchlosť skenovania až 1 milión bodov za sekundu
• Užívateľsky defi novateľné rozlíšenie už od 0,8 mm 

na 10 m
• Trieda lasera 1, neviditeľný, úplne bezpečný pre oči
 Ovládanie
• Dotykový farebný VGA displej (640x480 pix)
• Ľahko zrozumiteľný softvér s prehľadnou grafi kou 

a intuitívnym ovládaním
• Možnosť diaľkového ovládania pomocou Leica 

CS10/15, iPad, iPhone a iných smartfónov
• Jednoduchý prenos dát pomocou USB kľúča, 

ethernetového kábla alebo WiFi

Vyhotovenie snímok
• Integrovaná digitálna kamera bez paralaxy 

s rozlíšením 5 Mpix
• HDR mód snímok v celom rozsahu
• Možnosť vytvorenia panoramatických fotiek 

skenovaného miesta, pričom výsledná 
panoramatická fotka má rozlíšenie viac ako 
700 MPix

Využitie 
• Priemyselný dizajn, architektúra, modelovanie 

a rekonštrukcie stavieb
• Zameranie skutkového stavu, ochrana kultúrneho 

dedičstva 
• Inžinierska a stavebná činnosť, infraštruktúra
• Zameranie a výpočty kubatúr v lomoch a baniach
• Tvorba BIM modelov 
• Kriminalistické vyšetrovanie, dokumentácia 

dopravných nehôd
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GeoSLAM ZEB-REVO: revolúcia v geodézii 

– 3D skenovanie pre každého!

Profesionálne UAV senseFly eBee Plus RTK/PPK

Obchodné zastúpenie GeoSLAM v Slovenskej republike: Geomedia spol. s r. o., info@geomedia.sk, tel. číslo +421 905 593 224, www.geomedia.sk

Predstavujeme vám ručný mobilný 3D skener GeoSLAM ZEB-REVO. Vďaka jeho re-
volučnej koncepcii a unikátnemu patentovanému SLAM algoritmu je geodetická do-
kumentácia skutočného stavu aj zložitých a poschodových objektov skutočne hrač-
kou – stačí sa len „poprechádzať“ po objekte so skenerom v ruke. Spracovanie 
naskenovaných dát je plne automatické. Vo výsledku dostanete kompaktnú 3D situá-
ciu, z ktorej si veľmi jednoducho vytvoríte ľubovoľné rezy, pôdorysy a exportujete ich 
do svojho CAD softvéru, alebo dodáte ako podklad napr. pre spracovanie BIM. Samo-
zrejmosťou je aj možnosť georeferencie do JTSK.

Navyše, vo verzii ZEB-REVO RT máte možnosť v reálnom čase sledovať na displeji 
váš ho smartfónu alebo tabletu sledovať ako pribúdajú naskenované dáta a získať tak 
100 % kontrolu nad zberom dát.

GeoSLAM ZEB-REVO/ZEB-REVO RT pracuje v interiéri aj v exteriéri, umožní vám ex-
trémne rýchlo, ekonomicky a presne zdokumentovať skutočný stav budov, priemysel-
ných objektov, baní, skládok, lesného porastu a mnohých iných objektov. Oblasť pou-
žitia je prakticky neobmedzená.

Švajčiarska spoločnosť senseFly priniesla na trh s pro-
fesionálnymi UAV lietadlo eBee Plus RTK/PPK, ktoré 
dopĺňa doterajšie portfólio pevných krídel. Z predošlé-
ho konceptu prebralo UAV odoberateľné krídla, mož-
nosť štartovať z ruky a vypracované softvérové prostre-
die na plánovanie letov a ovládanie UAV – eMotion. Za-
chovaný zostal aj prepravný kufor s malými rozmermi, 
ktorý je možné prevážať v akomkoľvek automobile. No-
vý model disponuje doletom až 59 minút (s pokrytím do 
200 ha), lepšími letovými vlastnosťami, ochranou moto-
ra a vstavanou 2 frekvenčnou anténou s podporou RTK 
a PPK. eBee Plus je dodávané aj bez aktivovanej funk-
cie RTK/PPK a svoje rozhodnutie využívať ho je možné 
odložiť na neskôr (v základnej verzii ponúka výrobca 
zdarma skúšobnú dobu RTK/PPK na 2 týždne).

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geosolutions.sk alebo priamo na: obchod@geosolutions.sk a tel. čísle +421 907 821 224.

Pri používaní záleží na operátorovi, ktorú funkciu GNSS 
antény použije. UAV ponúka 3 varianty používania:
1.  Autonómny let, kedy je potrebné použiť vopred sig-

nalizované vlícovacie body.
2.  RTK let, počas ktorého UAV priamo za letu prijíma 

korekčné údaje, napr. z SKPOS alebo vlastnej refe-
renčnej stanice a snímky sú okamžite georeferen-
cované s centimetrovou presnosťou.

3.  Postprocesing (PPK) v kancelárii za použitia údajov 
z referenčnej stanice.

Pri používaní RTK a PPK disponujú vyhotovené letecké 
snímky súradnicami s polohovou a výškovou presnos-
ťou 2 – 3 cm.

Spolu s eBee Plus predstavila spoločnosť senseFly aj 
novú RGB kameru senseFly S.O.D.A., ktorú vyvinula 
špeciálne pre nasadenie v leteckej fotogrametrii. Ka-
mera disponuje kompaktnými rozmermi, nízkou hmot-
nosťou a je vybavená 20 MPix snímačom s globálnou 
uzávierkou.
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového 
zákona (prípadne novelizácie) o komore geode-
tov a kartografov s dôrazom na samotnú činnosť 
a kontrolu kvality AGK a riešenie členstva ale-
bo registrácie zahraničných osôb pri cezhranične 
poskytovaných službách AGK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, kancelária Komory 
– spolupráca s advokátskou kanceláriou.  T: 2018

Ing. Hardoš – Po poslednom zasadaní predsta-
venstva boli s advokátskou kanceláriou konzulto-
vané pripomienky, ktoré zo zasadania vzišli. Ad-
vokátska kancelária návrh novely zákona upravila 
a pridala aj ďalšie legislatívne návrhy, ktoré vy-
plývajú aj z iných zákonov. Je dosť rozsiahly. Po 
telefonickej konzultácii s predsedníčkou ÚGKK 
SR na Úrade nepripravujú nové zákony do LRV, 
majú však záujem spracovať novelu zákona o ge-
odézii. Predpokladaný termín stretnutia sa preto 
posúva až po novom roku.
V novele zákona o Komore bolo nutné rozpraco-
vať podrobnejšie:
–  výkon povolania AGaK z dôvodu, že pri jeho 

tvorbe bol chápaný ako slobodné povolanie, 
avšak aplikačná prax ukázala aj iné možnosti, 
ako napr. zamestnanecký pomer, u právnickej 
osoby nutnosť doplnenia predmetu činnosti 
a zamestnanie zodpovedného zástupcu na tr-
valý pracovný pomer...

–  disciplinárny poriadok – doplnenia z Doku-
mentov je potrebné presunúť do zákona,

–  činnosť zahraničných geodetov. 

Rôzne

Register právnických osôb

Dňa 5.10.2017 bola od ŠÚ SR prijatá výzva na spl-
nenie si zákonnej povinnosti – KGaK je povinná 
ako orgán verejnej moci do 1.11.2017 zabezpečiť 
integráciu na RPO. Zoznam AGaK – generický re-
gister (XLS súbor) bol odoslaný na zapracovanie 
16.10.2017.
Metodika spracovávania registra – vydávanie IČO 
– však stále nie je doriešená.

Evidencia autorizácii

Z etických dôvodov by Komora mala mať k dispo-
zícii evidenciu autorizácii – komu AGaK autorizuje.

Stavebný zákon

Prof. Kopáčik sa v dňoch 28. – 29. septembra 
2017 zúčastnil odbornej konferencie Stavebné 
úrady 2017, ktorú organizovala Slovenská komo-
ra stavebných inžinierov. Z konferencie bola spra-
covaná krátka správa č. 14/2017.
Súčasne spolu s Ing. Hardošom absolvovali 2. no-
vembra 2017 predstavenie štúdie uskutočniteľ-
nosti pre Informačný systém výstavby – elektro-
nický stavebný proces.
 
Prof. Kopáčik 
Dňa 29.11.2017 sa pripravuje úvodné stretnutie 
pracovnej skupiny v súvislosti s návrhmi zákona 
o územnom plánovaní a o výstavbe. Pri predstave 
informačné systému vyplynuli 3 dôležité zmeny:
–  bude potrebné implementovať do ISV zoznam 

AGaK z dôvodu, aby si stavený úradník mohol 
overiť právoplatnosť a typ vydaného oprávnenia,

–  všetka dokumentácia bude klientovi odovzdá-
vaná v elektronickej podobe,

–  je pravdepodobné, že dôjde k redukcii staveb-
ných úradov. Presun ich činnosti bude delego-
vaná na stavebných komisárov. Odbornú spô-
sobilosť na túto činnosť bude možné získať 
splnením zákonom stanovených podmienok 
a vykonaním skúšok, o organizáciu ktorých 
má záujem SKSI pod gestorstvom MDaV SR.

Komisia pre tvorbu smernice na GP a vytyčovanie 

hraníc pozemkov na ÚGKK SR

Ing. Holá informovala o stretnutí na ÚGKK SR dňa 
25.10.2017, na ktorom sa určoval rozsah smer-
nice – nebude obsahovať časť o vecných breme-
nách (samostatná smernica). Finálna verzia by 
mala byť spracovaná v januári 2019.

Návrh čestného člena

Predseda predstavenstva Ing. Hardoš navrhuje 
Ing. Matejovi Klobušiakovi udeliť štatút čestného 
člena in memoriam.
Ing. Klobušiak – „otec“ SKPOS, opustil geode-
tickú komunitu vo veku 63 rokov. Nebol autori-
zovaným geodetom a kartografom, ale stelesňo-
val všetky vlastnosti ktoré by mal spĺňať. Geodet 
a kartograf, matematik, analytik, štatistik, progra-
mátor, vedec. Jeho meno je spojené so všetkými 
významnými úlohami, ktoré riešili slovenskí ge-

odeti počas jeho 40 ročnej profesijnej cesty. Bol 
tým, kto dokázal teóriu pretaviť do algoritmov, 
zdrojových kódov, a reálnych výsledkov, ktoré 
slúžia a ešte dlho budú slúžiť komunite geodetov 
a kartografov.
 
Štatút čestného člena
1.  Čestný člen Komory je spoločenský a stavov-

ský titul inžiniera geodeta a kartografa, ktorý 
sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj geo-
dézie a kartografi e alebo významne ovplyvnil 
vznik, činnosť a pôsobenie Komory.

2.  Čestným členom Komory sa môže stať fyzická 
osoba a aj nečlen ak spĺňa podmienku zásluh 
o rozvoj geodézie a kartografi e.

3.  Čestné členstvo sa môže udeliť aj „in memo-
riam“.

Hlasovanie: Za – všetci

Návrh na vstup KGaK do ZZGK ako kolektívny člen

Prijatý návrh od ZZGK bol členom predstavenstva 
odoslaný pred zasadaním.
Na základe diskusie predstavenstvo prijalo tento 
záver:
Komora podporuje činnosť ZZGK, má eminent-
ný záujem o úzku spoluprácu. Predstavenstvo 
rozhodlo vyvolať rokovania so ZZGK, kde by sa 
spoločne hľadala čo najvhodnejšia a čo najvý-
hodnejšia forma podpory a spolupráce pre obe 
strany. 
 
Voľby FIG

Vo FIG sa pripravujú nové voľby. Doteraz mala ko-
mora svojho zástupcu v 6. komisii pre IG prof. Ko-
páčika.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. sa v týchto voľbách 
bude uchádzať o funkciu viceprezidenta FIG a do 
6. komisie navrhuje akademická obec Ing. Jána 
Erdélyiho, PhD. V prípade kandidatúry z Portugal-
ska bude nominácia Ing. Erdélyiho stiahnutá. Kan-
didátky je potrebné doručiť do 15.12.2017.

Uznesenie 14/2017 Z č. 6/2017

Predstavenstvo Komory podporuje kandidatúru 
prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. na funkciu vice-
prezidenta FIG .
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď 

Regionálne stretnutia 2017

V roku 2017 sú pripravované regionálne stretnu-
tia v Žiline 6. decembra 2017, v Banskej Bys-

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
23. novembra 2017 v Bratislave
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trici 8. decembra 2017, v Nitre 15. decembra 
2017 a v Trenčíne 18. decembra 2017.

Nedoplatky voči KGaK

Na základe vyjadrenie tajomníčky Ing. Geisseovej 
Komora eviduje neplatičov za odber elektronic-
kých noriem z roku 2016.
Členovia predstavenstva odporúčajú, ak členovia 
Komory neuhradia poplatok na základe vyzvania, 
je potrebné podať návrh na disciplinárne konanie 
a okrem dlhu budú účastníci konania hradiť aj ná-
klady na zasadanie disciplinárnej komisie.

Predbežné zhodnotenie 25. SGD 

 
Ing. Stromček
Evidovaných je niekoľko ohlasov z SGD – opätov-
ná kritika stravovania (forma, nie kvalita) a par-
kovania, na zváženie je formát geodní z dôvodu, 
že druhý deň je na odborných prednáškach mini-
mum účastníkov, navrhovaná je zmena miesta ko-
nania. Do budúcna je vhodné poslať pozvánky aj 
riaditeľom Centier podpory.
Celkom sa na jubilejných 25. SGD zúčastnilo 
490 účastníkov. Väčšinu účastníkov tvorili členo-
via KGaK a pracovníci katastra, ktorých bolo 19, 
okrem toho 34 geodetov pracujúcich na úradoch 
a ministerstvách. Na spoločenskom večeri bolo 
159 záujemcov. Akciu sponzorsky podporilo 26 fi -
riem. Na výstave sa zúčastnilo 11 najvýznamnej-

ších slovenských fi riem z oblasti geodetickej tech-
niky. Zaujímavý bol stánok Geodetického a kar-
tografi ckého ústavu v Bratislave s prezentáciou 
produktu mapový klient.
Odborný program bol vyvážený, s množstvom in-
formácií. So záujmom bol prijatý blok prednášok 
pripravený Úradom geodézie kartografi e a ka-
tastra pod názvom „25 rokov činnosti ÚGKK v sa-
mostatnej SR“, ktorý dobre korešpondoval s jubi-
lejnými 25. SGD. Odbornú časť zastrešovalo 8 od-
borných garantov, ktorým patrí poďakovanie.
Hosťom spoločenského večera bola hudobnú sku-
pina Maduar.

Ing. Hardoš
Komora pri príležitosti 25. výročia SGD odovzda-
la hlavnému organizátorovi Ing. Stromčekovi spo-
mienkový predmet – misa z vitrážneho skla za 
mnohoročnú a veľmi úspešnú organizáciu tohto 
najväčšieho odborného podujatia v SR.
Je názoru, že tradíciu geodní je potrebné zacho-
vať, nakoľko takú odborno – spoločenskú akciu, 
v obdobnom rozsahu, nikto iný neorganizuje. Za-
znamenal informáciu od zamestnancov veľkých 
organizácií z Bratislavy, ktorých na 2-dňovú ak-
ciu neuvoľnia, keďže sa koná v blízkosti Bratisla-
vy a preto sa môžu zúčastniť len 1. deň. V prípade 
vzdialenejšieho miesta konania (napr. v minulosti 
v Žiline) nemali problém s uvoľňovaním na 2 dni.
Z dôvodu obmeny stojí za úvahu zmeniť miesto or-

ganizácie, možno stred Slovenska, prípadne pria-
mo Bratislava.
 
Zabezpečenie VZ KGaK v roku 2018

–  Termín a miesto konania – 13.4.2018, Con-
gress Hotel Centrum Košice je zverejnený na 
webovej stránke KGaK.

–  Materiály súvisiace s konaním VZ – program, 
vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpočtu na ďal-
šie obdobie, plán odborných podujatí ... Distri-
búcia sa uskutočňuje v zmysle Rokovacieho 
poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred VZ.

–  Program: novela zákona o komore, stavebný 
zákon...

 
Správa o plnení rozpočtu za III. štvrťrok 2017

Ing. Geisseová
Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK sú k 3. 
štvrťroku čerpané uspokojivo.

Prof. Ing. Kopáčik, PhD.
Pripomína porušenie zákona o ochrane osobných 
údajov a etických pravidiel. Položku mzdové ná-
klady pracovníkov kancelárie KGaK a ich odvody 
je potrebné rozpočtovať v jednej položke. Minimál-
ne v tomto duchu pripraviť podklady na VZ KGaK.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového 
zákona (prípadne novelizácie) o Komore geode-
tov a kartografov s dôrazom na samotnú činnosť 
a kontrolu kvality AGaK a riešenie členstva ale-
bo registrácie zahraničných osôb pri cezhranične 
poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, kancelária Komory 
– spolupráca s advokátskou kanceláriou. T: 2018

Ing. Hardoš – 10.1.2018 sa uskutočnilo na pôde 
ÚGKK SR stretnutie za účasti Ing. Hardoša a prof. 
Kopáčika, na ktorom bola prednesená verzia le-
gislatívneho návrhu novely zákona od advokátskej 
kancelárie. Po dohode na stretnutí bola spraco-
vaná verzia bez jednotlivých komentárov navrho-
vaných zmien, ktorá bola odoslaná priamo riadi-
teľke legislatívneho odboru JUDr. Poldaufovej. Zo 
stretnutia vyplynulo, že možnosť začatia prác zo 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
8. februára 2018 v Bratislave

strany Úradu je v marci 2018, po grémiu u pred-
sedníčky ÚGKK SR.
 
Rôzne

Register právnických osôb

5.12.2017 sa tajomníčka KGaK zúčastnila stretnu-
tia na ŠÚ ku generickému registru. Prezentovaná 
bola práca registrátora a administrátora zdrojo-
vého registra v systéme RPO. Žiadne metodické 
otázky neboli zodpovedané z dôvodu chýbajúcich 
zodpovedných pracovníkov ŠÚ.
20.12.2017 bol od ŠÚ elektronicky prijatý tzv. 
SLA kontrakt (Dohoda o úrovni poskytovaných 
služieb a manažmente zmien).

Evidencia autorizácií

V návrhu zákona, ktorý sa pripravoval aj podľa 
vzoru advokátskej komory a SKSI, je uvedená po-
vinnosť oznámenia Komore zamestnávateľa, pre 
ktorého AGaK autorizuje, rovnako aj v prípade au-
torizácie pre niekoho iného.

Stavebný zákon

Prof. Kopáčik 
–  stretnutia pracovnej skupiny, ktorá má asi 

80 členov, sa uskutočňujú cca raz za mesiac.
–  harmonogram prác: do júna 2018 by mal 

byť pripravený na legislatívne konanie zákon 
o územnom plánovaní, do septembra 2018 zá-
kon o výstavbe.

–  2 zásadné pripomienky k zákonom predlo-
žil ZMOS – požadujú 1 zákon a nepodporu-
jú zrušenie stavebných úradov na miestnej 
úrovni. Po rokovaniach s MDaV SR z prvej pri-
pomienky ustúpili a za určitých podmienok 
a kompromisov by vedeli akceptovať redukciu 
stavebných úradov. Dohoda zatiaľ nebola os-
tatným členom pracovnej skupiny špecifi ko-
vaná.

–  v KGaK sa uskutočnilo stretnutie so ZZGK, ako 
členom AZZ, na ktorom bol dohodnutý spoloč-
ný postup pri pripomienkovaní oboch zákonov 
a pripomienky k zákonom boli spoločne zo-
súladené. O pripomienkovaní zákonov bol in-
formovaný aj ÚGKK SR, JUDr. Poldaufovej bol 
odoslaný materiál MDaV SR.
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bornej praxe vo vybraných geodetických a karto-
grafi ckých činnostiach. KGaK prijala otázku, či je 
možné do tejto odbornej praxe započítať aj obdo-
bie v ktorom bola fyzická osoba v pracovnom po-
mere kvalifi kovanej osoby (tj. zamestnancom au-
torizovaného geodeta) avšak čerpala materskú, 
prípadne rodičovskú dovolenku, resp. bola práce 
neschopná a pod.?
Uvedená informácia o neakceptovaní materskej 
dovolenky alebo aj PN nemá oporu nikde v záko-
ne o komore alebo v zákone o geodézii a karto-
grafi i. Pojem praxe je s najväčšou pravdepodob-
nosťou defi novaný v inom zákone, pokúsime sa to 
zistiť. V novele zákona môže byť spresnenie o od-
bornej praxi dodatočne dopracované. Súčasťou 
prihlášky je však aj vydokladovanie praxe vypra-
covanými projektmi, na základe ktorých vie SAK 
dostatočne posúdiť odbornosť uchádzača.

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie

V nadväznosti na odoslané rozhodnutia Discipli-
nárnej komisie vo veci vzdelávania AGaK za ob-
dobie 2014–2016 sú do kancelárie KGaK doručo-
vané odpory dotknutých členov KGaK, ktorými sa 
bude predstavenstvo následne zaoberať.

Digitálna technická mapa hl. m. SR

Na žiadosť DK KGaK bolo 29.1.2018 odoslané 
primátorovi hl. m. SR Bratislava vyjadrenie KGaK 
k digitálnej technickej mape hl. m. SR Bratislava. 
Znížené stavy zamestnancov na magistráte spô-
sobili predĺženie dĺžky trvania vydania potvrdenia 
na kolaudačné konanie na 30 dní. Komora tiež od-
porúča magistrátu vytvorenie kontrolného progra-
mu, aby sa zamestnanci magistrátu nemuseli zdr-
žiavať kontrolou výsledkov geodetov.

12. Mezinárodní konferenci o katastru a 53. Ge-

odetické informační dny

Ing. Ondrej Kozlovský, člen KGaK, požiadal Komo-
ru o jeho vyslanie na odbornú konferenciu 12. me-
zinárodní konferenci o katastru a 53. Geodetické 
informační dny, na ktorej vystúpi ako prednášateľ 
s príspevkom ku KN – Územný plán a údaje ka-
tastra, skúsenosti a ukážky. Predstavenstvo uve-
dené odsúhlasilo za podmienky, aby bol v progra-
me uvedený za KGaK. Súčasne je vhodné poslať 
návrh prezentácie členom predstavenstva. Recen-
ziu vykoná Ing. Holá.

Medzinárodný deň geodetov

CLGE, FIG a NSPS (Národná spoločnosť profesio-
nálnych geodetov, USA) sa dohodli na stanovení 
Svetového dňa geodetov na 21. marca každého 
roka. Prvá spoločná recepcia a oslava prebehne 
v sídle Svetovej banky vo Washingtone 21. marca 
2018 za účasti delegácii FIG, CLGE a NSPS. Vítaní 
sú aj účastníci z iných krajín. Vhodné by bolo spra-
covať tlačovú správu.

Návrh na vstup KGaK do ZZGK ako kolektívny člen

Predstavenstvo po poslednom zasadaní spraco-
valo odpoveď na návrh ZZGK na vstup KGaK ako 
kolektívneho člena do ZZGK. Komora z viacerých 

dôvodov nemohla prijať tento návrh. Na druhej 
strane však podporuje a oceňuje spoluprácu so 
všetkými dobrovoľnými organizáciami reprezen-
tujúcimi komunitu geodetov a kartografov v na-
šej krajine a zvlášť spoluprácu so Zamestnáva-
teľským zväzom geodézie a kartografi e. Pred-
stavenstvo má preto tiež eminentný záujem túto 
našu spoluprácu naďalej rozvíjať a spoločne hľa-
dať cesty a formy ešte užšej spolupráce, ktorá by 
bola výhodná pre obe strany. Za týmto účelom bo-
lo navrhnuté spoločné stretnutie užšieho vedenia 
oboch organizácii, kde by sa vyjasnili vzájomné 
stanoviská a spoločne našlo čo najvýhodnejšie 
riešenie spolupráce aj do budúcna.
Na stretnutí 10.1.2018 v KGaK zástupcovia ZZGK 
predložili ďalšie návrhy možnej spolupráce.

Uznesenie DR č. 1/2017 

DR navrhuje Predstavenstvu KGaK preskúmať 
skutočnosť a rozhodnúť, či člen DR poverený kon-
trolou SAK, môže byť prítomný na kvalifi kačných 
skúškach, alebo nie. 

Názor DR: 
V zmysle článku 13 Stanov KGaK a článku 2 Šta-
tútu DR KGaK dozorná rada „... dohliada na výkon 
pôsobnosti ostatných orgánov Komory...“ V žiad-
nych dokumentoch KGaK sa bližšie neuvádza 
ako a do akej hĺbky sa táto činnosť vykonáva. Čo 
sa týka kontroly činnosti SAK je DR názoru, že aj 
skúšky sú činnosť SAK, a preto by DR mala mať 
možnosť sledovať priebeh skúšok.
V zákone o Komore, ani v žiadnych dokumentoch 
KGaK sa neuvádza, že skúška je neverejná a takis-
to v nich nie je zákaz účasti člena DR povereného 
kontrolou SAK.
Ďalej pripomíname, že člen DR poverený kontro-
lou SAK dlhodobo nedostáva včas a dostatočné 
informácie týkajúce sa činnosti SAK, čo kompliku-
je kontrolu činnosti.
  
Názor SAK: 
Členovia SAK KGaK sú názoru, napriek tomu, že 
v dokumentoch Komory to nie je uvedené, že prie-
beh skúšok je neverejný a na skúške by mali byť 
len členovia SAK KGaK. Prítomnosť tretej osoby 
na skúške pôsobí rušivo na jej priebeh, vyžadu-
je vysvetlenie smerom k uchádzačom a zakladá 
možnosť spochybnenia validity výsledku skúšky. 
Ďalej sú presvedčení, že činnosť SAK KGaK v ob-
lasti organizácie skúšok môže zástupca DR KGaK 
kontrolovať aj iným spôsobom (kontrola doku-
mentácie, organizačného zabezpečenia, včas-
ného odoslania pozvánok, kontrola komunikácie 
s uchádzačmi ohľadom doplnenia dokumentácie 
a pod.).
Názor SAK o účasti na skúškach a zapájaní sa do 
hodnotenia uchádzačov bol členke DR oznámený 
už v minulosti. Rovnako zasahovanie členky DR 
do obsahu zápisníc SAK považujú členovia SAK 
za prekročenie právomocí DR.

Zdôvodnenie SAK:
SAK vychádza z toho, že výsledkom kvalifi kačnej 

Návrh čestného člena

Predstavenstvo KGaK na minulom zasadaní 
schválilo návrh udeliť štatút čestného člena in me-
moriam Ing. Matejovi Klobušiakovi. K spracovaniu 
životopisu bude oslovený Ing. Kožár, ako jeho po-
sledný zamestnávateľ.

Regionálne stretnutia 

Regionálne stretnutia v roku 2017 v Žiline 6. de-
cembra 2017, v Banskej Bystrici 8. decembra 
2017, v Nitre 15. decembra 2017 a v Trenčí-
ne 18. decembra 2017 prebehli na veľmi dobrej 
úrovni. V TN aj so zástupkyňou stavebného úradu.
V roku 2018 sú pripravované 20. februára v Trna-
ve a 6. alebo 7. marca v Košiciach alebo Prešove 
podľa voľných kapacít.
Regionálni zástupcovia pripravia na spoločné ro-
kovanie s Úradom závery zo svojich stretnutí.

Transferové oceňovanie

Na návrh člena KGaK Ing. Ladičkovského, aby sa 
Komora zaoberala v rámci všeobecného predpisu 
o transferovom oceňovaní spracovaním všeobec-
ných pravidiel honorovania autorizácie a stanovila 
princíp napr. 10 – 20 % z ceny zákazky, pre tzv. 
transferovú dokumentáciu, bola oslovená advo-
kátska kancelária.
Prijaté vyjadrenie advokátskej kancelárie k prob-
lematike povinnosti transferového oceňovania 
u AGaK bolo odoslané členom Komory krátkou 
správou. Povinnosti spracovať transferovú doku-
mentáciu v zmysle § 18 Zákona musí každý, kto 
urobí kontrolovanú transakciu medzi závislými 
osobami. Týka sa to tak živnostníkov, ako aj spo-
ločností. Preto je pravdepodobné, že sa to týka 
aj množstva Vašich členov. Dokonca je potrebné 
preskúmať vzťahy medzi autorizovaným geode-
tom vykonávajúcim „pečiatkovanie“ pre spoloč-
nosť s ručením obmedzeným, kde je spoloční-
kom, ako sú tam nastavené vzťahy. To, či v kon-
krétnom zdaňovacom období boli vykonávané 
kontrolované transakcie medzi závislými osoba-
mi, je treba vyznačiť aj na samotnom daňovom 
priznaní k dani z príjmu za ten ktorý rok, pričom 
je potrebné, aby obe strany obchodu túto sku-
točnosť uviedli. V daňovom priznaní sa uvádzajú 
aj objemy týchto transakcií za zdaňovacie obdo-
bie (rok).
Záver: Komora má spracovanú hodinovú sadzbu 
AGaK v zmluve o autorizácii, ktorá by sa moh-
la eventuálne doplniť o možnosť percentuálne-
ho fakturovania z objemu prác percentuálny. Tie-
to údaje, spolu s cenníkom fy Unika je následne 
možné uviesť v transferovej dokumentácii, ako 
všeobecné pravidlo (bežné ceny) pre honorovanie 
autorizácie.

Podmienky získania odbornej spôsobilosti

Pre získanie odbornej spôsobilosti (udelenie au-
torizačného oprávnenia) je nevyhnutné absolvo-
vanie kvalifi kačnej skúšky, na ktorú skúšobná ko-
misia prizve fyzickú osobu, ktorá splní špecifi ko-
vané podmienky. Medzi uvedenými podmienkami 
je aj podmienka po absolvovaní VŠ päť rokov od-
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 skúšky je oprávnenie na výkon vybraných GaK 
činností so štátnym znakom, čiže skúška má cha-
rakter štátnej skúšky. Rozhodnutie SAK je koneč-
né, za celý priebeh zodpovedá predseda SAK. 
K účasti na takýchto skúškach je stanovený pro-
cesný postup. Dodržanie formálnosti takéhoto po-
stupu je potrebné aj z dôvodu možného napadnu-
tia výsledku skúšky zo strany skúšaného. Ak exis-
tuje zo strany skúšaného pochybnosť o priebehu 
alebo výsledku skúšky, má právo požiadať o komi-
sionálne preskúšanie za širšej účasti.
SAK tiež nie je presvedčená o tom, že na svo-
je zasadanie má pozývať člena DR. Člen DR by 
sa mal nahlásiť na kontrolnú činnosť u predsedu 
SAK a následne sa môže zúčastniť jej zasadania 
a spraviť si záver. Rovnako prípravu materiálov 
považujú členovia SAK za vlastnú tvorivú činnosť 
a nebudú ich posielať na vedomie kontrolnému 
orgánu. Výsledky sú samozrejme k dispozícii. Na-
pr. pripomienky k otázkam z oblasti fotogrametrie 
boli vzaté do úvahy ako pripomienky odborníka, 
nie člena DR. Kontrolná činnosť DR by mala spočí-
vať v kontrole prijatých dokladov od uchádzačov, 
či boli včas odoslané pozvánky na skúšky, či mali 
uchádzači k dispozícii dostatočný študijný mate-
riál, či boli dodržané práva skúšaného a splnené 
všetky podmienky k jeho účasti na skúške.
V prípade vyjadrenia nedôvery voči SAK sú jej čle-
novia pripravení okamžite podať demisiu.

Po prediskutovaní problematiky je potrebné upra-
viť interné dokumenty orgánov Komory rovnakým 
princípom v zmysle, že nie je právo k účasti na 
kvalifi kačnej skúške, kontrola DR prebieha na zá-
klade dokumentov, zasadania orgánov sú neverej-
né, ale je možná účasť oznámením svojej prítom-
nosti na zasadaní orgánov, resp. pozvaním.
Hlasovanie – kvalifi kačná skúška je neverejná: 
6 – za, 2 – zdržali sa
Hlasovanie – úprava interných dokumentov, kto 
má právo zúčastňovať sa zasadaní orgánov: 
8 – za

Uznesenie 15/2018 Z č.1/2018

Predstavenstvo Komory prediskutovalo problema-
tiku účasti dozorného orgánu na kvalifi kačných 
skúškach a na zasadaniach ostatných orgánov. 
Záver rokovania je pripraviť návrh na doplnenie in-
terných dokumentov Komory v zmysle, že kvalifi -
kačná skúška je neverejná a DR má právo účas-
ti na zasadaniach jednotlivých orgánov Komory.
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď 

Príprava VZ v Košiciach – návrh na zmenu 

skúšobného a autorizačného poriadku, 

program, komisie

Termín a miesto konania – 13.4.2018, Congress 
Hotel Centrum Košice je zverejnený na webovej 
stránke KGaK.
 

Návrh zmeny Skúšobného a autorizačného po-
riadku – zdôvodnenie:
–  predkladanie projektov zo strany uchádzačov 

je nepostačujúce – zoznam prác často neko-
rešpondoval s projektmi. Jednotlivé vybrané 
GaK činnosti boli často vykonávané v rámci 
jedného projektu/stavby.

–  návrh na chránené úložisko pre predkladanie 
projektov, prístup len evidovaným spôsobom, 
prípadne zaheslované PDF.

–  úprava počtu členov SAK na najmenej 5 – čin-
nosť viac početnej komisie je menej efektívna.

 
Program VZ:
Časový program:
 9.00 – 9.15 Otvorenie
 9.15 – 10.30 Program rokovania
 10.30 – 11.00 Prestávka
 11.00 – 12.30 Program rokovania
 12.30 – 14.00 Obed
 14.00  – 17.00 Program rokovania

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

overovateľov zápisu.
 3. Správa o činnosti Komory za uplynulé obdo-

bie.
 4. Správa o činnosti skúšobnej a autorizačnej ko-

misie.
 5. Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
 6. Správa o hospodárení za rok 2017, audit, úč-

tovná závierka.
 7. Revízna správa dozornej rady.
 8. Návrh rozpočtu Komory pre rok 2018.
 9. Návrh na udelenie titulu čestného člena Komo-

ry.
 10. Diskusia.
 11. Obed.
 12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
 13. Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – návrh zákona 

o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.
 14. Diskusia.
 15. Uznesenie.
 16. Záver.

Vedením valného zhromaždenia boli navrhnutí 
Ing. Peter Repáň, Ing. Miroslav Hudec.
Členovia predstavenstva sa uzniesli na nasledujú-
cich návrhoch na voľby do mandátovej, návrhovej 
komisie, a na voľbe zapisovateľa, ktoré budú pred-
ložené na schválenie na valnom zhromaždení, po 
doplnení ďalších členov komisií:
Mandátová komisia: Ing. Jozef Piroha – predseda 
+ doplniť členov (Ing. Andrej Gargalovič)
Návrhová komisia: Ing. Martina Bušniaková – 
predsedníčka + doplniť členov (Ing. Miroslav Hu-
dec)
Zapisovateľ: Ing. Anna Holá 
Overovatelia zápisu: Ing. Vladimír Vázal, Ing. Mar-
tin Ondriaš

Organizačné informácie: parkovanie, príchod vla-
ku....
 
SGD – budúci formát a miesto konania

 
Ing. Stromček predložil prijaté názory na zmeny 
od účastníkov v organizácii SGD:
 
Rastie tlak na zmenu miesta konania

Sú návrhy, aby to bolo východnejšie, alebo niekde 
v strede Slovenska, alebo rovno v Banskej Bystri-
ci, ale nie v Žiline.
V návrhoch na miesto konania je aj Bratislava.
Možné riešenia:
http://www.hotelsaffron.sk/konferencie 
(Bratislava)
https://www.travelguide.sk/svk/konferencie/
grand-hotel-bellevue_50568_0_1.html (V.Tatry)
https://www.travelguide.sk/svk/konferencie/
kongresove-centrum-hotel-dixon_54304_0_1.
html (Banská Bystrica)
https://www.druzbahotel.sk/hotel/ (Jasná)
http://congressresort.sk/sk/konferencne-
priestory (Tále)
http://www.hotellux.sk/kongresove-sluzby.html 
(Banská Bystrica)
 
Termín konania 

Navrhuje sa piatok a sobota. Dva pracovné dni je 
pre geodetov vraj veľa.

Program 

Možno by bolo vhodné pouvažovať o oživení dis-
kusného fóra.

Vyvstáva otázky, či SGD robiť na dva dni, pre istý 

nezáujem o program na druhý deň

Sú návrhy na jeden rokovací deň a jeden večer.
Ale sú aj návrhy, aby sa spoločenský večer nerobil 
a namiesto toho ľuďom ponúknuť niečo iné, well-
ness, divadlo, šport a pod.
Aj tak sa údajne vytvárajú samostatné partie a tie 
si môžu ísť sadnúť aj do iných reštaurácií...
Skrátiť SGD na jeden deň by bola škoda.

Stále sú výhrady voči stravovaniu

Závery a odporúčania predstavenstva Komory:
Miesto – poradie: Banská Bystrica – hotel LUX, 
Žilina – Holiday Inn, Horný Smokovec – Grandho-
tel Bellevue.
SGD ostanú dvojdňové (štvrtok, piatok) so spolo-
čenským večerom. Na druhý deň bude objednaná 
menšia rokovacia sála, vhodné zaradiť do progra-
mu na druhý deň aj diskusné fórum.
 
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

Ing. Geisseová

Prostriedky KGaK sú v celkovom rozsahu za rok 
2017 čerpané na 90,04 %.
Pri porovnaní výnosov a nákladov je evidova-
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ná strata vo výške – 9 983,69 eur, ktorá je 
o 28 661,65 eur nižšia, ako bola pôvodne pláno-
vaná.
Údaje v rozpočte sú zatiaľ informatívne, keďže nie 
je ešte konzultovaný s účtovníčkou.

Ing. Geisseová predložila aj predbežný návrh roz-
počtu na rok 2018, v ktorom sa počíta s organizá-
ciou odborného podujatia – kurz ku kvalifi kačnej 
skúške z IG pre členov KGaK. Po konzultácii na za-

sadaní budú prostriedky z Komisie pre expertíznu 
činnosť v geodézii a kartografi i a TNK (časť) presu-
nuté na Legislatívnu radu. Položky pre občerstve-
nie v jednotlivých orgánoch budú navýšené podľa 
čerpania a v rovnakom pomere budú znížené pro-
striedky na cestovné. Znížené sú tiež prostriedky 
mzdové prostriedky pre práce na webovej stránke 
Komory. Na návrh prof. Kopáčika bola z dôvodu 
možného porušenia zákona o ochrane osobných 
údajov a etických pravidiel položka mzdových ná-

kladov pracovníčok kancelárie KGaK a ich odvo-
dov rozpočtovaná v jednej položke ako v čerpaní, 
tak aj v návrhu rozpočtu pre rok 2018. Položka 
pre účtovníctvo bola presunutá do nákladov kan-
celárie Komory.
Členovia predstavenstva predbežne schvaľujú 
predložený návrh. Pripomienky a návrhy je možné 
posielať do spracovania zásielky k valnému zhro-
maždeniu. 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 
od 28. 11. 2017 do 19. 2. 2018

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1072 Ing. Marek Šefčík A 19. 1. 2018

1073 Ing. Peter Turčány A 19. 1. 2018

1074 Ing. Juraj Gondžúr B 19. 1. 2018

1075 Ing. Réka Matoušková B 19. 1. 2018

1076 Ing. Michal Urmanič B 19. 1. 2018

1077 Ing. Ladislav Karch B 19. 1. 2018

1078 Ing. Imrich Lipták, PhD. B 19. 1. 2018

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 19. 2. 2018)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

730 Ing. Jana Kyselicová A 31. 12. 2017

003 Ing. Ľubomír Antala A 31. 12. 2017

321 Ing. Ervin Priečko B 31. 12. 2017

280 Ing. Ján Olejník B 31. 12. 2017

375 Ing. Ivan Sučík B 31. 12. 2017

603 Ing. Vladimír Šuľan A 31. 12. 2017

Informácie kancelárie KGaK

Jubilanti 2018

80. rokov    

Ing. Viera KÓŇOVÁ

70. rokov    

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

60. rokov    

Ing. Marián BELKO
Ing. František FEDERLA
Ing. Michal GARAJ
Ing. Zdeněk HLAVÁČEK
Ing. Ernest HOLLÓSI
Ing. Martin HUDEC
Ing.  Irena CHUPÁČOVÁ
Ing. Ladislav KASMAN
Prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD.
Ing. Pavol MAJERNÍK
Ing. Jozef NAZAD

Ing. Vladimír RAŠKOVIČ
Ing. Dobromila ROLINCOVÁ
Ing. Dušan STANEK
Ing. Gabriel VANKO
Ing.  Valéria VÍCENOVÁ
Ing. Jozef ZENTKO

50. rokov    

Ing. Marián ANTAL
Ing. Norbert CZIKHARDT
Ing. Peter GEISSE
Ing. Tibor GYULAI

Ing. Boris CHVOSTEK
Ing. Roman KISS
Ing. Ľuboš  KRČ
Ing. Vladimír NEMEC
Ing. Daniel ODLER
Ing. Rastislav PETKANIČ
Ing. Peter SVOBODA
Ing. Pavol ŠANDOR
Ing.  Katarína ŠANDOROVÁ
Ing. Ivan TISCHLJAR
Ing. Ludvik VYBÍRAL
Ing. Peter ŽIKLA

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

241 Ing. Janka Linkešová C 31. 12. 2017

004 Ing. Peter Babál B 15. 1. 2018

1076 Ing. Michal Urmanič B 19. 1. 2018

1078 Ing. Imrich Lipták, PhD. B 19. 1. 2018

056 Ing. Dušan Demko B 31. 1. 2018

877 Ing. Marta Hesounová A 15. 2. 2018

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 19. 2. 2018):

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

801 Ing. Ján Dobeš A 31. 12. 2017

193 Ing. Ľubomír Koma B 31. 12. 2017

256 Ing. Milan Masaryk A 31. 12. 2017

300 Ing. Ján Paulovič A 31. 1. 2018

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

367 Ing. Pavol Schreiber B 9. 2. 2018

073 Ing. Jaroslav Duriš C 11. 2. 2018
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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 jednotlivých 
súčastí príspevku (obrázky, kresby, fotografie, texty...). Maketa sa odo-
vzdáva v tlačenej forme alebo v digitálnej forme vo formáte PDF. Ma-
keta obsahuje text príspevku spolu s grafikou v takom rozvrhnutí, aké 
si predstavuje autor. V makete autor výrazne označí dôležitosť, 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 verzál-
kami (veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov. Texty 
spracovať vo formáte MS Word (*.docx). Dodržiavať jednotné jedno-

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

duché riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny rozde-
ľovník slova na konci riadku. Medzeru za odstavcom treba označiť 
ENTERom a neformátovať vo worde odsadenie za odstavcom.

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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Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov

zvoláva riadne

VALNÉ ZHROMAŽDENIE KGaK
ktoré sa bude konať 13. apríla 2018 o 9.00 hod.

v Congress hoteli Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice.

Prezentácia členov Komory od 8.00 – 9.00 hod.
Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú členom zaslané na nimi uvedenú adresu 

najneskôr 3 týždne pred uskutočnením valného zhromaždenia.

Široký výber prístrojov a príslušenstva pre

Geodéziu   GIS   Drony   Stavebníctvo   Lesníctvo

PRIESTOR PLNÝ

PROFESIONÁLNEJ

TECHNIKY

GEOpriestor.sk
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