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l Milí čitatelia!
Prvý kvartál roka 2020 bude v znamení nielen volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky, ale aj volieb do orgánov našej Komory 
na nasledujúce trojročné obdobie, na valnom zhromaždení Komo-
ry 20. marca 2020 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Práve v ča-
se predvolebných politických prekáračiek pripravujeme prvé tohto-
ročné číslo. Verme, že sa to našej odbornej profesijnej organizácie 
nedotkne.
Rubriku Hlavných odborných článkov tentoraz vypĺňame dvomi 
príspevkami. Prvý pripravil mladý doktorand Katedry geodézie Sta-
vebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Brati-
slave z aktuálnej problematiky, ktorá sa v oblasti katastra nehnu-
teľností v praxi pomerne často rieši vzhľadom na rôznu kvalitu 
katastrálneho operátu. Autor na konkrétnom príklade predkladá 
jednu z možností nenákladnej a pomerne rýchlej obnovy vektoro-
vej katastrálnej mapy (VKM) číselnej, v ktorej sa nachádzajú rôz-
ne lokálne posuny. Ide o transformáciu VKM po častiach zhod-
nostnou transformáciou, pri ktorej sú transformačné parametre 
vypočítané na základe identických bodov, určených technológiou 
GNSS. Druhý príspevok bol vypracovaný v spolupráci autorov 
dvoch katedier – Katedry geodézie a Katedry hydrotechniky SvF 
STU v Bratislave v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
(Projekt APVV-18-0472) a Vedeckej grantovej agentúry (Projekt 
VEGA 1/0584/19) s podporou Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Predkladaná problematika rozoberá fyzikálny vý-
skum v hydrotechnickom laboratóriu, v rámci ktorého boli techno-
lógiou fotogrametrie na modeli koryta Váhu pod haťou VD Hričov 
vykonávané merania pretvorenia dna toku, vznikajúce v dôsledku 
dynamického pôsobenia vody prúdiacej cez objekt hate počas si-
mulovaných extrémnych prietokových podmienok.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory pri-
nášame Pozvánku na valné zhromaždenie KGaK 2020 v Banskej 
Bystrici, Krátke správy o činnosti orgánov Komory, Informácie z re-
gionálnych stretnutí členov Komory, Spoločné vyhlásenie stavov-
ských a odborných organizácií združujúcich odborníkov na po-
zemkové úpravy SR, Podrobné stanovisko Komory pozemkových 
úprav SR k návrhu prezidentky SR neprijať novelizáciu zákona SNR 
č.330/1991 Zb., Plán odborných podujatí v roku 2020 na Sloven-
sku a v zahraničí, Pozvánku na XXVI. medzinárodné poľsko-česko-
-slovenské geodetické dni v Lodži, Pozvánku na 14. medzinárodnú 
konferenciu „Geodézia a kartografi a v doprave“ v Olomouci.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vypĺňajú 
predajcovia geodetickej techniky Surveye, s. r. o., SGS Geosolu-
tions, s. r. o., Geotech Bratislava, s. r. o., Geotronics Slovakia, s. r. o., 
Geoteam, spol. s r. o. a 3GON Slovakia, s. r. o.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie zo zasada-
nia  predstavenstva KGaK, ako aj pravidelné informácie o jubilan-
toch v roku 2020, o nových členoch, o členoch, ktorým bola obno-
vená, resp. pozastavená činnosť a spomienka na tých, ktorí navždy 
opustili naše rady.
Príjemné čítanie prvého tohtoročného čísla časopisu želá všetkým 
čitateľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady



Z Á J S T  D A L E J .

 
 GNSS prijímač Trimble® R12 

  posúva hranice GNSS merania
 

ˇ ˇ

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

obchod@geotronics.sk
+421 918 868 633
www.geotronics.sk  



slovenský geodet a kartograf   1|2020 5h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

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

1 Úvod

Vlastníctvo nehnuteľností je v súčasnosti 
jednou z najdôležitejších tém v spoločnos-
ti, preto sme svedkami stále narastajúcich 
nárokov na evidovanie nehnuteľností v ka-
tastri. V mapovom fonde katastra nehnu-
teľností sa však v súčasnosti nachádzajú aj 
mapy, ktoré tieto vysoké požiadavky nespĺ-
ňajú. Ich komplexná obnova by bola veľmi 
náročná z fi nančného aj časového hľadiska, 
preto je potrebné navrhnúť nové spôsoby 
obnovy týchto máp. Tento článok sa venu-
je jednej z možností obnovy vektorových ka-
tastrálnych máp číselných, v ktorých sa na-
chádzajú rôzne lokálne posuny. Navrhnuté 
riešenie využíva transformáciu mapy pomo-
cou identických bodov, ktoré boli zamerané 
s využitím technológie GNSS. Táto možnosť 
prináša v určitých prípadoch rýchly a nená-
kladný spôsob obnovy katastrálnej mapy.

V dnešnom katastri nehnuteľností sa nachá-
dza veľké množstvo rôznych údajov s rozma-
nitým pôvodom, k čomu sa viaže aj rozdiel-
na kvalita týchto údajov. Z hľadiska kvality 
je najhoršia situácia pravdepodobne v ob-
lasti mapového fondu katastra nehnuteľnos-
tí. V súčasnosti sa podľa platných predpisov 
mapy rozdeľujú na mapy číselné, kde boli 
body zamerané číselnými metódami a mali 
by vyhovovať aj dnešným náročným požia-
davkám na evidovanie nehnuteľností v ka-
tastri, a na mapy nečíselné, kde boli body 
zamerané nečíselnými metódami a týmto 
požiadavkám nevyhovujú vôbec, resp. iba 
čiastočne.

Ak by sa však začala skúmať kvalita vek-
torových katastrálnych máp číselných, ktoré 
tvoria najkvalitnejšiu časť mapového fondu 
katastra nehnuteľností, prišlo by sa k ziste-
niu, že ani tieto mapy nie sú až také kvalitné, 

ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vo veľkej 
časti týchto máp sa nachádzajú rôzne lokál-
ne posuny a deformácie. Ak teda dnes ur-
číme polohu niektorého z podrobných bo-
dov z vektorovej katastrálnej mapy (VKM) 
v niektorej z lokalít s posunmi, jeho poloha 
sa môže líšiť aj o niekoľko desiatok centi-
metrov, v niektorých prípadoch dokonca aj 
o niekoľko metrov. Preto sa tieto mapy neda-
jú pokladať za kvalitné a je nutná ich obno-
va. V súčasnosti existuje iba jediná procedú-
ra na obnovu katastrálneho operátu, a tou je 
obnova katastrálneho operátu novým mapo-
vaním. Táto procedúra je však veľmi časovo 
aj fi nančne náročná, navyše nie je potreb-
ná v takom rozsahu, pretože lokálne defor-
mácie sa vo veľkej väčšine prípadov nachá-
dzajú iba v určitých ohraničených lokalitách 
a nie v rámci celého katastrálneho územia 
(k.ú.). Preto by bola obnova katastrálneho 
operátu v celom k.ú. neefektívna. Je potreb-
né zaviesť do praxe nový spôsob obnovy ma-
pového fondu katastra nehnuteľností, ktorý 
by sa nevenoval celému k.ú. ako jednému 
celku, ale VKM by bola obnovená iba v čas-
tiach, pričom hranice týchto oblastí by boli 
určované fl exibilne podľa potreby.

Článok sa venuje jednej z možností ne-
nákladnej a rýchlej obnovy vektorovej ka-
tastrálnej mapy číselnej, v ktorej sa nachá-
dzajú rôzne lokálne posuny a deformácie. 
Ide o transformáciu VKM po častiach zhod-
nostnou transformáciou, pričom transfor-
mačné parametre sú vypočítané na zákla-
de identických bodov, určených s využitím 
technológie GNSS. Na účely tohto článku 
bola vybraná jedna lokalita v katastrálnom 
území Hlohovec, v ktorej sa nachádzajú lo-
kálne posuny so systematickým charakte-
rom.

2 Súčasný stav problematiky

Mapový fond katastra nehnuteľností v Slo-
venskej republike obsahuje veľké množ-
stvo máp, ktoré majú rôzny pôvod a väčši-
na z nich prešla aj rôznymi vývojovými štá-
diami. Súbor katastrálnych máp predstavuje 
heterogénnu množinu máp charakterizova-
nú časom ich vzniku, geodetickým súrad-
nicovým systémom (GSS), kartografi ckým 
zobrazením, rôznou presnosťou zobrazené-
ho obsahu, rôznym sortimentným zložením 
obsahu máp a najmä spôsobom ich aktuali-
zácie, viacnásobného prekresľovania, trans-
formácie a zosúvisľovania. [6] Všeobecne 
teda môžeme povedať, že sú heterogénne 
a je nutná ich homogenizácia, aby bolo mož-
né zabezpečiť také evidovanie nehnuteľnos-
tí v katastri, ktoré by spĺňalo dnešné nároč-
né požiadavky a bolo by na úrovni 21. sto-
ročia.

2.1 Vektorové katastrálne mapy 
a ich členenie
 

Katastrálne mapy sa podľa predpisov rozde-
ľujú na mapy číselné a nečíselné:
• Číselné mapy vznikli na podklade čísel-

ných meraní, každý bod v nich má ur-
čené svoje súradnice v záväznom GSS 
S-JTSK, realizácii JTSK a má pridelený 
kód kvality podrobného bodu s hodnota-
mi od T = 1 po T = 4.

• Nečíselné mapy vznikli iba ako grafi cká 
interpretácia výsledkov podrobného me-
rania, ktoré bolo vykonané nečíselnými 
metódami, najčastejšie metódou merač-
ského stola. [1] Z tohto merania bol do-
kumentovaný iba grafi cký záznam a v po-
čas merania sa používali rôzne uhorské 
zobrazovacie sústavy, ako napríklad ste-

Vektorová katastrálna mapa číselná 
a lokálne posuny



slovenský geodet a kartograf   1|20206

reografi cký alebo valcový GSS, ktoré ne-
používali ako dĺžkové jednotky metre, ale 
viedenské siahy. Z týchto máp boli v ne-
skoršom období vytvárané rôzne derivá-
ty a nakoniec boli naskenované a trans-
formované do GSS S-JTSK. Keďže na 
výpočet transformačných parametrov 
medzi GSS stereografi ckým a S-JTSK 
sa nezachovali takmer žiadne identické 
body, identita viacerých existujúcich bo-
dov bola sporná. Transformácia bola re-
ziduálna (na identických bodoch trans-
formačného kľúča bolo potrebné zaviesť 
opravy). Po opravách sa určili súradnice 
rohov fundamentálnych listov, tie sa po 
sekciách vyrovnali a súradnice rohov ma-
pových listov v mierke 1:2880 boli line-
árne interpolované. Zostavením súradníc 
GSS stereografi ckého a S-JTSK vznik-
li „míľové tabuľky“, jedna pre jeden fun-
damentálny list. Míľové tabuľky sú dnes 
súčasťou niektorých grafi ckých systé-
mov, napr. Kokeš. Presnosť určenia polo-
hy jednotlivých podrobných bodov v ma-
pách v stereografi ckom GSS voči S-JT-
SK môžeme predpokladať iba na úrovni 
3 až 5 m. [2] Tieto podrobné sú nečísel-
né a majú pridelený kód kvality s hodno-
tou T = 5.
Vektorové katastrálne mapy (VKM) nečí-
selné sa rozdeľujú na implementované 
a transformované.

• VKM implementované sú mapy, do kto-
rých bolo možné implementovať číselné 
výsledky meraní zmien. V mape sa teda 
nachádzajú body, ktoré boli výsledkom 
číselného merania, majú určené súradni-
ce v S-JTSK a bol im pridelený kód kvali-
ty podrobného bodu od T = 1 po T = 4, 
ale nachádzajú sa tu aj body, ktoré boli 
výsledkom nečíselného merania, resp. 
ich súradnice v S-JTSK sa nezachovali, 
preto im bol pridelený kód kvality T = 5.
Druhou skupinou nečíselných katastrál-
nych máp sú VKM transformované. Pla-
tí, že ak z dôvodu nižšej absolútnej pres-
nosti zobrazovaného obsahu, resp. ne-
homogénnej polohovej presnosti nebolo 
účelné do nečíselnej VKM priamo zapra-
covávať číselné výsledky meraní, dopĺňa 
ju súbor prevzatých meraní (SPM). Tento 
obsahuje všetky číselné výsledky meraní 
zmien zapísaných do katastra a obsahu-

je iba body, ktoré sú výsledkom číselné-
ho merania, teda majú určené súradnice 
v S-JTSK a pridelený kód kvality T = 1 až 
T =4. [1] Vo VKM transformovanej sa na-
chádzajú iba body s kódom kvality T = 
5 a v prípade nového merania zmeny na 
účely aktualizácie mapy sa novourčené 
body iba projektujú do pôvodného stavu 
mapy. Vektorové katastrálne mapy nečí-
selné sú najmenej kvalitnou časťou ma-
pového fondu katastra nehnuteľností, pri-
čom tvoria jeho podstatnú časť.

2.2 Vektorové katastrálne mapy číselné

Kvalitnejšou časťou mapového fondu ka-
tastra nehnuteľností sú VKM číselné. V tých-
to mapách majú všetky podrobné lomové 
body hraníc pozemkov určenú svoju polo-
hu číselným meraním v systéme S-JTSK. Ak 
sa však začne s bližším skúmaním týchto 
máp, prichádza sa k zisteniu, že kvalita ur-
čenia polohy jednotlivých podrobných bo-
dov v mape je otázna. Existujú lokality, v kto-
rých sa nachádzajú lokálne posuny, zväčša 
so systematickým charakterom (s približne 
rovnakou veľkosťou aj smerom) alebo v nie-
ktorých prípadoch aj s nesystematickým 
charakterom.

V lokalitách s lokálnymi posunmi sa pri 
aktualizácii mapy vyhotovujú tzv. vektorové 
geodetické podklady merané a transformo-
vané, teda sa použije špeciálny postup na 
vytváranie vektorových geodetických pod-

kladov. [1] Všetky novourčené body z aktu-
alizačného merania s určenými súradnicami 
v S-JTSK sa po základnej transformácii ešte 
transformujú do vektorovej katastrálnej ma-
py lokálnou transformáciou. Parametre tejto 
transformácie sú určované na základe iden-
tických bodov, ktoré už boli súčasťou mapy, 
ale zároveň bola určená aj ich poloha v S-JT-
SK s využitím technológie GNSS. Následne 
sa všetky novourčené body a identické bo-
dy s novourčenými súradnicami v S-JTSK 
vložia do jedného objektu vo vrstve BODY. 
Všetkým bodom sa pridelí kód kvality s hod-
notou T = 1, symbol S = 1310 a sú spojené 
do jednej línie spojením typu „P“. Vektoro-
vý geodetický podklad tohto typu s meraný-
mi a transformovanými údajmi označujeme 
skratkou „VGPmt“. [4] Grafi cké znázornenie 
vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lo-
kálnymi posunmi sa nachádza na obr. 1.

2.3 Lokálne posuny 

Lokálne posuny môžu mať rôzny pôvod. 
Vznikli pri obnove mapového fondu (ma-
povaní) alebo pri údržbe máp. Do roku 
2003 sa nevyužívala technológia globál-
nych navigačných satelitných systémov 
(GNSS) a všetky merania boli pripojené na 
existujúce pasívne geodetické základy. Na-
priek tomu, že dobovo platné predpisy upra-
vovali charakteristiky presnosti a kritéria 
presnosti pre mapovanie, nové merania od-

Obr. 1 • Vektorová katastrálna mapa číselná s lokálnymi posunmi
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halili viaceré prípady nedodržania deklaro-
vanej presnosti, a to aj v mapovacej kampa-
ni THM (technicko-hospodárske mapovanie 
v rokoch 1962-1980) aj ZMVM (tvorba zá-
kladnej mapy veľkej mierky po roku 1981).

Pri mapovaní sa ľahko mohlo stať, že pev-
né body podrobného bodového poľa (PBPP) 
mali nehomogénnu presnosť voči trigono-
metrickej sieti. Možnosť pripojenia merač-
skej siete pri spomenutých mapovacích 
kampaniach aj na iné geodetické základy 
ako body Československej jednotnej trigo-
nometrickej siete (ČSJTS) v praxi spôsobi-
lo, že sa využili aj body s neznámou, resp. 
nedostatočne overenou presnosťou, napr. 
body riečneho polygónu. [3] Jedným z dôvo-
dov lokálnych deformácií VKM číselnej mô-
žu byť menej kvalitne určené PBPP pri ma-
povaní.

Aj pri údržbe máp sa v minulosti vyskyto-
vali viaceré problémy, napr. nedostatočný sú-
lad mapy so skutočným stavom a nízka kvali-
ta geometrických plánov, ktoré bolo potreb-
né prevziať. Problémy charakterizovalo najmä 
množstvo evidenčne zhotovených geometric-
kých plánov (bez súradníc v S-JTSK, prípad-
ne meraných na nedostatočne overené prvky 
polohopisu, ktorými boli nevhodne zvolené 
podrobné lomové body parciel) a často tak-
tiež aj ich nedostatočne presný zákres do ma-
pového listu. Tak sa v pomerne veľkej mno-
žine k. ú. prenášala nepresnosť aj do nových 
zákresov prostredníctvom predchádzajúcich 
zákresov, ktoré boli vztiahnuté na nepresné 
evidenčné zákresy. Tento fakt mal veľký vplyv 
na zníženie presnosti obsahu celých lokalít 
s častými zmenami, ktoré boli zaujímavé naj-
mä z pohľadu investičnej výstavby. [7]

3. Metodika

Lokálne posuny, ktoré sa vyskytujú vo VKM 
číselných zväčša nemajú systematický cha-
rakter v celom k.ú., majú rôzny smer aj veľ-
kosť a nevyskytujú sa vždy celoplošne. [5] 
Ak by sa uvažovalo o oprave VKM číselnej 
s lokálnymi posunmi transformáciou, ne-
mohlo by sa tak vykonať v celom k.ú. Vyná-
ra sa otázka, či je možné vykonať opravu po 
malých častiach.

Oprave vždy musí predchádzať analýza 
homogenity VKM, ktorá vychádza z porovna-
nia obsahu mapy a dostupných vektorových 
geodetických podkladov. Predpokladom je 
dostatok vektorových geodetických podkla-
dov v danom k.ú. Analýza pozostáva z:
• identifi kácie miest s výskytom lokálnych 

posunov,

Obr. 2 • Testovaná lokalita v katastrálnom území Hlohovec
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• zistenia veľkosti a smeru lokálnych posu-
nov na vybraných bodoch na základe me-
raní zmien (vrstva BODY),

• presného vymedzenia hranice lokality 
s konkrétnym posunom,

• porovnania veľkostí a smerov lokálnych 
posunov medzi jednotlivými lokalitami 
navzájom.

Výsledkom analýzy je rozhodnutie, či opra-
va transformáciou po častiach je alebo nie 
je možná. [5]

3.1 Testovaná lokalita

Bola vybraná jedna z lokalít v k.ú. Hlohovec, 
ktorá je dostatočne pokrytá objektami vo 
vrstve BODY. Lokalita sa nachádza v mest-
skej časti Nová štvrť a je ohraničená ulica-
mi Čsl. armády, Arpáda Felcána, Petra Ji-
lemnického a 9. mája. Testovaná lokalita je 
jednoznačne ohraničená, tvorí uzavretý blok 
pozemkov (obr. 2).

Identické body použité na výpočet trans-
formačných parametrov sú v obr. 2. označe-
né modrou farbou.

3.2 Výsledky 

Polohové odchýlky medzi bodmi v mape 
a bodmi vo vrstve BODY dosahovali hodno-
ty vyššie ako 0,30 m s priemernou hodno-
tou Δp = 0,35 m a štandardnou odchýlkou 

Transformačné parametre boli vypočítané 
pomocou štyroch identických bodov, nachá-
dzajúcich sa na rohoch bloku (obr. 2). Trans-
formácia bola vykonaná v softvérovom pros-
tredí Kokeš. Na vybraných podrobných bodoch 
v testovanej lokalite bola vypočítaná veľkosť 
a smer lokálnych posunov pred a po transfor-
mácii. Smer lokálnych posunov je v oboch prí-
padoch vyjadrený smerníkom v GSS S-JTSK 
a predstavuje smer z bodu vo vektorovej ka-
tastrálnej mape na bod vo vrstve BODY (Tab. 
1). Grafi cké porovnanie testovanej lokality 
pred a po transformácii sa nachádza na obr. 3.

V pravej časti Tab. 1 je možné vidieť veľkosť 
a smer polohových odchýlok na tých istých 
podrobných bodoch v testovanej lokalite po 
zhodnostnej transformácii všetkých bodov. 
Lokálne posuny na jednotlivých podrobných 
bodoch boli odstránené. Veľkosť poloho-
vých odchýlok medzi bodmi v mape a bod-
mi vo vrstve BODY po transformácii dosa-
huje maximálnu hodnotu Δpmax = 0,06 m 
s priemernou hodnotou Δp = 0,03 m a štan-
dardnou odchýlkou σΔp = 0,01 m. Smer po-
lohových odchýlok vyjadrený smerníkom 
v S-JTSK dosahuje rôzne hodnoty, ktoré sa 
na seba nepodobajú. Ich priemerná hodno-
ta je α = 124,5953 g a štandardná odchýl-
ka dosahuje hodnotu až σα = 148,0755 g. 
To svedčí o tom, že po transformácii majú 
polohové odchýlky už iba náhodný charak-
ter a odzrkadľujú náhodné chyby merania 
pri určovaní polohy jednotlivých podrobných 
bodov. Veľkosť polohových odchýlok sa po 
transformácii pohybuje hlboko pod hrani-
cou maximálnej prípustnej odchýlky.

Tab. 1 • Výsledky opravy vektorovej katastrálnej mapy v testovanej lokalite [spracoval autor].

Úplné číslo bodu
Pred transformáciou Po transformácii

Δp [m] α [g] Δp [m] α [g]

1200450036 0,36 341,3163 0,06 237,0047

1200450009 0,36 356,2215 0,02 55,0122

1236840001 0,35 359,0334 0,04 46,8978

1239910001 0,36 360,1003 0,04 22,1137

1200000839 0,34 355,2929 0,03 0,7278

1200440010 0,33 363,6275 0,04 34,9611

1200440028 0,33 363,6275 0,03 24,4098

1200440051 0,34 362,0448 0,01 38,3730

1200440045 0,33 363,6275 0,02 399,2285

1239580001 0,37 362,0950 0,02 387,2247

Obr. 3 • Detailný pohľad na testovanú lokalitu pred (vľavo) a po transformácii (vpravo)

σΔp = 0,01 m (Tab. 1). Lokálne posuny mali 
systematický charakter v celej lokalite, čo-
mu svedčí aj ich smer, ktorý je na všetkých 
bodoch približne rovnaký s priemernou hod-
notou α = 358,6987 g a štandardnou od-
chýlkou σα = 6,4620 g. Systematickosť lo-
kálnych posunov v testovanej lokalite je zrej-
má aj z ľavej časti obr. 3.

Lokálne posuny v testovanej lokalite bo-
li vyhodnotené ako systematické a zároveň 
platilo, že lokalita je jednoznačne ohraniče-
ná. Oprava transformáciou mohla byť testo-
vaná. Na transformáciu bloku v mape bola 
využitá zhodnostná transformácia, ktorá je 
kombináciou posunutia a pootočenia súrad-
nicového systému. Táto transformácia bola 
vybraná preto, lebo mapa je číselná a cie-
ľom opravy je zachovať pôvodný tvar a vý-
meru parciel.
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3.3 Diskusia

Na základe dosiahnutých výsledkov sa preu-
kázalo, že opravu časti VKM číselnej pomo-
cou zhodnostnej transformácie je možné vy-
konať a tento postup môže byť v budúcnosti 
využitý aj v ďalších lokalitách s lokálnymi po-
sunmi systematického charakteru.

Problémom tejto metódy však môže byť 
malé pokrytie vektorovými geodetickými 
podkladmi meranými a transformovanými, 
ktoré neumožní určiť hranicu lokalít s rov-
nakými hodnotami lokálnych posunov. V ta-
kýchto situáciách by bolo potrebné vykonať 
doplňujúce meranie.

Najvýhodnejšie a najefektívnejšie by bo-
lo využiť moderné meracie technológie, ako 
napríklad fotogrametria s využitím na diaľ-
ku ovládaných nosičov (RPAS fotogramet-
ria), využiť mobilné mapovacie súpravy ale-
bo identifi káciu rohov budov v mračnách 
bodov vytvorených technológiou leteckého 
laserového skenovania (LIDAR). Na mieru 
vytvorený softvér, ktorý by dokázal na zák-
lade súradníc identických bodov identifi ko-
vať a ohraničiť jednotlivé lokality s lokálnymi 
posunmi v mape a následne transformovať 
všetky podrobné body v týchto lokalitách, 
by pomohol rýchlo a účinne vykonať analýzu 
a opravu VKM číselnej.

Takmer s určitosťou sa dá vyhlásiť, že 
existujú aj také VKM číselné, v ktorých pred-
stavené postupy využitia zhodnostnej trans-
formácie nebudú môcť byť využité.

4. Záver

Článok sa venuje jednej z možností opravy 
VKM číselnej využitím zhodnostnej transfor-
mácie na opravu lokality (ohraničenej čas-
ti mapy) s lokálnym posunom. Navrhnutý 
postup riešenia bol aplikovaný v konkrét-
nej chybnej lokalite v k.ú. Hlohovec. Ziste-
né lokálne posuny na podrobných bodoch 
v mape a vo vrstve BODY boli vyhodnotené 
ako systematické. Transformačné paramet-
re zhodnostnej transformácie boli počítané 
na základe štyroch identických bodov na 
rohoch testovaného bloku. Všetky podrob-
né body v lokalite boli transformované a ná-
sledne boli porovnané veľkosť a smer polo-
hových odchýlok na vybraných podrobných 

bodoch v lokalite pred a po transformácii. 
Na základe výsledkov bolo využitie tejto me-
tódy v testovanej lokalite vyhodnotené ako 
úspešné.

Mnoho VKM číselných obsahuje lokál-
ne posuny, ktoré znižujú kvalitu evidovania 
nehnuteľností v katastri. Keďže v mapovom 
fonde katastra nehnuteľnosti sa nachádza 
množstvo máp s oveľa horšou kvalitou, kto-
rých obnova je urgentnejšia, nepredpokla-
dá sa, že k.ú. s VKM číselnou budú zadáva-
né na obnovu katastrálneho operátu novým 
mapovaním.

V k.ú. s nízkym pokrytím vektorovými geo  -
detickými podkladmi sa navrhuje doplňujú-
ce meranie s využitím moderných meracích 
technológií, najmä RPAS fotogrametrie.
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1 Úvod

Na účely výskumu hydraulických problémov 
vodných stavieb sa často využívajú rôzne 
modely hydrotechnických zariadení, v kto-
rých sa simuluje prúdenie vody a skúma sa 
vplyv na samotné vodné dielo (VD). V Hyd-
rotechnickom laboratóriu Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave bol zhotovený model hate 
vodného diela Hričov na určenie vplyvu prú-
denia vody na dno koryta bezprostredne 
pod haťovými poľami. Pretvorenie štrkové-
ho dna vplyvom prúdenia sa dokumentova-
lo metódou fotogrametrického skenovania, 
ktorá sa ukázala byť veľmi efektívnym pros-
triedkom na podobné experimenty.

Katedra hydrotechniky realizovala výskum vý-
varu a podhatia VD Hričov (obr. 1). Vývar, te-
da miesto pod haťovým telesom zabezpeču-
júce tlmenie kinetickej energie pretekajúcej 
vody mal mať na hati VD Hričov pôvodne dĺž-
ku 40 m a hĺbku 2,2 m. V dôsledku znižova-
nia investičných nákladov boli však jeho roz-
mery skrátené na dĺžku 4 m a hĺbku 1,5 m so 
špeciálnou úpravou protiprahu vývaru. Počas 
prevádzky sa však ukázalo, že takto urobe-
ný vývar ani napriek neskôr realizovanej sa-
nácii nedokáže zabrániť tvorbe výmoľov v ko-
ryte bezprostredne pod haťou, ktoré poten-
ciálne ohrozujú jej stabilitu. Cieľom výskumu 
bolo navrhnúť trvalé riešenie, ktoré pomôže 
významne minimalizovať tento negatívny jav, 
a tak zvýšiť bezpečnosť hate [1].

Fotogrametrické meranie pretvorenia modelu koryta Váhu 
pod haťou vodného diela Hričov

Významnou časťou celého výskumu bol fy-
zikálny výskum v hydrotechnickom labora-
tóriu. Jeho súčasťou bolo vybudovanie hyd-
raulického modelu hate a podhatia VD Hri-
čov v mierke 1:55 (obr. 2 a 3) s pohyblivým 
dnom. V rámci výskumu na tomto modeli bo-
li vykonávané merania pretvorenia dna pod 
haťou, ktoré vznikli v dôsledku dynamického 
pôsobenia vody prúdiacej cez objekt hate 
počas simulovaných extrémnych prietoko-
vých podmienok. Tieto merania prebiehali 
v spolupráci Katedry hydrotechniky a Kated-
ry geodézie SvF STU v Bratislave.

Vzhľadom na počet simulácií na mode-
li a rozsah meraní nebolo efektívne použiť 
konvenčné metódy merania. Preto bola zvo-
lená technológia fotogrametrie ako nástroj 
veľmi rýchleho zberu a spracovania údajov. 
Príspevok sa zaoberá opisom fotogrametric-
kých prác realizovaných v rámci uvedeného 
výskumu a dokumentuje ich výsledky.

Metóda fotogrametrického skenovania (za-
užívaný je pojem „štruktúra z pohybu“ – 
z angl. Structure from Motion SfM [2] [3] 
[4] alebo „modelovanie zo snímok“ – z angl. 
Image Based Modeling IBM) umožňuje bez-
kontaktné neselektívne meranie (skenova-
nie) povrchov s nepravidelnou premenlivou 
textúrou. Jej princípy vychádzajú z tech-
ník počítačového videnia a v jednotlivých 
krokoch spracovania vychádzajú najmä 
z detekcie významných prvkov (bodov) na 
snímkach pomocou obrazových detektorov 

a deskriptorov (napr. SIFT – Scale Invariant 
Feature Transform [5], [6], [7], [8]), detek-
cie identických bodov a riešenia vzájomnej 
orientácie snímok prostredníctvom tech-
ník robustného odhadu (RANdom SAmple 
Consensus RANSAC [9]) a epipolárnej ge-
ometrie [10]. Následne sa rieši blokové vy-
rovnanie zväzku lúčov so súbežnou samoka-
libráciou kamery [11], [12]. Pre uvedené rie-
šenia v súčasnosti existujú stovky rozličných 
algoritmov a ich modifi kácií [13].

Tak ako pri laserovom skenovaní, primárnym 
výsledkom fotogrametrického skenovania je 
mračno bodov, ktoré možno spracovať do rôz-
nych foriem, napr. do priestorového 3D TIN 
modelu, výškového rastrového modelu a pod. 
Ďalším typickým produktom je ortofotomoza-
ika. Hlavným prínosom metódy fotogramet-
rického skenovania je takmer úplná automa-
tizácia procesov v rámci jednotlivých krokov, 
čím sa minimalizujú nároky na ľudskú prácu. 
Ďalšou výhodou sú nízke náklady technológie 
oproti laserovému skenovaniu, kde sa hodno-
ta skenera pohybuje rádovo v desiatkach tisí-
cov eur, zatiaľ čo v prípade fotogrametrie je to 
cena bežného digitálneho fotoaparátu v kom-
binácii s fotogrametrickým softvérom (rádovo 
tisíce eur). Hlavnou nevýhodou tejto metódy 
je potreba osvetlenia povrchu a čiastočná ale-
bo úplná nefunkčnosť metódy v prípade ne-
premenlivých textúr povrchov, ako sú voda, 
jednofarebné steny, sneh, sklo a pod. Metóda 
fotogrametrického skenovania je vďaka auto-

Obr. 1 • VD Hričov. Celá priehrada 
(vľavo) a detail na hať (vpravo) 
[zdroj: Google Earth]



slovenský geodet a kartograf   1|2020 11h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

matizácii prác v súčasnosti najpoužívanejšou 
metódou spracovania digitálnych snímok do 
meračskej dokumentácie a zapríčinila aj dob-
re známy prudký rozmach diaľkovo pilotova-
ných leteckých systémov (Unmaned Aerial 
Vehicle UAV, resp. Remotely Piloted Aerial 
System RPAS).

2 Zber dát

2.1 Predmet a harmonogram experimentu

Model VD Hričov (obr. 2 a 3) bol vyhotovený 
z kombinácie vodonepriepustného betónu 
tvoriaceho základné objekty a koryto, z ABS 
plastu vytvoreného haťového telesa vrátane 
haťových uzáverov a z pohyblivého dna v ko-
ryte pod haťou tvoreného triedeným štrkom 
frakcie 2 – 4 mm. Model mal pôdorysné roz-
mery približne 4 m x 8 m. Objekty haťového 
telesa a haťových dvojsegmentových uzáve-
rov (obr. 4) boli na modeli vyhotovené pomo-
cou 3D tlače na základe presného digitál-

neho 3D modelu. Pohyblivé dno koryta pod 
haťou s rozmermi cca 1,7 m x 2,7 m pred-
stavovalo záujmovú oblasť modelu.

Cieľom meraní bolo určiť digitálny model štr-
kového dna v každej etape a následne ho 
porovnať so vzťažnou etapou E00 (obr. 5) – 
etapa s vyrovnaným dnom pred začiatkom 
simulácie. Na základe takéhoto porovnania 
bolo možné analyzovať dynamické účinky 
prúdenia na dno pod haťou. Pred každou 
etapou simulujúcou zvolený režim prevádza-
nia extrémneho prietoku cez hať bolo po-
hyblivé dno zarovnané do pôvodného vodo-
rovného stavu. Jednotlivé simulácie (uvede-
né nižšie) boli opakované trikrát na kontrolu 
spoľahlivosti výsledkov. Každá etapa bola 
principiálne rovnako snímkovaná aj spra-
covaná, preto sa v ďalšom budeme venovať 
jednej vybranej etape – E07.

Zoznam realizovaných etáp:
• všetky haťové polia zahradené: základná 

etapa E00 pred simuláciou,

• všetky segmenty vyhradené: označenie 
etáp E01, E02, E03,

• haťové pole č. 1 vyhradené, ostatné za-
hradené: označenie E04, E05, E06,

• haťové pole č. 2 zahradené, ostatné vy-
hradené: označenie E07, E08, E09,

• haťové pole č. 3 zahradené, ostatné vy-
hradené: označenie E10, E11, E12 (obr. 5 
vľavo),

• haťové pole č. 4 zahradené, ostatné vy-
hradené: označenie E13, E14, E15 (obr. 5 
vpravo).

Obr. 2 • Model hate 
a koryta VD Hričov počas 
prevádzania prietoku 
cez hať [1]

Obr. 3 • Označenie 
haťových polí 

a rozmiestnenie 
vlícovacích bodov

Obr. 4 • Ukážka zahradzovania jednotlivých haťových polí – haťové pole č. 3 zahradené, ostatné vyhradené (vľavo), haťové pole č. 4 zahradené, ostatné vyhradené (vpravo)

Obr. 5 • Ukážka tieňovaného modelu dna E00 „pred 
simuláciou“
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2.2 Meranie vzťažnej siete

Pred samotným meraním bolo na okrajoch 
modelu signalizovaných 6 vlícovacích bo-
dov (VB) pomocou kódových kruhových zna-
čiek (obr. 3).

Vlícovacie body boli merané priestorovou 
polárnou metódou univerzálnou meracou 
stanicou Leica TS30 (presnosť merania dĺ-
žok 0,5 mm + 1 ppm, stredná chyba mera-
ného smeru 0,5“. Meranie (obr. 6) bolo vy-
konané v miestnom súradnicovom systéme 
z dvoch prechodných stanovísk, s využitím 
ďalších bodov na stenách laboratória. Na 
meranie dĺžok bol použitý presný minihranol 
GMP111 od fi rmy Leica.

 
2.3 Snímkovanie

Snímky boli vyhotovené digitálnou zrkad-
lovkou Nikon D800E s objektívom Nikkor 
f20 mm (tab. 1). Snímkovalo sa „z ruky“ po-
užitím interného blesku kamery. V každej 
etape bolo vyhotovených 15 – 17 snímok 
približne v rovnakej konfi gurácii (obr. 7).

3 Spracovanie

Súradnice vlícovacích bodov boli vypočítané 
v systéme Groma s odhadmi stredných chýb 
= 0,3 mm – = 0,3 mm – = 0,2 mm, čo v mier-
ke 55:1 (teda v skutočnom rozmere) predsta-
vuje nie viac ako 0,016 m pre každú os sú-
radnicového systému. Sieť bola preurčená, 
takže prebehlo vyrovnanie pomocou MNŠ.

Fotogrametrické spracovanie prebehlo 
v systéme Agisoft Metashape [14]. Štan-
dardným postupom [napr. 15] bolo genero-
vané mračno cca 6 miliónov bodov pre kaž-
dú etapu. Následne bol generovaný digitál-
ny výškový model (DEM, obr. 8), ktorý bol 
exportovaný do formátu ASCII GRID. Výško-
vý model bol podkladom pre hydrotechnic-
ké analýzy a výpočty, ktoré realizovali pra-
covníci Katedry hydrotechniky.

Ukážka výpočtových parametrov a šta-
tistických výsledkov spracovania etapy E07 
v systéme Agisoft Metashape je uvedená 
v tab. 2. Treba pripomenúť, že výsledky vy-
rovnania všetkých etáp vyšli veľmi podobne 
a rezíduá na VB sa po optimalizácii (zväzko-
vé vyrovnanie) znížili o max. 20 %, čo svedčí 

Obr. 6 • Hydrotechnické laboratórium Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Obr. 7 • Axonometrický pohľad na konfiguráciu snímkovania, vlícovacie a spojovacie body

Obr. 8 • Ukážka digitálneho výškového modelu z etapy E07, výškový rozdiel 113 mm, (v skutočnosti 6,2 m), 
interval vrstevníc 10 mm

Tab. 1 • Technická špecifikácia kamery Nikon D800E

Nikon
D800 E

Snímač
[mm]

Pixel
[mm]

Počet pixelov Ohnisková vzdialenosť
[mm]

Použitý formát

parameter 36 x 24 0,0049 7360 x 4912 20 JPEG

o dobrej geometrickej kvalite fotogrametric-
kého modelu pred aj po vyrovnaní. Apriórna 
presnosť VB bola nastavená na 0,5 mm.

Z tab. 2 pre zaujímavosť vidno, že uvedené 
výsledky (stĺpec „realita“) by sme dosiahli 

v skutočnosti na objekte VD pri snímkovaní 
napr. diaľkovo pilotovaným UAV systémom 
z výšky 127 m, samozrejme s použitím ka-
mery uvedenej v tomto príspevku.
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V nižšie uvedených obrázkoch sú znázorne-
né grafi cké výstupy z porovnania mračien 
bodov. Farebné stupnice sú v mierke mode-
lu metroch, teda pre hodnoty „v skutočnos-
ti“ ich treba prenásobiť hodnotou 55.

V etape E01 (všetky haťové polia vyhrade-
né, obr. 9) dochádzalo k rovnomernej tvor-
be výmoľov v koryte pod haťou. Hĺbka výmo-
ľov dosahovala hĺbku zhruba 40 mm (2,2 m 
v skutočnosti), pričom najviac bol zaťažený 
stred koryta (vymieľanie na väčšej oblasti 
koryta). V koryte pri ľavom brehu pod haťo-
vým poľom č. 4 dochádzalo k tvorbe náno-
su. Pri oboch brehoch koryta dosahoval vý-
moľ v malej oblasti až dvojnásobok priemer-
nej hĺbky cca 80 mm.

Na obr. 10 (haťové polia č. 1, resp. 4 sú za-
hradené) vidno, že pri zahradených kraj-
ných haťových poliach dochádza k výraz-
nému úbytku materiálu pod ostatnými ha-
ťovými poľami (opäť do hĺbky okolo 80 mm) 
a čiastočne (cca do polovice poľa) aj pod 
uzavretým poľom a následne k výraznému 
nánosu materiálu pri brehu na strane pri za-
tvorenom haťovom poli.

Pre haťové polia č. 2 a 3 (obr. 11) platí, že 
keď sú zahradené, dochádza k vymieľaniu 
dna pod vedľajšími poľami a k zanášaniu 
materiálu tesne pod uzatvoreným poľom. 
V týchto prípadoch dochádza k vymieľaniu 
dna aj pod poľami č. 4 a 1. Tento jav je však 
menej intenzívny a dochádza k nemu v men-
šej časti modelu ako v prípade zatvorených 
krajných polí.

Tab. 2 • Štatistika spracovania a výsledky vyrovnania zväzku lúčov z etapy E07

 Model Realita 

Počet snímok 17

Prekryt 9-násobný

Priemerná predmetová vzdialenosť 2,32 m 127 m

Priemerný počet určujúcich lúčov na bod 2,24

GSD (veľkosť pixela na objekte) 0,542 mm/pix 0,03 m/pix

Plocha 5,59 m2 1,7 ha

Počet obrazových bodov na snímku 80 000

Počet spojovacích bodov pred filtráciou 72 837

Počet spojovacích bodov po filtrácii 26 051

Chyba spätnej projekcie 0,18 pix

Jednotková stredná chyba vyrovnania 0,11 pix

Max. chyba spätnej projekcie 1,34 pix

Maximálne rezíduum na VB os X 0,30 mm 0,016 m

Maximálne rezíduum na VB os Y 0,26 mm 0,014 m

Maximálne rezíduum na VB os Z 0,13 mm 0,007 m

Stredná kvad. chyba rezíduí X 0,17 mm 0,009 m

Stredná kvad. chyba rezíduí Y 0,13 mm 0,007 m

Stredná kvad. chyba rezíduí Z 0,09 mm 0,005 m

Max. chyba spätnej projekcie na VB 0,23 pix

Stredná kvad. chyba spätnej projekcie na VB 0,16 pix

Obr. 9 • Porovnanie 
etapy E01(všetky 
haťové polia vyhradené) 
s etapou E00

Obr. 10 • Porovnanie etapy 
E04 (vľavo) a E13 (vpravo) 
s etapou E00.

Obr. 11 • Porovnanie etapy 
E07 (vľavo) a E10 (vpravo) 
s etapou E00.

4 Výsledky

Mračná získané v každej etape boli v softvé-
rovom prostredí CloudCompare porovnané 

s mračnom bodov z nultej etapy (E00). Ta-
kýmto spôsobom sa získali znázornenia roz-
dielov reprezentované farebnými stupnica-
mi spolu s číselnými štatistickými výstupmi. 
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Hlavným výsledkom fotogrametrického spra -
covania bol digitálny výškový model jednot-
livých simulovaných etáp vytvorený z fyzikál-
neho modelu. Následne bol tento model di-
gitálne zväčšený tak, aby bol zhodný s roz-
merom skutočného vodného diela. Na zák-
lade známych výšok vodného diela bol ďalej 
DEM výškovo posunutý do systému Bpv.

5 Záver

Digitálna blízka fotogrametria sa v súčas-
nosti ukazuje ako jedna z najvhodnejších 
metód pre prípady, kde je potrebné bez-
dotykové, neselektívne a detailné meranie 
modelov rôznorodých objektov. Na zákla-
de rezíduí, ktoré boli na fi xných vlícovacích 
bodoch maximálne 0,26 mm, možno zhod-
notiť, že daná konfi gurácia snímkovania 
a geodetického merania dokáže zabezpečiť 
dostatočne vysokú presnosť a podrobnosť 
pre dané účely. Vďaka vysokému rozlíšeniu 
kamery a blízkym predmetovým vzdialenos-
tiam sú snímky postačujúce na generovanie 
podrobného mračna bodov s hustotou zhru-
ba 1 bod na 1 mm, prípadne vyššou. Tieto 
mračná bodov môžu byť následne použiteľ-
né na výpočet a znázornenie pretvorenia po-
hyblivého dna a vyhotovenie digitálneho výš-
kového modelu v mierke 1:1, čo slúži ako 
kvalitný podklad pre následné hydrotechnic-
ké analýzy.

Použitie digitálnej blízkej fotogrametrie 
pri hydrotechnickom výskume vývaru a pod-
hatia VD Hričov umožnilo v porovnaní s bež-
nými meracími metódami výrazne rýchlejšie 
a efektívnejšie merania na fyzikálnom mo-
deli s dosiahnutím vysokej presnosti mera-

ných hodnôt. Vďaka tomu bolo možné v re-
latívne krátkom čase vykonať a vyhodnotiť 
značný počet meraní, čo významnou mierou 
prispelo ku kvalite výsledkov výskumu.
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Krátka správa Komory č. 1/2020 – postup 
pri vymáhaní splatnej pohľadávky
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.01.2020

Vážený člen KGaK,
na základe žiadosti nášho člena sme požia-
dali advokátsku kanceláriu o spracovanie 
všeobecného informačného materiálu, kto-
rý odporúča postup pri vymáhaní splatnej 
pohľadávky, vzniknutej z titulu riadne vyko-
nanej a odovzdanej služby členom KGaK vo-
či jeho odberateľom, klientom. Materiál vám 
posielame v prílohe na prípadné využitie.

Krátka správa Komory č. 2/2020 – 
informácia o odcudzení pečiatky AGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.01.2020

Vážený člen KGaK,
prijali sme informáciu o odcudzení pečiat-
ky AGaK číslo 675 Ing. Timotej Sivák, roz-
sah oprávnenia „C“, v oblasti Veľké Kosto-
ľany pri Piešťanoch. V tejto súvislosti vás 
chceme požiadať, že ak by ste sa dozvedeli 
o jej zneužití, oznámte to do kancelárie Ko-
mory. Číslo pečiatky bude zrušené a o uve-
denom budú informované príslušné úrady 
rezortu.

Odcudzené bolo aj geodetické príslušen-
stvo: drevený statív Leica, „ťažký“ stojan 
trojnohý s teleskopickými nohami k telesko-
pickej výtyčke zrkadla, laserová vodováha 
s digitálnou stupnicou sklonu, GPS výtyčka 
karbónova 2m, objímka výtyčky GHT63, dr-
žiak ovládača CS20, hľadačka podzemných 
sietí aj z generátorom signálu....

V prípade, že sa stretnete s ponukou na ná-
kup odcudzeného príslušenstva, kontaktuj-
te majiteľa Ing. Siváka, mob. 0905/ 432177 
sivak@geonik.sk

Krátke správy z činnosti Komory

Krátka správa Komory č. 3/2020 – vstup 
na pozemky tretích osôb, označovanie 
bodov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.01.2020

Vážený člen KGaK,
na základe žiadosti nášho člena sme požia-
dali advokátsku kanceláriu o spracovanie 
materiálu, ktorý zhodnocuje, či sa geodet 
dopustí priestupku pri vyznačení vytyčova-
nej hranice, resp. ako má postupovať v prí-
pade nejakej sankcie voči jeho osobe a spô-
soby označovania bodov aj formou sprejo-
vania.
Materiál analyzuje práva geodetov pri vy-
konávaní ich činností, a práva vlastníkov 
nehnuteľností a ich povinnosti pri vykoná-
vaní geodetických činností na ich nehnuteľ-
nostiach.

Vždy je potrebné hľadať riešenie vyznačenia 
bodu, ktorým:
–  nezasiahneme do práv vlastníka 

žiadnym spôsobom, t.j. najprv sa hľadajú 
riešenia, kde sa nemusí vyznačiť bod na 
majetku tretej osoby,

–  a ak sa taký spôsob nenájde, hľadáme 
spôsob ako vyznačiť bod na stavajúcom 
objekte, veci tak, aby sa neznížila 
ani estetická funkcia nad mieru 
nevyhnutú.

Pokiaľ geodet bude konať v intenciách plat-
ných právnych predpisov, priestupok nemô-
že spáchať a treba sa brániť a obhajovať cez 
práva a povinnosti, ktoré sú zakotvené práv-
nymi predpismi.

Materiál Vám posielame v prílohe. Z dôvodu, 
že obsahuje osobné údaje konkrétneho geo-
deta, tieto sú začiernené.

Krátka správa Komory č. 4/2020 – 
Spoločné vyhlásenie stavovských 
organizácií a tlačová konferencia 
k nepodpísaniu novelizácie zákona o PÚ
autor: Ing. Ján Hardoš, 17.01.2020

KPÚ, ZZGK, KGaK a SSGK podpísali 13.01. 
2020 Spoločné vyhlásenie k nepodpísaniu 
novelizácie zákona č. 330/1991 o PÚ pre-
zidentkou SR. Tento dokument, ako aj pod-
robné stanovisko k výhradám prezidentky, 
boli zaslané okrem Prezidentskej kancelárie 
a Národnej rady SR aj ďalším inštitúciám, za 
účelom podpory prelomenia veta prezident-
ky pri opätovnom hlasovaní o tejto novelizá-
cii dňa 21.01.2020 v parlamente.
Zároveň sa dňa 13.01.2020 uskutočni-
la aj tlačová konferencia na túto tému, na 
ktorej sa zúčastnili zástupcovia KPÚ, ZZGK 
a KGaK.
Spoločné vyhlásenie, Podrobné stanovis-
ko, foto a linky na niektoré reakcie médií 
z 13.01.2020 pripájame.

https://www.ta3.com/clanok/1173645/
odbornici-kritizuju-prezidentku-zakon-mal-
scelit-rozdrobenu-podu.html
https://videoarchiv.markiza.sk/video/
televizne-noviny/epizoda/26658-televizne-
noviny
https://videoportal.joj.sk/noviny/
epizoda/76224-noviny-tv-joj 22:26
https://www.rtvs.sk/televizia/
archiv/13982/209356 31. minúta

Krátka správa Komory č. 5/2020 – 
evidencia vzdelávania 2017 – 2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.01.2020

Vážený člen KGaK,
skončil sa ďalší trojročný vzdelávací cyklus 
2017 – 2019, kedy sa vyhodnocuje Vaša 
účasť na vzdelávacích aktivitách. V zmysle 
schváleného systému sústavného vzdeláva-
nia je povinné za obdobie 3 rokov získať naj-
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menej 60 bodov (kreditov) a u členov, kto-
rí neboli členmi KGaK počas celých troch 
rokov je to alikvótna časť bodov (kreditov) 
úmerne trvaniu doby ich členstva.
Kancelária KGaK založila pre každého člena 
evidenčný list so zoznamom absolvovaných 
vzdelávacích aktivít za dané obdobie.
Na základe rozhodnutia predstavenstva, 
z dôvodu jednoduchšej dostupnosti, sú evi-
denčné listy (EL) za hodnotiace vzdelávacie 
obdobie 2017 – 2019 umiestnené na we-
bovej stránke komory https://www.kgk.sk/
infoblok/vzdelavanie_agak/hodnotenie_
vzdelavania/
EL (tabuľky) sú umiestnené v dokumen-
toch podľa priezviska AGaK, príslušnú tabuľ-
ku otvoríte po kliknutí na možnosť „Povoliť 
úpravy“.
Prosíme Vás o kontrolu EL a v prípade chý-
bajúcej aktivity je potrebné doručiť doklad 
o Vašej účasti e-mailom na adresu kancelá-
rie komory.
Následne bude v zmysle systému vzdeláva-
nia jeho vyhodnotenie predložené Predsta-
venstvu KGaK.
Upozorňujeme, že nedostatočný počet bo-
dov (kreditov) je predmetom disciplinárne-
ho konania.

Krátka správa z činnosti orgánov komory 
č. 6/2020 – elektronický odber noriem 
ÚNMS SR pre ďalšie obdobie 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.02.2020

Vážený člen KGaK,
do 14.04.2020 je v platnosti zmluva me-
dzi KGaK a ÚNMS SR o sprístupnení služ-
by STN-online s možnosťou čítania, prenosu 
textu alebo grafi ky a tlače slovenských tech-
nických noriem užívateľom k súboru vybra-
ných STN v elektronickom formáte PDF.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prí-
stupov je potrebné zo strany KGaK potvrdiť 
záujem o pokračovaní tejto služby aj naďalej. 

V tejto súvislosti vyzývame členov, ktorí do-
teraz túto službu nemali aktivovanú a majú 
záujem sa pridať do zoznamu odberateľov 
a súčasne aj členov, ktorí naopak túto služ-
bu mali aktívnu, ale pre ďalšie obdobie už 
nemajú záujem ju využívať a chcú sa zo zo-
znamu odhlásiť, oznámte nám danú skutoč-
nosť najneskôr do 16.03.2020 na e-mailo-
vú adresu kancelárie komory. 

Úhrada poplatku za uvedenú službu bu-
de súčasťou uznesenia z valného zhromaž-
denia a bude podmienená termínom splat-
nosti spolu s členským príspevkom, t. j. do 
30.4.2020. Dodatočný záujem o elektronic-
ký odber noriem v priebehu roka 2020 ne-
bude možný. Cena za službu bude známa po 
defi nitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 

Na základe vašich pripomienok KGaK pristú-
pila k rokovaniu s ÚNMS SR a zoznam odo-
beraných noriem (v prílohe) bol doplnený 
o nasledovné normy: 
Facility Management:
STN EN ISO 41012:2018 
STN EN ISO 41011:2018 
STN EN ISO 41001:2018
STN EN 15221-7:2012
STN EN 15221-6:2011
STN EN 15221-5:2011
STN EN 15221-4:2011
STN EN 15221-3:2011

STN EN ISO 11091 – Výkresy v stavebníc-
tve. Výkresy krajinných úprav.
STN 01 3460 – Výkresy inžinierskych sta-
vieb (1985).

Cena za ročné predplatné je na základe 
úprav v zozname navýšená na 4 678,– Eur. 
Poplatok za jedného člena bude závisieť od 
Vášho záujmu.

Pre informáciu cena za službu STN-online 
bola v období 01.04.2019 – 31.3.2020 sta-
novená:
–  pre 288 prístupov (členov komory), 

s možnosťou tlače a prenosom textu 
noriem, poplatok za ročné predplatné 
3836 €, poplatok za 1 prístup (jedného 
člena komory) bol 13,76 €/rok. 

Zoznam členov, ktorí sú záväzne prihlásení 
a evidovaní na odber noriem z roku 2019 je 
umiestnený na webovej stránke: 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_
agak/normy_unms_sr_zoznam_
odberatelov_2019/

Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom 
zozname na webe komory a majú záujem 
v službe pokračovať, sa nemusia znovu pri-
hlasovať. 

Informácia o službe pre nových členov 
KGaK: Poplatok za službu STN-online zahŕ-

ňa automatické aktualizácie všetkých vybra-
ných noriem počas celého obdobia predplat-
ného STN-online, pričom aktualizáciou STN 
sa rozumie poskytovanie STN v elektronic-
kom formáte PDF, ktorými sa mení, opravu-
je, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 1 prí-
stup sa považuje poskytnutie noriem výhrad-
ne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný 
systém na každej pracovnej stanici, pričom 
pracovnou stanicou sa rozumie lokálny počí-
tač, na ktorom sa priamo otvárajú PDF súbo-
ry a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbež-
ného prístupu z viacerých počítačov.
Nové prístupy k službe STN-online budú 
technicky umožnené najneskôr do 10 pra-
covných dní od dňa účinnosti novej zmluvy.

Technické normy železníc sú k dispozícií 
na adrese:
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/
technicke-dokumenty/

Krátka správa Komory č. 7/2020 – 
pozvánka na VZ, návrh kandidátov 
do orgánov KGaK predstavenstva, návrh 
kandidátky pre členov KGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.02.2020

Vážený člen KGaK,
v zmysle rokovacieho poriadku valného 
zhromaždenia a volebného poriadku (6-týž-
dňov pred termínom konania VZ) vám krát-
kou správou posielame 1. zásielku k valné-
mu zhromaždeniu.
Valné zhromaždenie sa uskutoční 20.03. 
2020 v hoteli Dixon, v Banskej Bystrici.
V tomto roku budú prebiehať voľby do orgá-
nov Komory pre nastávajúce trojročné vo-
lebné obdobie. Každý člen komory má prá-
vo navrhovať svojich kandidátov do volieb 
a sám byť volený. V zmysle Volebného po-
riadku predstavenstvo pripravilo návrh kan-
didátov do orgánov komory, ktorý je súčas-
ťou prílohy krátkej správy (tlačivo Kandidát-
ka 2020 – návrh P). Tento návrh kandidátky 
môžete doplniť svojim návrhom, ktorý musí 
obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, 
navrhovanú funkciu, mená navrhovateľov 
a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou. Predlo-
žený písomný návrh (tlačivo Kandidátka – 
návrh členov) musí byť podpísaný minimál-
ne piatimi navrhovateľmi a doplnený súhla-
som kandidáta. Predstavenstvo z došlých 
návrhov zostaví kandidátske lístky do jed-
notlivých orgánov komory s menami navrh-
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nutých kandidátov v abecednom poradí.
Predpokladáme, že mnohí z vás sa rozhod-
nú kandidovať vo voľbách a uplatníte tak 
svoj odborný a ľudský potenciál v činnosti 
našej Komory.

Ďalšou krátkou správou, najneskôr 3 týžd -
ne pred konaním zhromaždenia, vám budú 
odoslané ostatné dokumenty, ktoré budú 
predmetom rokovania VZ (program, vyhod-
notenie rozpočtu KGaK pre rok 2019, ná-

vrh rozpočtu KGaK pre rok 2020, plán od-
borných podujatí v SR a v zahraničí v roku 
2020).

Informácie z regionálnych stretnutí členov KGaK

Trnavský kraj, 22. február 2019

1. Rokovanie účastníkov otvoril Ing. Jozef 
Piroha – regionálny zástupca KGaK Trnav-
ského kraja. Privítal členov KGaK, pozva-
ných hostí a prednášajúcich. Informoval 
o predchádzajúcom zasadaní predstaven-
stva KGaK a nadchádzajúcom valnom zhro-
maždení.
2. Informácia o činnosti Komory:
Ing. Ján Hardoš – predseda predstavenstva 
KGaK informoval o činnosti KGaK najmä 
o legislatíve za uplynulé obdobie a návrhu 
zákonov z oblasti geodézie a katastra, záko-
na o komore a stavebného zákona, príprave 
valného zhromaždenia a spolupráci s KPÚ 
a ZZGK.
3. Problematika stavieb v katastri – k da-
nej téme vystúpil Ing. Vladimír Raškovič, 
riaditeľ VÚGK Bratislava. Zaoberal sa najmä 
koncepciou nového ponímania stavieb v KN 
a návrhom technológie na realizáciu v bo-
doch:
– technológia implementácie nových sta-

vieb do KN,
– princíp jednotného identifi kátora stavby,
– zmeny v KN vyvolané novým spôsobom 

evidencie stavieb,
– princíp merania stavieb a spôsob zame-

rania zmien,
– spôsob zápisu nových a zmenených sta-

vieb do ISKN,
– technológia konverzie evidovaných sta-
vieb v KN na novú platformu evidencie a zo-
brazovania.
4. Aktuálne informácie z technickej oblasti:
Ing. Ingrid Močková sa vo svojom vystú-
pení zaoberala novelou katastrálneho zá-
kona a zákona o GaK, všeobecnými infor-
máciami z pohľadu štatistiky, vytyčovania 
hraníc pozemkov – vytyčovacími náčrtmi, 
geometrickými plánmi na zriadenie vec-
ných bremien a ich zápismi do KN, oprava 

chýb v KN a ďalšími informáciami, oprávne-
ním ÚGKK SR a OÚ spracúvať osobné úda-
je, predpokladanie GP pri zápise listín do KN 
po 01.10.2018, elektronický GP, portál ES-
KN, služby pre elektronické služby, vydáva-
nie preukazu geodeta a rôzne.
5. Diskusia:
Zúčastnení podporili názory Ing. Vladimíra 
Raškoviča k spôsobom zameriavania a evi-
dencie stavieb. K vystúpeniu Ing. Ingrid 
Močkovej prebiehala diskusia priebežne. 
K spôsobu vydávania preukazu geodeta bo-
la vznesená kritika kvôli predkladaniu dokla-
dov žiadateľa a zdĺhavej lehote vydania pre-
ukazu. K tejto záležitosti P-KGaK vyvolá ro-
kovanie s ÚGKK SR.

Banskobystrický a Nitriansky kraj, 
29. november 2019

1. Otvorenie
Ing. Ondriaš privítal všetkých zúčastnených, 
oboznámil ich s programom regionálneho 
stretnutia a odovzdal slovo predsedovi.

2. Vystúpenie predsedu KGaK
Ing. Hardoš informoval o aktivitách Komory 
v uplynulom roku: aktivity pre zachovanie 
študijného odboru GaK, naštartovanie pro-
jektov pozemkových úprav, elektronický 
GP, nedostatky legislatívnej úpravy mera-
nia adresných bodov, novela zákona o geo-
dézii a kartografi i, nový zákon o komore, 
nový stavebný zákon atď.

3. Prezentácia stanovísk ÚGKK SR 
na otázky a podnety týkajúce sa 
vyhotovovania GP – KO_6585_2019_80
Ing. Bušniaková a Ing. Ondriaš prezentova-
li stanoviská úradu KO_6585_2019_80 tý-
kajúce sa vyhotovovania GP.
 

4. Rozhodovanie v pochybnostiach 
o predmete evidovania v katastri
Ing. Bušniaková odprezentovala pomôcku 
pre rozhodovanie o tom či je objekt (stavba) 
predmetom evidovania v katastri.

5. Diskusia
• Ing. Jozef Daniel – problém evidovania 
pod zemných stavieb. Zameriame vstupný 
portál, v GP ho oddelíme pozemkom a ozna-
číme ako stavbu. Chceme aby tento vstupný 
portál bol zapísaný ako stavba do KN, čo je aj 
uvedené v katastrálnom zákone. Vlastníci po-
žadujú mať takto evidované tieto stavby, otáz-
ka na kolegov bola, či majú s týmto skúsenos-
ti z iných katastrov, lebo kataster tieto vstup-
né portály chce zapisovať iba ako pozemok.
• Ing. Bušniaková – v §6 ods. 4 kat. zákona 
– sa podzemná stavba eviduje v miestach 
prieniku so zemským povrchom.
• Ing. Červený – k podzemným stavbám 
uviedol: máme tzv. podzemné kryty, ktoré 
majú tak isto vstupné portály, sú vybudova-
né z prefabrikovaných monolitických diel-
cov, vie do stavby vojsť, z vnútra ju zamerať, 
pozná hrúbku stien, vie stavbu s dostatoč-
nou presnosťou nakresliť. Vyhotovil GP tak, 
že zobrazil vstupný portál a podzemnú časť 
zakreslil „neviditeľnou“ čiarou a takýto GP 
bol aj zapísaný na KN.
• Podnet: Keď vieme zakresliť a zapísať 
nad zemné stavby do KN priemetom, mohli 
by sa aj podzemné stavby zakresľovať do 
KN podobným spôsobom z hora neviditeľnou 
hranicou, je potrebné potom zvážiť aký druh 
pozemku evidovať nad takouto stavbou.
• Pri evidovaní stavieb by bolo dobré zosú-
ladiť pojem stavba so stavebným zákonom. 
Keď stavebný úrad vydá kolaudačné rozhod-
nutie, je tam určené súpisné číslo, kataster 
by mal takéto stavby zapisovať. 
• Ing. Gáboriková – v katastrálnom zákone 
chýba pojem budova.
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• Pri evidovaní stavieb – budov bez obvo-
dových stien, podzemných stavbách, nará-
žame na problém s bankami pri evidovaní 
majetku podnikateľov, keď je jednoznačne 
potrebné, aby budovy boli evidované na KN, 
boli jednoznačne označené a zakreslené.
• Ing. Hardoš – kataster je veľmi konzerva-
tívny, bojí sa všetkého, čo by navyše mohli 
evidovať, skôr či neskôr sa nevyhnú precho-
du na 3D kataster. Ing. Raškovič sa dosť an-
gažuje v presadení 3D katastra, Ing. Hardoš 
mu poskytol materiály, ako sa to robí v za-
hraničí. Podobný problém evidovania inži-
nierskych sietí je v Holandsku, vyriešili ho 
tak, že každý správca siete je povinný dávať 
informácie katastru o existencii sietí. Katas-
ter ich eviduje a poskytuje informácie o exis-
tencii inžinierskych sietí.
• Ing. Bušniaková – Problém evidovania vec-
ných bremien v KN: zobrazenie inžinierskych 
sietí s ich ochranným pásmom začína byť na 
katastrálnej mape prehustené, do tohto stavu 
sa zakresľujú ďalšie IS novými GP. Zobrazenie 
v GP je neprehľadné, bolo by dobré rozmýš-
ľať nad zmenou evidovania vecných bremien 
a s tým spojených inžinierskych sietí.
• Ing. Ondriaš – na toto nadväzuje ďalší 
problém, a to neochota poskytovať údaje 
o priebehu inžinierskych sietí správcami jed-
notlivých sietí pri meraní polohopisu a výš-
kopisu. Sú to často len okótované situácie, 
čo by v 21. storočí malo fungovať inak. Sie-
te by sa mali evidovať v katastri, ale tak, že 
by sa vrstvy so sieťami dali zapnúť a vypnúť, 
aby sa situácia nezahlcovala. Všetko to sme-
ruje k vybudovaniu 3D katastra.
 
KO – 6585/2019 – 80 – Bratislava 27.09. 
2019 – Stanovisko k otázkam a podnetom 
týkajúcim sa vyhotovenia geometrických 
plánov – diskusia:
• Ing. Gáboriková nesúhlasí s odpoveďou 
na otázku č. 7, ak sa robí vytýčenie pozem-
ku, má sa vyhotoviť samostatný vytyčovací 
protokol.
• Ing. Hardoš – ak niekto nesúhlasí s odpo-
veďami na zaslané otázky Úradu, treba napí-
sať problém aj s odôvodnením, prečo pod-
ľa nášho názoru nesúhlasíme s odpoveďou 
a predstavenstvo tieto pripomienky znova 
spracuje a zašle ÚGKK SR.
• Ing. Gáboriková nesúhlasí s odpoveďou 
na otázku č. 1 – evidenčným spôsobom sa 
zapisujú aj pozemky menšie ako 2 000 m2, 
v § 67 je nejednoznačná veta „tým nie sú 
dotknuté ustanovenia osobitného predpi-

su“. V BB kataster zapisuje GP, aj keď do-
chádza k drobeniu.
• Ing. Gáboriková – pripomienky k vytyčo-
vacím protokolom – treba upraviť časti vy-
tyčovacích protokolov, ktoré sa odovzdáva-
jú zákazníkom. Nie je potrebné, aby zákaz-
ník dostal celý výpočet a zoznam súradníc, 
stačí protokol a obrázok. Vytyčovací proto-
kol upraviť podobne ako ZPMZ, rozsiahlej-
ší protokol by mal ísť na KN a zjednodušený 
zákazníkom – bolo by dobré zapracovať do 
novej smernice.
• Ing. Ondriaš – oslovil znalkyňu Ing. Strha-
novú o vypracovanie dokumentu, ktorý by po-
mohol vyvarovať sa najčastejších chýb pri ge-
odetických prácach a v ich elaborátoch. Podľa 
nej je najväčším problémom absencia komu-
nikácie medzi geodetmi, treba problém naj-
skôr vydiskutovať medzi sebou a dohodnúť sa.
• Ing. Gáboriková – problematika opravy 
chýb bodov T=1. V usmernení sa píše, že sa 
oprava vykoná v súčinnosti s katastrálnou 
inšpekciou. Na katastroch nevedia, čo to 
presne znamená, treba napísať jednoznač-
né usmernenie na opravu bodov s T=1.
• Problém opravy overeného geometrické-
ho plánu. Úradný overovateľ nezistil chybu 
v GP pri kontrole a overovaní GP, PDF také-
ho GP nahral do systému katastra. Násled-
ne vyhotoviteľ GP našiel chybu v už úradne 
overenom GP, nie je však možnosť dodatoč-
ne v systéme katastra prehrať zle overené 
PDF geometrického plánu za dobré – tre-
ba umožniť v systéme vykonať dodatočnú 
opravu. 
• Ing. Červený – postup pri oprave chyby 
v KN. Geodet zistí chybu v KN, musí pre vy-
konanie opravy vyhotoviť ZPMZ a kataster 
potom vykoná opravu. Našou povinnosťou 
by nemalo byť hľadať ako a prečo sa stala 
chyba, mali by sme len katastru oznámiť, že 
pri spracovaní GP sme zistili chybu a katas-
ter by mal vykonať opravu.
• Ing. Hardoš – možno by bolo dobré dať 
do zákona, že opravy katastrálneho operátu 
môžu vykonávať súkromný geodeti za odpla-
tu na objednávku katastra.
• Ing. Červený – bolo by dobré umiestniť 
na katastrálny portál všetky rastre, ktoré sú 
k dispozícii pre dané katastrálne územie.
• Ing. Gáboriková – k rastrom – mapám 
treba priradiť rok vyhotovenia, a geodet by 
si mal vedieť vybrať, ktorý raster použije.

Trenčiansky a Žilinský kraj, 
3. december 2019

Predseda predstavenstva Ing. Ján Hardoš 
informoval o dianí v KGaK – témy:
–  aktivity predstavenstva, ostatných orgá-

nov KGaK a odborných komisií,
–  o valnom zhromaždení v Senci 

v r. 2019,
–  o riešených problémoch,
–  o odborných stanoviskách Komory,
–  o premlčacích lehotách v súvislosti s po-

istením a ukončením členstva,
–  o pripravovanej legislatíve – Zákona 

o Komore geodézie a kartografi e.

Vystúpenie správcu GIS Mesta Trenčín – 
odovzdávanie porealizačných zameraní, 
ukážka DTM Mesta Trenčín a využitie 
mobilného mapovania: Ing. Peter Ondruš

Ing. Peter Ondruš – správca GIS Mesta Tren-
čín – informoval prítomných o technickej 
mape Mesta Trenčín (TMM) a o mobilnom 
mapovaní – ich synergii a využití.
Vysvetlil históriu vzniku TMM, jej obsahu, 
použitých normách a smerniciach, o tech-
nológiách a metódach zberu dát. Objasnil 
štruktúru dát pre aktualizáciu TMM a nále-
žitosti odovzdávaných elaborátov na aktua-
lizáciu TMM (technická správa, výkresová 
dokumentácia, zoznam súradníc meraných 
bodov...), a tiež najčastejšie chyby pri odo-
vzdávaní elaborátov.
V ďalšej časti objasnil problematiku mobil-
ného mapovania – technológiu zberu dát, 
zásady dobrých výsledkov a faktory, ktoré 
ovplyvňujú presnosť. Vysvetlil využitie mobil-
ného mapovania pre TMM. Poukázal na vyu-
žitie vektorových dátových zdrojov a synergiu 
TMM mesta Trenčín a mobilného mapovania.

Vystúpenie zástupkyne ÚGKK SR – odboru 
katastrálnej inšpekcie: Ing. Štefánia 
Garajová

Ing. Garajová v prvej časti informovala o pl-
není úloh rezortu geodézie, kartografi e 
a katastra v minulom roku – za hlavnú té-
mu označila novelu katastrálneho zákona 
č. 212/2018. Upozornila na prednášku Ing. 
Leitmana a Ing. Hanusa prezentované na 
SGD v novembri 2019 a pripomenula, že sú 
zverejnené na internetovej stránke ÚGKK.
Konštatovala (so súhlasom riaditeľky OKI), 
že aj napriek vykonaniu kontrol podkladov 



slovenský geodet a kartograf   1|2020 19n 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

pre aktualizáciu údajov katastra automati-
zovaným spôsobom – počet vrátených GP 
narastá.
V druhej časti Ing. Garajová informovala prí-
tomných o kontrolnej činnosti katastrálnej 
inšpekcie.

Vystúpenie riaditeľa Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie: Ing. Vladimír 
Raškovič

Ing. Vladimír Raškovič vo svojom vystúpení 
položil otázku geometrického plánu z rôznych 
hľadísk ako východisko pre jeho ďalší vývoj, 
dizajn a obsah, a tiež, kam by mala smerovať 
technológia vyhotovenia GP, aby zodpovedala 
súčasnej technike, efektivite a aby vytvárala 
benefi ty pre svojich zhotoviteľov.
Treba si uvedomiť, že:
○ Kataster eviduje hranice právnych 

a iných vzťahov k nehnuteľnostiam, kto-
ré môžu byť v mnohých prípadoch nepo-
znateľné v teréne.

○ Rovnako pri stavbách nemusí byť ich 
vlastnícka hranica totožná s konštrukč-
ným rozhraním stavby. Vlastnícka hrani-
ca môže ísť napr. aj stredom múru.

○ Nie je úlohou a zodpovednosťou geodeta 
určiť hranice stavby a skúmať ich podľa 
projektu.

○ Obvod stavby pri tvorbe GP by mal ur-
čiť zákazník, resp. ním poverená osoba, 
podľa projektov a požiadaviek stavebné-
ho konania. Správnosť geometrie stavby 
a jej súčastí v GP potvrdí stavebný úrad, 
ktorý GP pripojí k stavebnému konaniu 
ako podklad pre zápis stavby do KN.

○ V súčasnom katastrálnom operáte sa 
stavby ako objekty SGI neevidujú a je 
najvyšší čas to urobiť.

○ GP je technický podklad na spísanie 
právnych listín a poskytuje do listín úda-
je o nehnuteľnostiach, pričom záväzné 
sú všetky identifi kátory nehnuteľností 
(parcelné čísla, v budúcnosti možno čís-
la stavieb) a ich výmery uvedené vo vý-
kaze výmer. Tieto údaje musia byť vo vý-
kaze výmer a v listine rovnaké. Ostatné 
údaje môžu byť odlišné a zapíšu sa z lis-
tiny (napr. druhy pozemkov).

Stavby ako také sa v KN nezobrazujú. Zo-
brazujú sa len prostredníctvom pozemkov 
a vo vrstve pozemkov. Nie je legislatívne jed-
noznačne dané, čo je predmetom merania 
objektu a interpretácie sú rôzne. Koordino-

vať defi níciu hraníc stavby so stavebným zá-
konom nemusí byť dobrým riešením. Musí-
me si uvedomiť niekoľko skutočností:
○ Kataster eviduje hranice právnych vzťa-

hov k nehnuteľnostiam, ktoré nemusia 
vždy zodpovedať konštrukčným hrani-
ciam stavby (susediace stavby, bytové 
domy, dvojdomy....).

○ Pre defi níciu základného plošného sta-
vebného objektu z hľadiska evidencie 
katastra je podstatná úžitková plocha 
stavby na podlaží najbližšom k povrchu 
zeme, čím zabezpečíme najvhodnejšiu 
väzbu na parcelu registra C, na ktorej 
je stavba umiestnená (väzba k povrchu 
zeme, výška adresného bodu, vyňatie 
z poľnohospodárskej pôdy atď.).

○ Stavebné objekty musia byť základom 
pre budúce vrstvenie a zobrazenie prí-
padných priestorov v stavbe na ďalších 
podlažiach (nad zemou aj pod zemou), 
ktoré môžu mať úplne iný tvar (Slov. roz-
hlas, River Park, podzemné parkovis-
ká...) a mať rôzne právne vzťahy.

○ Definícia predmetu merania by mohla 
znieť takto: 

○ Predmetom merania základného sta-
vebného objektu s nadzemnou časťou je 
priemet obvodu stavby vo výške podla-
hy 1. nadzemného podlažia stavebného 
objektu vrátane prípadného mezanínu 
alebo schodiska. Pri podzemných stav-
bách bez nadzemnej časti je to priemet 
podlahovej plochy najbližšej k povrchu 
zeme vrátane prípadného mezanínu ale-
bo schodiskovej časti (–1. podlažie). 
V pomocnej vrstve sa zobrazí maximálny 
priemet obvodu stavby.

Elaborát GP – čo treba odovzdať? XML, VGI, 
PDF a papierový originál, pričom PDF doku-
ment nie je možné považovať za elektronic-
ký GP.
Elaborát GP – ako by mohol vyzerať v bu-
dúcnosti?
○ Elektronický elaborát GP a ZPMZ (XML 

a VGI) – originál s elektronickými pod-
pismi (overenie). Možnosť spojiť do jedi-
ného súboru vo výmennom formáte.

○ PDF súbor – kópia originálu GP a ZPMZ.
○ Papierový GP a ZPMZ na požiadanie.

Aby sa predstava stala skutočnosťou treba:
○ Zabezpečiť taký výmenný formát, aby sa 

dal jednoznačne zapísať automatizova-
ne do katastra a zároveň aby sa dal jed-

noznačne vizualizovať buď do papiero-
vého alebo elektronického dokumentu 
(PDF).

○ Zabezpečiť, aby sa do výmenného for-
mátu písomnej časti dostali všetky po-
trebné súčasti GP, teda aj ZPMZ a tech-
nická správa.

○ Upraviť šablóny XSD pre písomné čas-
ti elaborátu (zriadiť väzbu medzi dote-
rajším a novým stavom, rozlíšiť riešené 
a zvyškové parcely, doplniť popisné pole 
ZPMZ a údaje technickej správy, upraviť 
časť Stavby, vytvoriť časť Vecné breme-
ná, ktorá úplne absentuje a nedá sa au-
tomatizovane zapisovať).

○ Vytvoriť jednotný štandard grafi ckej 
štruktúry GP, doplniť pomocné vrstvy, 
ktoré sa nebudú potrebné pri zápise GP, 
ale sú potrebné pre kresbu GP a ZPMZ. 
Navrhnúť zobrazovanie čiar ležiacich na 
sebe s ohľadom na čo najmenší rozsah 
pomocnej kresby.

○ Doplniť do výkazu výmer sekciu o stav-
bách s ohľadom na ich väzbu na parce-
ly (dnes je informácia iba v XML, či pre-
šla tá istá stavba na inú parcelu). Podľa 
výkazu výmer je každá stavba nová. Na 
podobnom princípe riešiť Vecné breme-
ná v samostatnej sekcii ako podmnožiny 
parciel C. Musí byť k dispozícii informá-
cia odkiaľ pochádzajú (resp. vznikajú), 
kam idú, aký je ich názov a kvantifi kovať 
ich (výmera, počet).

Aby sa predstava stala skutočnosťou treba 
v grafike:
○ Urobiť jednotnú šablónu grafi ky pre GP 

vo výmennom formáte (VGI), pretože 
každá fi rma používa nejaký svoj spôsob. 
Každý odovzdaný GP musí byť jednotne 
zobraziteľný do výstupného dokumentu.

○ Tie isté skutočnosti zobrazené v GP aj 
v ZPMZ sa musia zobrazovať rovnako 
(značka Sever, stavby...).

○ Hranice mimo platného stavu zobrazovať 
prostým podsvietením hrubšou čiarou 
bez nutnosti ďalšej úpravy kresby, aj čia-
ry na sebe budú viditeľné.

○ Doterajší stav bude súčasťou VGI v štruk-
túre vrstiev s príponou ( napr. KLAD-
PAR_DS, ZAPPAR_DS).

○ Tak ako v NS sa rozlišujú nové hranice 
červenou, farbou, to isté urobiť pre zru-
šené hranice DS.

○ Vrstvené objekty nad pozemkami ako 
stavby a vecné bremená by bolo vhodné 
značiť výplňou, nebude potrebné riešiť 



slovenský geodet a kartograf   1|202020

zobrazovanie čiar nad sebou v platnom 
operáte KN ).

○ Vrstvy pomocnej kresby GP a ZPMZ 
(napr. omerné miery).

○ Do dokumentu doplniť legendu grafi ky 
kvôli zákazníkom a prehľadnosti (mohla 
by to byť všeobecná príloha).

Aby sa predstava stala skutočnosťou, treba 
vo výkaze výmer:
○ Zbaviť sa vypisovania opakujúcich sa 

údajov a nastaviť štruktúru tak, aby bo-
lo možné vytvoriť dokument z údajov vý-
menného formátu.

○ Diely sa zapíšu iba raz a nebude sa vypi-
sovať kontrolné zostavenie parciel z dielov 
(jednak sa nemusí zostavovať celá parcela 
a kontrolný výpočet na kalkulačke nie je pri 
elektronickom spracovaní potrebný).

○ Vychádza sa zo štruktúry výpisov z KN 
a výkaz bude rozdelený na časť Register 
C, Register E, Stavby, Vecné bremená 
a Poznámky. Opakované prepisovanie 
a sekcia právny stav zanikne.

○ Ak bude výkaz obsahovať zároveň vy-
číslenie vecného bremena a diely k ma-
jetkovoprávnemu usporiadaniu, bolo by 
vhodné tieto diely odlíšiť vhodným spô-
sobom. Najvhodnejšie sa javí riešiť vec-
né bremená v samostatnej sekcii.

○ Prípadné vyčíslenie BPEJ alebo identifi -
káciu na neplatné operáty by bolo vhod-
né riešiť samostatnými prílohami.

Na záver zaželal prítomným:
○ Veľa dobrých nápadov na zlepšenie prá-

ce komerčnej aj štátnej sféry na úseku 
geodézie a katastra.

○ Veľa dobrých zákaziek a spokojných zá-
kazníkov.

○ Príkladnú spoluprácu autorizačných 
a úradných overovateľov.

○ Čo najmenej chýb v odovzdávaných ela-
borátoch.

Diskusia
Na začiatku diskusie Ing. Holá vyzvala Ing. 
Uhlíka – predsedu predstavenstva Komo-
ry pozemkových úprav o informáciu k sú-
časnej situácii v projektoch pozemkových 
úprav.
Ing. Vladimír Uhlík informoval o výbere ka-
tastrálnych území do verejnej súťaže PPÚ 
a o pozitívnom stave PPÚ, o schvaľovaní štát-
neho rozpočtu, ktorý by mal zabezpečiť rieše-
nie PPÚ. Zhodnotil, že nikdy sme neboli tak 
blízko k úspešnému rozbehnutiu riešení PPÚ.

Ing. Anna Holá informovala prítomných 
o príprave valného zhromaždenia v r. 2020 
– na ktorom sa budú konať voľby do orgá-
nov Komory – vyzvala členom, ktorí majú zá-
ujem kandidovať, aby tak urobili čo najskôr.
Vyzvala AGaK zo Žilinského kraja na účasť 
do volebnej komisie na valnom zhromažde-
ní – aby každý kraj v nej mal zástupcu (nikto 
sa neprihlásil).
Ing. Balažovičová (OÚ NMNV) – otázka: 
pri riešení GP na vecné bremeno sa zistí, 
že vstupná parcela je mimo odchýlky – je 
to dôvod na neoverenie GP? Ing. Garajová 
– automatizovaná kontrola vykazuje chybu, 
a teda úradne by to nemalo byť overené. Zá-
visí to úradného overovateľa. Ing. Raškovič 
– z hľadiska katastra je VB uložené v samo-
statnej vrstve a tá sa nedotýka parciel, listi-
na k VB nevykoná žiadnu zmenu v KN, a te-
da týmto sa nespôsobí žiadna zmena v KN 
– takýto GP by nemal byť problém úradne 
overiť.
Ing. Marián Bulla informoval o vyhratom súd-
nom spore s ÚGKK SR v trvaní 5 rokov ši-
kanovania zo strany katastra – právoplatný 
rozsudok, ktorý ruší všetky nesprávne úko-
ny katastrálnikov. Upozornil, že v prípade 
podobných problémov sa treba brániť všet-
kými spôsobmi i keď ho to stálo veľa síl, pe-
ňazí a bezsenných nocí, ale dospel k úspeš-
nému výsledku.
Ing. Lev Švárny informoval o častých podne-
toch ohľadom vytyčovania parciel – najmä 
v prípade, že geodet neoznámi vlastníkovi 
susednej parcely, že bude vytyčovať vlast-
nícku hranicu, ľudia sú z toho rozhorčení.
Ďalším problémom je neoznámenie vstupu 
na cudzí majetok vlastníkovi. Takýmito ko-
naniami vznikajú zbytočné problémy, preto 
si treba na takéto konanie dať pozor.
Ing. Nechuta doplnil, že pri vytyčovaní vlast-
níckych hraníc treba dať aj skúmať spôsob 
vzniku súradnice lomového bodu – vyhovu-
júca presnosť vytýčenia pomocou GPS sa 
dá dosiahnuť, ale ak bod mal T=4 alebo 5, 
presným vytýčením z neho nespravíme T=1. 
Ak pri vytýčení zistíme, že hranicu už vyty-
čoval iný geodet a naše vytýčenie vychádza 
o pár cm vedľa, treba s predchádzajúcim ge-
odetom komunikovať a spoločne riešiť situ-
áciu.
K adresným bodom – adresný bod býva 
podkladom na pridelenie súpisného čísla. 
Treba doriešiť.
Ku kontrole – kontrolné meranie má byť 
o rád presnejšie – má OKI možnosť presnej-

šieho merania? Ak nie, meranie OKI je len 2. 
meranie a nie kontrolné meranie.

Ďalšie riešené problémy:
○ Evidovanie parciel na listoch vlastníctva 

– na čo je to dobré, treba evidovať len 
parcelu, nie LV (LV komplikuje prácu ge-
odetom).

○ GP na VB, keď sa zmení vstupná výme-
ra – čo pri nedodržaní lehoty na úradné 
overenie GP je veľmi pravdepodobné – 
prečo sa GP musí prepracovať, resp. nie 
je možné ho úradne overiť ?

Bratislavský kraj, 16. december 2019

Digitálna technická mapa hlavného mesta 

SR Bratislavy a geodetická dokumentácia 

skutočného vyhotovenia stavby Historická 

tvorba DTM

Ing. Réka Matoušková, zamestnankyňa Ma-
gistrátu hl. m. SR Bratislavy, sa vo svojej 
prezentácii zaoberala historickým vývojom 
tvorby technickej mapy mesta Bratislavy, 
evidovaním geodetickej dokumentácie sku-
točného vyhotovenia stavby, výhodami vy-
užívania verejných elektronických služieb 
Geo shopping a Georeceive a očakávanými 
riešeniami do budúcna.
Mesto Bratislava má rozlohu 367,5 km2, 
17 mestských častí, 20 katastrálnych úze-
mí, cca 50 500 budov a cca 1 200 km ulíc 
a komunikácií. Tvorba TMMB začala v ro-
ku 1972, správcom mapy bol útvar hlav-
ného architekta mesta BA do roku 1992. 
K 31.12.1992 bolo vytvorených 138 mapo-
vých listov.
Tvorba Digitálnej technickej mapy hl. m. SR 
(DTMB) začala v roku 1991 – základ mest-
ského informačného systému. Cieľom bo-
lo eliminovať slabé miesta TMMB (inžinier-
ske siete). Prebiehala vo viacerých etapách 
podľa jednotlivých častí Bratislavy. V roku 
1994 bol vydaný Technologický postup na 
tvorbu a aktualizáciu DTMB (obsah, systé-
mové prostredie, presnosť tvorby, spôsob 
aktualizácie).
Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) 
o DTMB bolo prijaté 01.05.1995 a urču-
je spravovanie DTMB, evidovanie GDSVS 
(stavebník predkladá potvrdenie o eviden-
cii GDSVS a až následne môže pristúpiť ku 
kolaudácii), evidovanie prevádzkovateľov 
sietí technického vybavenia (vedená kaž-
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dá PO a FO, ktorá nakladá so sieťou alebo 
objektom technického vybavenia) a úhrady 
a poskytovanie používateľských výstupov. 
Od r. 2003 sa na správu a ukladanie úda-
jov využíva GIS a od roku 2010 sú údaje 
včleňované do priestorovej databázy. Od ro-
ku 2004 sú používané štandardy na výme-
nu geodetických informácií. Objekty v tech-
nickej mape sú zoskupené do 17 skupín 
a 326 tried.
Tlačivo Evidencia GDSVS – možno podávať 
elektronicky alebo osobne. Obsahuje polo-
hopisný a výškopisný plán, zoznam súradníc 
a výšok podrobných bodov, technickú sprá-
vu a doplňujúce údaje.
Nejasnosti v grafickej časti DSVS:
○ modelovanie objektu – väčšinou sa 

jedná o nesprávnu interpretáciu plochy 
objektu. Podľa STN 73 4301 sa zasta-
vanou plochou rozumie plocha ohrani-
čená ortogonálnymi priemetmi vonkaj-
šieho líca zvislých konštrukcií všetkých 
nadzemných a podzemných podlaží do 
vodorovnej roviny. Do plochy sa nepo-
číta markíza, balkón a nekrytá terasa. 
Vyznačená musí byť podlažnosť objektu, 
vstup do budovy, výška 1 nadzemného 
podlažia a výška najvyššieho bodu 
strechy.

○ generalizácia výškopisu – eliminácia 
zhluku výškových kót, chybná orientácia 
výškovej kóty.

○ topologické väzby líniových prvkov – ne-
prerušovaná línia podzemného alebo 
nadzemného vedenia až po uzlový bod, 
kde sa sieť rozvetvuje.

○ interpretácia plôch – neuzavretá hranica 
druhu pozemku (ak je len časť chodníka, 
cesty...).

Technická správa – v rámci geodetického 
merania obsahuje súradnicový systém, výš-
kový systém, ťažiskový bod lokality, použité 
meračské metódy.
Od r. 2008 na webe hl. m. Bratislavy sú prí-
stupné verejné elektronické služby Geore-
ceive (ohlásenie porealizačného zamera-
nia) a Geoshopping (objednanie výstupu 
z DTMB).
Georeceive – výhody – prezeranie (oznamo-
vanie chýb) a úprava ohlásení, skrátenie ča-
su vydania potvrdenia.
Geoshopping – vytváranie objednávok (vy-
hľadávanie, voľba údajového formátu, voľba 
obsahu).
Očakávanie riešení – vízie – zvyšovanie kva-
lity a využiteľnosti údajov (častejšia aktuali-
zácia, optimalizovanie tlačových výstupov, 
autorizovanie údajov prevádzkovateľmi sie-
tí technickej infraštruktúry, 3D modely, otvo-
rené dáta pre občana a prístup k priestoro-
vým informáciám prostredníctvom on – line 
portálu).

Diskusia k prednesenej téme
Ing. Kožár – Počíta sa s prepojením DTMB 
s portálom pre Územné plány?
Ing. Matoušková – Nemá informáciu, nie je 
kompetentná sa k uvedenému vyjadriť.

Ing. Ďurka – Kritizuje komplikovanosť zadá-
vania údajov do formulára. Navrhuje jeho 
zjednodušenie.

Ing. Prachár – Pred kolaudáciou investor 
osloví geodeta, aby mu vyhotovil zameranie 
do digitálnej mapy mesta. Keď príde geodet 
merať, zistí, že inžinierske siete sú už dávno 
zasypané. Táto situácia sa pravidelne opa-

kuje pri rodinných domoch. Pri väčších stav-
bách nevie, ale predpokladá, že tiež. Podľa 
predpisov sa majú inžinierske siete zamerať 
pred ich zasypaním. Ako v tomto urobiť ná-
pravu? Je viac možností.
1) Sprísniť legislatívu napr. v tom zmysle, 

aby investor, alebo zhotoviteľ, bol motivo-
vaný zavolať geodeta ešte pred zasypa-
ním siete.

2) Dohodnúť sa v komore, že odmietneme 
vykonať zameranie po zasypaní vedenia. 
Napr. zahrnúť to do etického kódexu.

3) Požiadať Magistrát, aby neprebral takú 
dokumentáciu zo zamerania inžinier-
skych sietí, kde nebude v technickej sprá-
ve prehlásenie geodeta, že zameranie 
sietí vykonal pred ich zasypaním.

Ing. Matoušková – Samozrejme evidujú ge-
odetické zamerania RD so sieťami, ktoré 
sú vyhotovené cca 3 roky po uložení sietí 
a v technickej správe zmienku, že siete sú 
zamerané po zasypaní. Po autorizácii AGaK-
-om však nevidí dôvod na vrátenie takejto 
dokumentácie. AGaK je zodpovedný za me-
ranie.
Ing. Hardoš – V zahraničí (ak si dobre pamä-
tá v Holandsku) zaviedli pred rokmi systém, 
kde správca siete je povinný oznámiť na KN 
len oblasť, kde siete pokladá. KN v prípade 
potreby osloví príslušného správcu daného 
miesta o dodanie podkladov, ktoré následne 
postúpi záujemcovi. Ak dodá nepresné ale-
bo neúplné zameranie, nesie všetky nákla-
dy na prípadnú opravu porušenej siete zem-
nými prácami a naviac je mu udelená po-
kuta.
Ing. Pobjecký – Jedno z riešení by mohlo byť 
tiež zavedenie kódov presnosti do digitálnej 
mapy obdobne, ako je to v KN.
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Ing. Nývlt – Dôležité je trvať na prísnosť v le-
gislatíve a určiť zodpovednosť za zameranie.
Ing. Ďurka – Kompetentnou autoritu je urče-
ný stavebný dozor.
Ing. Hardoš – pri pripomienkovaní staveb-
ného zákona v pracovnej skupine MDaV SR 
niektorí správcovia sietí argumentovali, že 
evidencia sietí je nezrealizovateľná, keďže 
nemajú presné podklady. Ing. Hardoš v dis-
kusii oponoval, že predsa už skoro 30 rokov 
sa všetky siete geodeticky zameriavajú aj di-
gitálne a že správcovia sietí by nemali mať 
problém miesto nepresného vytyčovania 
sietí pracovníkmi správcu elektromagnetic-
kými hľadačkami poskytnúť digitálne geode-
tické podklady záujemcom.
Ing. Prachár – Akú formuláciu má použiť ge-
odet v správe? Napr. „Merané po zasypaní 
s vyznačením dodávateľa.“ Po zasypaní je 
však najvhodnejšie nemerať!
Ing. Nemčeková – v stavebnom zákone je 
defi novaný geodet stavby – máloktorí ge-
odeti však realizujú aj zápis o spôsobe za-
merania sietí v stavebnom denníku.

Informácia o činnosti orgánov Komory

Ing. Hardoš, predseda predstavenstva 
KGaK, prezentoval stručný prehľad o čin-
nosti orgánov Komory od posledného RS – 
KGaK – zasadania orgánov KGaK a regionál-
nych stretnutí.

Aktivity členov orgánov KGaK
Vydaných bolo 28 krátkych správ, odber 
STN sa zvýšil na 288, 21.12.2018 vyhlá-
senie KPU, KGaK a ostatných organizá-
cií k PÚ, 30.01.2019 spoločné vyhláse-
nie proti zrušeniu študijného odboru GaK, 
12.02.2019 informácia o novej podstate 
trestného činu pri poskytovaní služieb bez 
odbornej kvalifi kácie, kde sa vyžaduje od-
borná spôsobilosť, 20.02.2019 tlačová kon-
ferencia KPU spolu s KGaK k zmenenej situ-
ácii v PÚ, v apríli boli odoslané informácie 
k vstupu a vjazdu na cudziu nehnuteľnosť,
k zaradeniu GaK prác do príslušných ka-
tegórií prác z hľadiska zdravotného rizika, 
v máji sa riešila farba pečiatky pre práce 
v IG – odporúčame červenú farbu, členovia 
boli vyzvaní k formulácii otázok z komerčnej 
sféry, na vysvetlenie a riešenie existujúcich 
problémov v KN, ku ktorým by bolo vhodné, 
aby Úrad zaujal metodické stanovisko, v júli 
KGaK informovala o povinnosti žiadať súhlas 
s citovaním noriem sústavy STN. Na základe 
vzniknutej situácie KGaK dohodla s ÚNMS 

SR generálny súhlas na uvádzanie (citova-
nie) STN, ktoré sú zahrnuté v zozname STN 
– online predplatenom KGaK. V septembri 
bolo odoslané stanovisko advokátskej kan-
celárie vo veci premlčacích lehôt. Problema-
tika bola spracovaná v súvislosti s postave-
ním geodeta a jeho profesijnej zodpoved-
nosti voči Komore, ÚGKK SR, zákazníkovi 
a poisťovni. KGaK predložila Úradu návrh rie-
šenia vzniknutej problematiky uznávania ba-
kalárskeho štúdia pre potreby živnostenské-
ho podnikania. ŽU mali pochybnosť, či za 
úplné vysokoškolské vzdelanie môžu pova-
žovať aj bakalárske štúdium a teda, či môžu 
povoliť podnikanie. Advokátska kancelária 
spracovala posúdenie uznesenia Najvyššie-
ho súdu SR vo veci sporu Sociálnej poisťov-
ne a lekára, ako osoby SZČO, ohľadne zá-
niku jeho povinného poistenia, vo vzťahu 
k autorizovaným geodetom a kartografom 
ako osôb SZČO a ich oprávnení vydaných 
Komorou geodetov a kartografov. Koncom 
októbra KGaK upozornila členov, ktorí pod-
nikajú zároveň aj ako právnické osoby, že 
do 31.12.2019 musia zapísať do Obchodné-
ho registra SR (OR SR) „užívateľov koneč-
ných výhod“ v zmysle zákona č. 530/2003 
o OR SR, § 2, ods. (3). Pri nesplnení tej-
to povinnosti hrozia sankcie až do výšky 
3 310 EUR.

Odborné stanoviská
○ Dotazník CLGE – aktivity katastrálnych 

inžinierov,
○ STAV_VET – stanovisko ku kvalite zame-

rania pôvodného terénu,
○ vyjadrenie pre ÚVO k odvolaciemu kona-

niu proti zrušeniu verejnej súťaže PPÚ,
○ vyjadrenie k otázke spôsobu vyhotovova-

nia GP na pamätník,
○ vyjadrenie pre českú spoločnosť k plat-

nosti ekvivalentného oprávnenia AGaK 
na území SR,

○ vyjadrenie k cenám vo verejnej súťaži na 
GaK práce pre RO SPF.

V riešení:
○ žiadosť člena o právne usmernenie, ako po-

stupovať v prípade udania v súvislosti s vytý-
čením hranice, ktorá bola označená sprejo-
vou farbou na podmúrovke plota – vlastník 
sa sťažoval na poškodenie majetku,

○ zápis oprávnenia AGaK do zozna-
mu oprávnení podľa § 9 zákona 
č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie 

na vnútornom trhu a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v NBÚ: Čís-
lo oprávnenia: 1214 OID oprávnenia: 
1.3.158.36061701.1.1.1214.

○ neuhrádzanie faktúr – advokátska kan-
celária spracuje dokument pre všetkých 
členov so zoznamom možných krokov so 
stručným vysvetlením, čo ktorý krok zna-
mená a k čomu pomôže, a navrhne v zá-
vere uviesť podklady, ktoré je potrebné 
mať, aby vymáhanie bolo úspešné a čo 
je vhodné si preveriť a prípadne sledo-
vať, aby malo význam začať vymáhanie.

○ list na MV SR k adresným bodom – 
problematika adresných bodov pri budo-
vách, ktoré majú určené súpisné číslo, 
ale nemajú určené orientačné číslo, ale-
bo majú určené len jedno orientačné čís-
lo a majú viac vstupov do budovy. Podľa 
zákona 125/2015 Z. z. § 2 ods.(2) mô-
že byť takýmto budovám priradená len 
jedna adresa, teda zameraný len jeden 
adresný bod. Uvedený problém môže 
v bežnom živote spôsobovať problém zá-
chranným zložkám, ktoré používajú re-
gister adries pri svojej činnosti.

○ premlčacie lehoty v súvislosti s poiste-
ním a ukončení členstva – VPP,

○ ponuka NPC (Národného podnikateľské-
ho centra) k organizovaniu školení, se-
minárov a konferencií na zlepšenie pod-
nikateľskej činnosti a zručností, ktoré sú 
bezplatné.

Legislatíva
○ návrh znenia novej defi nície vybraných 

GaK činností, §6, zák. č. 215/1995.
○ účasť v pracovnej skupine MDaV SR 

k novému stavebnému zákonu. Zákon je 
v súčasnej dobe odložený. V rámci pri-
pomienkového konania s AZZZ bola zo 
strany ZZGK vyslovená spokojnosť s ak-
ceptovanými pripomienkami. Taktiež 
hlavné požiadavky komory boli akcepto-
vané.

○ návrh nového zákona o Komore – po-
sledná verzia nového zákona aj s dôvo-
dovou správou je hotová. Ostáva spraco-
vať doložky vplyvov. Vzhľadom na blížia-
ce sa voľby, podľa vyjadrenia Úradu, sa 
nestihne absolvovať celý legislatívny pro-
ces a predložiť zákon do parlamentu. Po-
kračovať sa bude až po voľbách.
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VZ – Voľby – Návrhy
Predstavenstvo po prerokovaní odsúhla-
silo miesto a termín konania VZ 20. 3. 
2020 v Banskej Bystrici, hotel Dixon. Ing. 
Pobjecký vyzval účastníkov stretnutia k za-
pojeniu sa do práce v orgánoch KGaK 
a otvoril k téme diskusiu. Ak je vôľa niečo 
zmeniť, informujte zástupcov v orgánoch ko-
mory.

Diskusia

Ing. Šrámková – Informovala o prácach na 
bulletine SGaK. Tematika Ing. Matouškovej 
bola prezentovaná v SGaK 4/2018. V tohto-
ročnom poslednom čísle 4/2019, ktorý je 
v tlači, budú zverejnené otázky a odpovede 
z oblasti KN a ďalšie informácie. Vyzvala tiež 
k zapojeniu sa do práce v orgánoch KGaK, 
hlavne mladší kolegovia. Ide o ďalšie smero-
vanie a postavenie geodetov v budúcnosti.
Ing. Hudec – pripája sa k výzve Ing. Šrám-
kovej. Možno by to chcelo nové impulzy, dy-
namiku.

Ing. Czikhardt – elektronická autorizácia 
a vydanie smernice pre GP
Ing. Hardoš – Nové informácie k elektronizá-
cii nemáme, zatiaľ prebehla 2. fáza elektro-
nizácie – elektronické úradné overovanie. 
KGaK odovzdala Úradu vzor pečiatky AGaK 
spolu s číslom oprávnenia, vedenom na 
NBÚ. Práce na portáli prebiehajú cez Úrad 
externou fi rmou. Ide samozrejme o práce 
pre oblasť KN. Slovenská komora staveb-
ných inžinierov (SKSI) zatiaľ na elektroni-
zácii autorizačných pečiatok svojich členov 
nepracuje. Portál pre stavebné úrady by mal 
byť tiež pripravovaný, zatiaľ, zrejme aj pre 
stopnuté práce na stavebnom zákone, elek-
tronizáciu nikto nerieši.
Bohužiaľ, nové informácie k smernici na GP 
nemáme.
Ing. Ďurka – chceme zrušiť papierové verzie 
do budúcna. PDF nevieme autorizovať. Mali 
by sme nájsť spôsob, ako to ide. Kedy bude 
k dispozícii v elektronickej podobe potvrde-
nie o prevzatí do digitálnej mapy?
Ing. Hardoš – PDF sa zmenia na digitálnu 
formu, ktorá sa bude autorizovať. KGaK ne-
má zmluvný vzťah s fi rmou, ktorá rieši digita-
lizáciu. Klienti – súkromné osoby budú stá-
le asi chcieť papierovú verziu GP s klasickou 
autorizačnou pečiatkou.

Ing. Kožár – návrh na zmeny
Ak chceme zmenu, je potrebné sa organizo-
vať. Spoločné vyhlásenia geodetických or-
ganizácií pomohli doriešiť PÚ, ŠO, legisla-
tívu. V priereze činnosti orgánov KGaK mu 
chýbala informácia o cenníku GaK prác (je 
potrebné vniesť nové prvky), predefi nova-
nie vybraných GaK činností, chýbajú zmeny 
v legislatíve (v zákone o komore, aj v záko-
ne o geodézii). Kompetencia pre práce v IG 
je na Komore, preto by sa mala riešiť elek-
tronizácia autorizácie v IG v rámci Komory. 
Návrh na presadenie vybraných GaK čin-
ností do živnostenského zákona, čím by sa 
vyriešil problém s overovaním (umožniť ich 
výkon v živnostenskom liste len s vybraným 
zástupcom). Vytýka DR, že sa nepostarala 
o kádrovú prípravu do orgánov KGaK.
Ing. Hardoš – KGaK neriešila PÚ, na to je 
KPÚ, ale na ostatných prácach na zákonoch 
Komora spolupracovala. Cenník GaK sa pri-
pravuje. Je však otázne, či ho vôbec niekto 
rešpektuje.
Ing. Pobjecký – Kto poslal nejaký návrh na 
úpravu cenníka?
Ing. Hardoš – Čo sa týka živnostenského 
zákona, činnosť AGaK tam istý čas v minu-
losti bola. Neskôr MV SR z neho odstránilo 
všetky tzv. slobodné povolania, ktoré majú 
svoj zákon (činnosti podľa osobitných práv-
nych predpisov – povolania dôležité pre 
štát). S najväčšou pravdepodobnosťou ne-
bude ochota MV SR vrátiť ich späť do živnos-
tenského zákona. Ideálne by bolo, keby ich 
mohli vykonávať len AGaK, ale toto s najväč-
šou pravdepodobnosťou nebude akcepto-
vané, čo by vykonávali stredoškoláci, baka-
lári a inžinieri ? Teraz ich môže robiť každý 
s geodetickým a kartografi ckým vzdelaním 
s príslušnou praxou ako podnikateľskú čin-
nosť, ale AGaK garantuje ich kvalitu a obsa-
hovú úplnosť. Elektronizáciu v oblasti IG si 
vie predstaviť, ale musí fungovať v rámci sta-
vebného procesu. Nemôžeme to sami roz-
hodnúť bez príslušnej legislatívy. Zo strany 
Komory bude Úrad oslovený, či budú ochot-
ní dopredu spracovať a predpripraviť aj pe-
čiatky pre oblasť IG. Elektronická pečiatka 
sa nedá zneužiť ( použitie súčasne s OP).
Ing. Kožár navrhuje zaviesť elektronický 
denník autorizačného overovania pod kon-
trolou Komory, kvôli neriadenému zneužíva-
niu „B“ pečiatok.
Ing. Ďurka – navrhuje zistiť, aké sú možnos-
ti elektronickej autorizácie v stavebnom pro-
cese v zahraničí?

Ing. Šrámková – kompetencie 
Dozornej rady
Kompetencie DR boli naposledy upravené 
na VZ KGaK 2017 v Košiciach, keď ich od-
hlasovalo VZ a sú defi nované v rámci Doku-
mentov KGaK (upresnené kompetencie). DR 
nemá presne (jasne) špecifi kované kompe-
tencie na kontrolu činnosti orgánov KGaK. 
Z uvedeného dôvodu si kontrolu činnosti or-
gány KGaK vysvetľujú rôzne, napr. len kon-
trolou písomností bez osobnej účasti počas 
činnosti orgánov KGaK. Ak sa nejaké nezrov-
nalosti vyskytnú, majú sa riešiť obojstranne, 
t. j. majú byť účastné obe strany. Vyzvala čle-
nov Komory, ak majú záujem o spätnú väz-
bu, aby kontaktovali zástupcov DR.
Ing. Hardoš – Zástupcovia DR sa zúčastňu-
jú všetkých aktivít orgánov komory, len ne-
hlasujú. Problém, kvôli ktorému boli uprave-
né kompetencie DR, nastal podľa informá-
cii SAK pri kvalifi kačných skúškach, kedy 
člen DR zasahoval na skúške do kompeten-
cií SAK. Voči uvedenému sa Ing. Šrámková 
ohradila s pripomienkou, že počas konania 
kvalifi kačnej skúšky prítomný člen DR KGaK 
nikdy nezasahoval do priebehu skúšky.
DR nie je zodpovedná za personálne obsa-
denie orgánov do KGaK, ale orgány si samy 
hľadajú nových kandidátov.

Z Košického a Prešovského kraja nebola 
zápisnica k dispozícii.
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Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií 
združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy SR
k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o PÚ)

Ako stavovské a odborné organizácie združu-
júce odborníkov na pozemkové úpravy, teda 
všetky organizácie v odbore geodézia a karto-
grafi a na Slovensku, ktorým táto odbornosť pre 
pozemkové úpravy náleží, sme s prekvapením 
zistili, že novelizácia zákona o pozemkových 
úpravách nebola pani prezidentkou Sloven-
skej republiky podpísaná. S ľútosťou musíme 
konštatovať, že napriek tomu, že novelizácia zá-
kona bola dlhodobo a riadne pripravená a od-
konzultovaná širokým spektrom odborníkov 
z rôznych oblastí vedy, školstva a praxe a pre-
šla riadnym medzirezortným pripomienkovým 
konaním, nenašla u nej podporu v tejto posled-
nej fáze legislatívneho procesu.

Nevieme sa stotožniť s faktom, že na-
priek dlhodobej odbornej príprave a disku-
sii, ktorá predchádzala prijatiu novelizácie, 
bola zamietnutá bez konzultácie a dialógu 
s odborníkmi a zhotoviteľmi pozemkových 
úprav z praxe. Pani prezidentku Slovenskej 
republiky vnímame ako osobu otvorenú dia-
lógu, ktorá chce priniesť nové a transparent-
né jednanie do verejného priestoru. Preto by 
sme očakávali, že pred takýmto rozhodnutím, 
ako profesijné organizácie, dostaneme mož-
nosť obhájiť nami navrhnuté zmeny novelizá-
cie zákona o pozemkových úpravách a teda 
vylepšenia samotného zákona.

Pozemkové úpravy rezonovali v roku 2019 
na Slovensku ako jedna z najhorúcejších tém, 
ktorým sa venovala vláda SR, mimovládne or-
ganizácie, médiá, poľnohospodári i vlastní-
ci ako aj zástupcovia miest a obcí a naprieč 
celým politickým spektrom – koalícia aj opo-
zícia. Stav, v akom sa evidencia pozemkové-
ho vlastníctva v SR nachádza, čím myslíme 
hlavne extrémnu rozdrobenosť pozemkové-
ho vlastníctva a neaktuálnosť katastrálnych 
máp, najmä v extraviláne, je možné riešiť len 
vykonaním pozemkových úprav v čo najskor-
šom možnom termíne. Bremeno neusporia-
daného vlastníctva dnes bráni vlastníkom 
užívať ich zdedený majetok, sťažuje investí-
cie do hospodárstva, budovania infraštruktú-
ry, ochranu životného prostredia a krajiny, či 

budovanie vodohospodárskych, protipovod-
ňových, protieróznych a komunikačných opat-
rení, pričom na druhej strane vytvára priestor 
pre zneužívanie a špekulácie s pôdou.

Z vyššie uvedeného dôvodu naše profe-
sijné a stavovské organizácie iniciovali a zor-
ganizovali dve reprezentatívne konferencie 
venujúce sa pozemkovým úpravám: „Sloven-
sko – krajina neznámych vlastníkov“, kto-
rá sa konala 11. – 12.10.2018 v priestoroch 
SPU v Nitre a „Ako ďalej pozemkové úpravy 
na Slovensku“, ktorá sa konala 16.04.2019 
v hoteli Devín v Bratislave. Na oboch konferen-
ciách sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, 
pričom ich zloženie bolo nastavené tak, aby 
zahŕňalo všetky relevantné a dôležité štátne 
inštitúcie a organizácie, odborníkov zo štátnej 
správy i z univerzitného prostredia, samosprá-
vy a profesijných organizácii (poľnohospodári, 
geodeti, architekti). Výsledkom týchto konfe-
rencií bola, okrem iného, aj potreba novelizá-
cie zákona o pozemkových úpravách v súvis-
losti so zlepšením aplikačnej praxe.

Preto boli naše organizácie a odborníci pri-
zvaní k tvorbe tejto novelizácie zákona a má-
me za to, že naše požiadavky boli vypočuté 
a zakomponované do novelizácie zákona, 
čím možno konštatovať, že návrh novelizá-
cie právneho predpisu vznikol aj s aktívnou 
účasťou odbornej verejnosti.

Treba zdôrazniť, že prijatie novelizácie zá-
kona je aj jedným z potrebných krokov, aby 
mohol byť do praxe uvedený dôležitý materiál
„Návrh opatrení na urýchlené vykonanie po-
zemkových úprav na Slovensku“, ktorý vlá-
da SR schválila uznesením č. 358/2019 
z 21.08.2019. Uvedený materiál prináša, 
po dlhom čase nečinnosti, jasnú predstavu, 
akým spôsobom a za akých časových a fi -
nančných okolností možno k vykonaniu po-
zemkových úprav na celom území SR dospieť.

V novelizácii sa nachádzajú ustanove-
nia a formulácie, ktoré súvisia s postave-
ním vlastníkov, ktoré sa však nachádzajú aj 
v platnom znení zákona. Navrhované znenia 
v novelizácii zákona, práve na základe prob-

lémov aplikačnej praxe, precíznejšie defi nujú 
postavenie vlastníkov. Novelizácia teda ne-
zhoršuje postavenie vlastníkov pozemkov. 
Podľa nášho názoru, len vykonávanie pozem-
kových úprav vytvára predpoklady pre reálne 
uplatnenie práv vlastníkov vo vzťahu k pôde.

Chceme tiež zdôrazniť, že neprijatím nove-
lizácie zákona o pozemkových úpravách sa 
nedostanú do praxe významné ustanovenia 
súvisiace s odbornosťou pracovníkov štát-
nej správy, ktorí sú vedúcimi projektov po-
zemkových úprav a dohliadajú na celý proces 
pozemkových úprav zo strany štátu. Obciam 
a vyšším územným celkom nebude umožne-
né vysporiadať pozemky pod stavbami, ktoré 
prešli zo štátu na obce a mestá, formou po-
zemkových úprav, sfunkčnením zákona NR 
SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach 
pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu 
na obce a vyššie územné celky. Nevojdú do 
praxe mnohé ustanovenia, ktoré priniesla apli-
kačná prax a ktoré zefektívnia vykonávanie 
projektov pozemkových úprav.

Dovoľujeme si preto apelovať na zodpo-
vedných, aby uvedená novelizácia zákona 
o pozemkových úpravách bola opätovne pri-
jatá. Sme pripravení kedykoľvek podrobne 
a odborne argumentovať a zdôvodniť potrebu 
jej prijatia.

Za Komoru pozemkových úprav SR: 
Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva
Za Komoru geodetov a kartografov: 
Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva
Za Zamestnávateľský zväz geodézie 
a kartografi e: 
Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva
Za Slovenskú spoločnosť geodetov 
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I.

 
Komora pozemkových úprav SR (ďalej len 
„KPÚ SR“) oceňuje záujem prezidentky SR 
o problematiku usporiadania pozemkového 
vlastníctva a revitalizáciu krajiny pomocou 
pozemkových úprav.

KPÚ SR zastáva postoj zhodný s názorom 
prezidentky SR v oblasti tvorby zákonov, kto-
rý je kritický voči nepriamym novelizáciám zá-
konov často zhoršujúcim právne prostredie 
bez adekvátnej asistencie zástupcov občian-
skej spoločnosti, resp. organizácií, ktoré sú 
takýmito úpravami zákonov dotknuté.

KPÚ SR považuje za potrebné prijatie 
ucelenej novely resp. nového zákona o po-
zemkových úpravách, ktorý odstráni čas-
tými novelizáciami nahromadenú zložitosť 
a nedostatky súčasného zákona.

Zároveň však KPÚ SR vyslovuje ľútosť 
nad návrhom prezidentky SR neprijať nove-
lizáciu zákona o PÚ Z 27.11.2019 (ďalej len 
„návrh prezidentky SR“).

Zákon o PÚ vnímame ako dôležitú práv-
nu normu, ktorá upravuje činnosť orgánov 
štátnej správy a samosprávy, vlastníkov 
a ďalších účastníkov pri spracovaní projek-
tov pozemkových úprav, ktorých výsledkom 
je usporiadanie, zjednodušenie a spresne-
nie pozemkového vlastníctva, čím sa vytvára 
predpoklad pre zmenu vlastnícko-užívacích 
vzťahov, komerčných aj nekomerčných akti-
vít a manažmentu ochrany prírody.

Na základe doterajších skúseností s prijí-
maním nových legislatívnych noriem opráv-
nene predpokladáme, že príprava úplne no-
vého zákona o pozemkových úpravách bude 
časovo veľmi náročná (pozri Príprava nové-
ho stavebného zákona a zákona o územ-
nom plánovaní). V prípade, že novelizácia 
zákona o PÚ nebude prijatá, zmeny, aké si 
vyžiadala aplikačná prax a aké novelizácia 
prináša, nebudú môcť byť využité pri spra-
covaní projektov pozemkových úprav, kto-
ré majú byť v masívnom počte vykonávané 
v najbližších rokoch. Sťaženú pozíciu tak bu-

dú mať účastníci pozemkových úprav, spra-
covatelia i správny orgán.

Udalosti posledných dvoch rokov pri-
niesli do verejnej diskusie aj doteraz nevy-
riešenú otázku vlastníctva a užívania poľno-
hospodárskej pôdy. Stav, v akom sa eviden-
cia pozemkového vlastníctva v SR nachádza, 
myslíme tým extrémnu rozdrobenosť po-
zemkového vlastníctva a neaktuálnosť ka-
tastrálnych máp, hlavne v extraviláne, bol 
identifi kovaný ako jedna z príčin pomerne 
neštandardných postupov pri čerpaní dotá-
cií v slovenskom poľnohospodárstve. Záro-
veň bol pomenovaný aj spôsob, ktorým je 
potrebné túto situáciu riešiť – môže ním byť 
len vykonanie pozemkových úprav v čo naj-
skoršom možnom termíne. Napriek tomu, že 
usporiadanie pozemkového vlastníctva po-
mocou pozemkových úprav bolo súčasťou 
reformných zámerov už prvej ponovembro-
vej vlády, neusporiadané vlastníctvo aj dnes 
bráni vlastníkom užívať ich zdedený maje-
tok, sťažuje investície a budovanie infraš-
truktúry a na druhej strane vytvára priestor 
pre zneužívanie a špekulácie.

Predloženú novelizáciu zákona o PÚ po-
važuje KPÚ SR za výsledok spoločného úsi-
lia pracovníkov MPRV SR na úseku pozem-
kových úprav, zástupcov z univerzitného 
prostredia, ale aj profesijných organizácií za-
stupujúcich spracovateľov projektov pozem-
kových úprav z praxe aj iných odborníkov.

KPÚ SR novelizáciu nevníma ako pro-
dukt politickej objednávky, ale odbornej dis-
kusie. Zmyslom tejto novely sú evolučné vy-
lepšenia existujúceho zákona, ktoré celý 
proces a súvisiace správne konanie spres-
ňujú, urýchľujú a sprehľadňujú. Väčšinu no-
velizačných bodov si vynútila aplikačná prax 
zákona o PÚ podopretá dlhoročnými skú-
senosťami pri práci na projektoch pozem-
kových úprav. Rešpektovanie súkromného 
vlastníctva a záujmov vlastníkov je zákon-
nou prioritou tejto novelizácie.

Ako dlhoroční projektanti a zhotovitelia po-
zemkových úprav sme sa často ocitali v situá-

cii, keď sme vlastníkom museli dokazovať, že 
zmeny, ktoré projekt pozemkových úprav pri-
náša, sú v ich prospech. Museli sme sa vžiť 
do úlohy vlastníka a v konkrétnych situáciách 
a na stovkách príkladoch si klásť otázku, či 
zákon o PÚ vlastníka neobchádza a neznevý-
hodňuje, či nie je možné zneužitie pozemko-
vých úprav v prospech jedného vlastníka na 
úkor iného. Na základe doterajších skúseností 
sme presvedčení, že zákon o PÚ obsahuje sys-
tém „bŕzd a protiváh“, ktoré umožňujú vlastní-
kom konať v projekte dostatočne autonómne 
a dáva im možnosti zasiahnuť do projektu for-
mou pripomienok a námietok, ktorými je po-
vinný zaoberať sa správny orgán i spracovateľ. 
Podstatným argumentom zostáva, že v prípa-
de pozemkových úprav sa jedná o tzv. win-win 
stratégiu, teda, že vykonaním pozemkových 
úprav výhody nezískavajú niektorí vlastníci 
a užívatelia na úkor iných vlastníkov či užívate-
ľov, ale vďaka odstráneniu spoločnej prekáž-
ky, neusporiadaného pozemkového vlastníc-
tva, ich získavajú všetci účastníci.

Sme presvedčení, že ak by sme mali 
možnosť konzultácie a vysvetlenia novelizá-
cie z pohľadu aplikačnej praxe a ducha zá-
kona, nemuselo dôjsť k nepochopeniu legis-
latívneho zámeru a nepodpísaniu novelizá-
cie zo strany prezidentky SR.

II.

 
Jedným z hlavných nedostatkov vytýkaných 
v návrhu prezidentky SR je, citujeme, „Viace-
ré body schváleného zákona zhoršujú po-
stavenie vlastníkov pozemkov, ktoré by mali 
byť predmetom pozemkových úprav, a sťa-
žujú im uplatňovanie ich ústavou garanto-
vaných práv v plnom rozsahu.“

Podľa nálezu Ústavného súdu SR z 23. 
05.2013, č. k. IV. ÚS 71/2013-36: „K výkla-
du právnych predpisov a ich inštitútov ne-
možno pristupovať len z hľadiska textu zá-
kona, a to ani v prípade, keď sa text môže 
javiť ako jednoznačný a určitý, ale predo-
všetkým podľa zmyslu a účelu zákona.“

V Bratislave 10. 01. 2020
 

Podrobné stanovisko Komory pozemkových úprav SR 
k návrhu Prezidentky SR neprijať novelizáciu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o PÚ)
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Myslíme si, že je dôležité posudzovať prá-
va vlastníkov, resp. prípadné zhoršenie ich 
postavenia, v kontexte celého správneho ko-
nania týkajúceho sa projektu pozemkových 
úprav.

1.

Z návrhu prezidentky SR: „Gestorský výbor 
národnej rady pre pôdohospodárstvo a ži-
votné prostredie v spoločnej správe pred-
ložil viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov. Medzi schválenými návrhmi sa na-
chádzalo doplnenie nového čl. II, ktorým sa 
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. Z porovnania 
vyplýva, že predmet úpravy čl. II nesúvisí 
s predmetom úpravy čl. I. Novelizácie ka-
tastrálneho zákona podľa čl. II schváleného 
zákona nesúvisí s právnou úpravou pozem-
kových úprav, ktorá je obsahom čl. I. Podľa 
čl. 1 ods. 1 prvej vety ústavy Slovenská re-
publika je zvrchovaný, demokratický a práv-
ny štát. Podľa § 6 ods. 3 zákona o tvorbe 
právnych predpisov návrh zákona nemôže 
obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá 
obsahovo nesúvisí s návrhom zákona.“

Domnievame sa, že v tomto prípade je 
nepriama novelizácia súvisiacich prepi-
sov, t. j. zákona č.180/1995 Z. z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom a zákona č.504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných po-
zemkov naplnením idey, aby „právny pred-
pis ustanovoval práva a povinnosti tak, aby 
dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a po-
vinností v súlade s ich doterajšou štruktú-
rou v právnom poriadku a nestali sa vzá-
jomne protirečivými“.

Dôvodom novelizácie ustanovení zákona 
č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom je 
upresnenie spôsobu prístupu k nehnuteľ-
nostiam a určenie minimálnej výmery po-
zemkov v katastrálnych územiach po po-
zemkových úpravách, čím sa sprísňujú pod-
mienky na opätovné drobenie pozemkov 
a spoluvlastníckych podielov.

Novelizácia zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností (§ 3b Elektronic-
ké podanie) súvisí s predmetom úpravy zá-
kona o PÚ skutočne len okrajovo, ale pred-
sa (sfunkčnenie elektronických služieb 

katastra nehnuteľností bude mať v budúc-
nosti vplyv aj na zápis projektov pozemko-
vých úprav do katastra nehnuteľností), av-
šak nijakým spôsobom neznehodnocuje 
predkladanú novelizáciu. Treba v tejto súvis-
losti podotknúť, že inštitúcie SR už povinne 
doručujú zásadné dokumenty elektronicky 
tým subjektom, ktoré majú zriadené elektro-
nické schránky.

2.

Z návrhu prezidentky SR: „Napríklad čl. 
I dvadsiaty deviaty novelizačný bod ustano-
vuje v § 8 ods. 5 zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem-
kovom fonde a o pozemkových spoločen-
stvách v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o pozemkových úpravách“), 
že ak je v konaní o pozemkových úpravách 
viac ako 20 účastníkov, tak sa rozhodnu-
tie doručuje vlastníkom dotknutých pozem-
kov iba verejnou vyhláškou a nie do vlast-
ných rúk, pričom Slovenskému pozemkové-
mu fondu a dotknutej obci alebo vyššiemu 
územnému celku sa do vlastných rúk doru-
čuje. Ide o zjavné porušenie princípu rov-
nosti a ochrany slabšej strany.“

Nedostatok vytýkaný prezidentkou SR, 
a to úpravu doručovania rozhodnutia o na-
riadení, resp. povolení pozemkových úprav 
(novelizácia čl. I, bod 29), ak je v konaní me-
nej ako 20 účastníkov, nepovažujeme za 
problematickú. Doručovanie obci, VÚC, SPF 
či správcovi lesného majetku do vlastných 
rúk, aj keď sa iným účastníkom doručuje ve-
rejnou vyhláškou, má svoje opodstatnenie 
vzhľadom na osobitné úlohy, ktoré títo majú 
ako účastníci konania. Mimochodom súčas-
né znenie zákona o PÚ (§ 8, ods. 5 zákona) 
hovorí o 50-ich účastníkoch. Tomuto rozhod-
nutiu navyše predchádza prípravné konanie 
na základe nariadenia a dôležitou súčasťou 
je zisťovanie záujmu vlastníkov o vykona-
nie projektu pozemkových úprav (povinné 
pri jednoduchých pozemkových úpravách), 
ktoré sa doručuje všetkým známym vlastní-
kom v obvode projektu. Výsledkom tohto ko-
nania, v ktorom má vlastník možnosť využi-
tia všetkých možností správneho konania, je 
rozhodnutie o povolení alebo nariadení po-
zemkových úprav, voči ktorému však nie je 
možnosť odvolania v prípade, že ide o „na-
riadené“ pozemkové úpravy. Proces spra-
covania pozemkových úprav vyžaduje aktív-

nu účasť vlastníka a vzhľadom na možnosti, 
ktoré má v procese pozemkových úprav, nie 
je doručenie verejnou vyhláškou porušenie 
princípu rovnosti a ochrany slabšej strany.

3.

Z návrhu prezidentky SR: „Ďalším príkla-
dom právnej úpravy, ktorá vykazuje črty 
protiústavnosti a porušenia medzinárod-
noprávnych záväzkov Slovenskej repub-
liky v oblasti ochrany vlastníckeho prá-
va, je znenie čl. I šesťdesiateho deviateho 
bodu schváleného zákona, ktorý upravu-
je znenie § 14 ods. 8 zákona o pozemko-
vých úpravách. Schválené riešenie vzťahu 
vlastníka a nájomcu po vykonaní pozemko-
vých úprav je nejasne naformulované a je 
spôsobilé spôsobovať aplikačné problémy, 
ale najmä svojou podstatou popiera účel 
ochrany vlastníctva a vlastníkov, keď upred-
nostňuje záujmy a postavenie nájomcov 
pred vlastníkmi, nezjednáva nápravu v de-
formovanom právnom postavení vlastníkov 
a je v zásade postavený na právnych princí-
poch, ktoré už boli Európskym súdom pre 
ľudské práva vyhlásené za nesúladné s me-
dzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej 
republiky (pozri rozsudok ESĽP Urbárska 
obec Trenčianske Biskupice vs. Slovensko 
z 27. novembra 2007). Ďalej privilegované 
právne postavenie nájomcu voči vlastníkovi 
zakotvuje napríklad aj úprava čl. IV štvrtého 
bodu schváleného zákona, ktorou sa vkladá 
nový § 12d do zákona č. 504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.“

Obsahom zákona o PÚ je usporiadanie 
pozemkového vlastníctva pomocou pozem-
kových úprav. Pravidlá, ktorými sa riadia 
vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych 
pozemkov pri ich prenájme sú predmetom 
zákona č.504/2003 Z. z. o nájme poľnohos-
podárskych pozemkov, poľnohospodárske-
ho podniku a lesných pozemkov a o zmene 
niektorých zákonov. Vykonaním pozemko-
vých úprav, teda usporiadaním (zjednodu-
šením, spresnením, zracionalizovaním) po-
zemkového vlastníctva „len“ vytvárame 
podmienky na usporiadanie vzťahov me-
dzi vlastníkmi, užívateľmi a správcami po-
zemkov. Tieto vzťahy sa však riadia osobit-
nými predpismi a snaha vyriešiť ich už po-
čas spracovania projektu pozemkových 
úprav by viedla k neúmernému predlžovaniu 
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a v niektorých prípadoch až k zastaveniu ce-
lého procesu.

Zákon o PÚ už od r. 2004 obsahoval 
v §14 ods. 8 ustanovenie o zániku nájom-
ných vzťahov.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení vykonania projektu 
pozemkových úprav alebo neskorším dňom 
uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné 
vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.

Je potrebné si uvedomiť, že dovtedajšie 
nájomné vzťahy boli buď pozostatkom so-
cialistického poľnohospodárstva (pôvodný 
poľnohospodársky subjekt, resp. jeho práv-
ny nástupca mal prenajatú väčšinu pôdy), 
alebo boli kreované na základe §15 zákona 
o PÚ o tzv. náhradných pozemkoch (zrušený 
v r.2008). Zákon o PÚ pritom predpokladal 
dočasné náhradné užívanie poľnohospodár-
skych pozemkov (s osobitnou evidenciou na 
pozemkových úradoch) do vykonania pozem-
kových úprav. S ich vykonaním sa podľa plat-
nej Koncepcie usporiadania pozemkového 
vlastníctva v SR aj v pomerne krátkom čase 
reálne počítalo. Na rozdiel od Českej repub-
liky sa však celý proces vykonávania pozem-
kových úprav nepodarilo naštartovať v po-
trebnej miere. Opodstatneným dôvodom bola 
potreba ukončiť obnovu evidencie pozemkov 
a ich vlastníckych vzťahov (pomocou ROEP), 
ďalšími nevynútenými dôvodmi bol stav štát-
nej správy a spôsob fi nancovania a obstará-
vania projektov pozemkových úprav.

Ustanovenia o ukončení nájomných vzťa-
hov k pôvodným pozemkom možno chápať 
aj tak, že evidenčne síce dochádza k záni-
ku pôvodných pozemkov, čím sa myslí zánik 
pôvodných vlastníckych resp. spoluvlastníc-
kych podielov k týmto parcelám. Nedochá-
dza však k zániku predmetu nájmu, pretože 
za pôvodné pozemky prináleží vlastníkovi 
náhrada v nových pozemkoch za dodržania 
kritérií primeranosti (§11 Vyrovnanie záko-
na o PÚ). Z toho dôvodu bol §14 ods.8 záko-
na o PÚ od roku 2014 zmenený takto:

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení vykonania projektu 
pozemkových úprav alebo neskorším dňom 
uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné 
vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a re-
gistrácia vinohradov podľa osobitného 
predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas pl-
ní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvod-
ných nehnuteľností, má právo na uzavre-
tie zmluvy o nájme nových pozemkov na 
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní 

podniku za podmienok, ktoré sú dohodnu-
té pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to 
na výmeru nových pozemkov zodpovedajú-
cu výmere pôvodných prenajatých nehnu-
teľností, upravenú podľa § 13 ods. 1.

Toto ustanovenie však v aplikačnej praxi 
umožňovalo aj nesprávny výklad v tom zmys-
le, že doterajší nájomca má právo na uzavre-
tie novej zmluvy za tých istých podmienok 
ako pri pôvodnej, teda opäť na tú istú dobu 
(t.j. ak bola pôvodná zmluva na 10 rokov, po 
pozemkových úpravách by sa uzatvorila no-
vá zmluva opäť na 10 rokov a výška nájom-
ného by sa stanovila podľa obvyklej výšky 
nájomného). Túto neistotu predkladaná no-
velizácia zákona odstraňuje.

Čl. I šesťdesiateho deviateho bodu nove-
lizácie zákona, ktorý upravuje znenie § 14 
ods. 8 zákona o PÚ nasledovne: „Ak nájom-
ca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmlu-
vy o nájme pôvodných pozemkov (ďalej len 
„pôvodná zmluva o nájme“), ktorej dohodnu-
tá doba nájmu má skončiť po dni nadobud-
nutia vlastníctva k novým pozemkom pod-
ľa odseku 4, má právo na uzavretie zmluvy 
o nájme nových pozemkov na poľnohospo-
dárske účely pri prevádzkovaní podniku na 
dobu určitú na čas do skončenia platnosti 
pôvodnej zmluvy o nájme alebo na päť ro-
kov, ak pôvodná zmluva o nájme bola uzav-
retá na dobu neurčitú, za nájomné dohodnu-
té v pôvodnej zmluve o nájme, ak sa nedo-
hodnú inak, alebo ak je nájomcom vlastník 
trvalého porastu na cudzom pozemku za-
písaného v registri porastov, do skončenia 
doby životnosti tohto trvalého porastu za 
nájomné v obvyklej výške, a to na výmeru 
nových pozemkov zodpovedajúcu výmere 
pôvodných prenajatých pozemkov, upravenú 
podľa § 13 ods. 1; to neplatí, ak pri schvá-
lení vykonania projektu pozemkových úprav 
vlastník podniká v poľnohospodárstve alebo 
ak má byť nájomcom blízka osoba vlastní-
ka alebo právnická osoba, ktorej je vlastník 
členom alebo spoločníkom. Ak došlo k po-
rušeniu práva nájomcu podľa predchádzajú-
cej vety, takýto právny úkon prenajímateľa sa 
považuje za neplatný.“.

Novelizácia (čl. I, bod 69) teda rieši, v po-
rovnaní s doterajším znením zákona, otázku 
ďalšieho (ne)trvania nájomných vzťahov po 
vykonaní pozemkových precíznejšie. Sme 
presvedčení, že uvedené novelizačné usta-
novenia sú pre vlastníkov pozemkov pro-
spešnejšie než doteraz. Novelizácia tým-
to umožňuje dostať sa vlastníkom k svojej 

pôde, a zároveň v rozumnom rozsahu zabra-
ňuje chaosu, ktorý by mohol po vykonaní po-
zemkových úprav nastať, ak by sme zakotvili 
zánik nájomných vzťahov bez možnosti ná-
roku na uzavretie nových nájomných zmlúv 
v zákonom ustanovených prípadoch. V prí-
padoch samostatného hospodárenia (pod-
nikania v poľnohospodárstve), resp. v prí-
padoch ak má byť nájomcom blízka osoba 
vlastníka alebo právnická osoba, ktorej je 
vlastník členom alebo spoločníkom nove-
la priamo znevýhodňuje doterajšieho ná-
jomcu v porovnaní s teraz platným znením 
§ 14 ods. 8 zákona o PÚ.

Nájomná zmluva je dobrovoľným aktom 
oboch strán, vlastníka a nájomcu. Právo na 
uzavretie nájomnej zmluvy doterajším užíva-
teľom na obdobie do konca trvania pôvod-
nej zmluvy nie je obmedzením práv vlast-
níka. Pozemkové úpravy trvajú približne 
5 rokov, teda v rozsahu maximálnej doby 
výpovede z nájmu, a preto vlastník, ak chce 
bez obmedzení nakladať so svojím majet-
kom, musí konať v priebehu spracovania po-
zemkových úprav a to bez ohľadu, či usta-
novenia uvedené v novelizácii zákona o PÚ 
bude alebo nebude platné. Teda môže po-
dať výpoveď z nájmu na začiatku spracova-
nia projektu pozemkových úprav a do jeho 
ukončenia uplynie výpovedná lehota a môže 
nakladať so svojím majetkom podľa svojho 
uváženia. Na druhej strane je priamo v zne-
ní zákona uvedený spôsob ukončenia ná-
jomných zmlúv a je to zároveň zosúladenie 
s princípom na prekonanie prednostného 
práva na uzavretie nájomnej zmluvy v záko-
ne č. 504/2003 Z. z.(§13 ods. 2).

Z praktického hľadiska, ak by zákon o PÚ 
obsahoval ustanovenie o zániku nájomných 
zmlúv bez práva na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy, týmto ustanovením by mohli byť ne-
gatívne postihnutí nájomcovia, rovnako veľkí 
i malí farmári. Ak by mal farmár uzavreté ná-
jomné zmluvy napr. na 10 rokov a tejto situá-
cii by prispôsobil parametre svojho podnika-
nia (napr. investície, úvery, záväzky voči PPA. 
atď.). Po skončení projektu pozemkových 
úprav by mohol predčasne prísť o značnú 
časť prenajatej pôdy a tým aj o spôsob, ako 
plniť svoje podnikateľské záväzky.

Argumentáciu rozsudkom „ESĽP Urbár-
ska obec Trenčianske Biskupice vs. Sloven-
sko z 27. novembra 2007“ považujeme za 
neadekvátnu, nakoľko v predmetnej kauze 
sa nepostupovalo podľa zákona o PÚ, ale 
podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní 
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pozemkov v zriadených záhradkových osa-
dách a vysporiadaní vlastníctva k nim. ES-
ĽP rozhodol, že došlo k porušeniu článku 
1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľud-
ských práv a základných slobôd, pokiaľ ide 
o prevod majetku sťažovateľa na členov zá-
hradkárskej organizácie, aj pokiaľ ide o zá-
konom zriadený nájom pôdy sťažovateľa za 
podmienok stanovených v príslušných zá-
konných ustanoveniach, ktorý predchádzal 
tomuto prevodu. Chceme zdôrazniť, že zá-
kon o PÚ neumožňuje prevod vlastníctva na 
užívateľov, nezriaďuje nájomné vzťahy k po-
zemkom a nestanovuje podmienky prípad-
ných nájomných vzťahov.

KPÚ SR v minulosti viackrát podporila 
úsilie malých a mladých farmárov o možnosť 
užívať poľnohospodársku pôdu a zo samot-
ného princípu, ktorým sa riadia pozemkové 
úpravy, podporuje fragmentáciu užívacieho 
stavu, ako podmienku pre väčšiu diverzi-
tu blokov poľnohospodárskej pôdy, pestrej-
šiu krajinnú mozaiku a zvýšenie ekologickej 
stability krajiny. Zároveň sme presvedčení, 
že pravidlá, ktorými sa riadi nájom a užíva-
nie poľnohospodárskej pôdy je potrebné dô-
sledne vyriešiť v zákone č.504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskej pôdy tak, aby 
mohli vlastníci disponovať svojím majetkom 
bez ohľadu na to, či sa v danom katastrál-
nom území práve vykonávajú pozemkové 
úpravy alebo nie.

4.

Ďalším nedostatkom, ktorý je z nášho pohľa-
du príkladom nepochopenia zákona o po-
zemkových úpravách, má byť novelizácia zá-
kona č. 504/2003 Z. z.

Z návrhu prezidentky SR: „Ďalej privi-
legované právne postavenie nájomcu vo-
či vlastníkovi zakotvuje napríklad aj úpra-
va čl. IV štvrtého bodu schváleného záko-
na, ktorou sa vkladá nový § 12d do zákona 
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospo-
dárskych pozemkov, poľnohospodárske-
ho podniku a lesných pozemkov a o zme-
ne niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“

Odmietnutie nového §12d sa nám javí ako 
nepochopenie zmyslu zákona. O zavedenie 
§12b a §12c sa pričinili práve malí farmári, 
ktorý užívali svoje pozemky na základe už 
dávnejšie zrušeného §15 o zjednodušených 
a zrýchlených postupoch zo zákona o PÚ. 
Na rozdiel od §12b a §12c, kde podnájom-
né pozemky vznikajú na základe rozhodnutia 

okresného úradu. V §12d vzniká podnájomný 
pozemok len v prípade, že vlastník pôvodné-
ho pozemku s návrhom na vznik podnájom-
ného pozemku súhlasí, §12d. ods.1: „..Ná-
jomca je povinný pred zaslaním návrhu pod-
nájomnej zmluvy zabezpečiť písomný súhlas 
vlastníka navrhovaného podnájomného po-
zemku so vznikom podnájomného vzťahu“. 
Takže obmedzenie práv vlastníka môže vznik-
núť len s jeho súhlasom. Po zápise pozemko-
vých úprav neexistoval legálny a jednoduchý 
spôsob racionálneho usporiadania užívania 
pozemkov podobný §12a zo zákona o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov. Takže ten-
to „nedostatok“, ktorý údajne zakotvuje pri-
vilegované právne postavenie nájomcu vo-
či vlastníkovi, naopak zakotvuje silné právo 
vlastníka voči nájomcovi a zlepšuje postave-
nie vlastníka.

Dovoľujeme si tvrdiť, že uvedené ustano-
venia v novelizácii zákona zlepšujú postave-
nie vlastníkov oproti súčasnému zneniu zá-
kona. Neprijatím novelizácie bude v zmysle 
doteraz platného znenia zákona vlastníkom 
zložitejšie uplatňovanie ich ústavou garanto-
vaných práv.

III.

 
KPÚ SR zastáva názor, že existuje dostatoč-
ne veľa dôvodov, prečo by mala byť novelizá-
cia zákona o PÚ prijatá. Ak sa zastavia alebo 
spomalia niektoré procesy, tak sa spomalí 
samotné vykonávanie pozemkových úprav 
a zníži sa kvalita ich spracovania.

Novelizácia zákona o PÚ zavádza inšti-
tút osobitného kvalifi kačného predpokladu 
pre zamestnancov ministerstva, okresného 
úradu v sídle kraja a okresného úradu, kto-
rý plní úlohy štátnej správy v oblasti pozem-
kových úprav, čo je nesporným zvýšením 
kvality projektov pozemkových úprav (no-
vé ods. 5 až 8 §5 a nový ods. 5 §43 záko-
na o PÚ). Novelizácia rieši aj problémy trva-
lých porastov, pričom je to ďalšie kritérium 
primeranosti nových pozemkov, čo je samo-
zrejme tiež v prospech vlastníkov (nové ods. 
10 a 11 §6 zákona o PÚ).

V prospech vlastníkov je aj bod, ktorý de-
fi nuje nepretržitosť vlastníctva po pozem-
kových úpravách pre daňový systém. Podľa 
pôvodného znenia zákona, ak sa predal po-
zemok po pozemkových úpravách, tak sa da-
ňový úrad naň pozeral ako na nový pozemok 
a bolo nutné z predaja platiť daň z predaja 
nehnuteľností (doplnenie §22 zákona o PÚ).

V prípade neprijatia novelizácie zákona 
o PÚ nebude obciam a vyšším územným cel-
kom umožnené majetkovoprávne vysporia-
dať pozemky, ktoré prešli zo štátu na obce 
a mestá formou pozemkových úprav, sfunkč-
nením zákona NR SR č. 66/2009 Z. z. o nie-
ktorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky (nový §8i zákona o PÚ).

IV.

 
Na záver si dovolíme parafrázovať zdôvod-
nenie z článku III: „viaceré novelizačné bo-
dy schváleného zákona zhoršujú postavenie 
vlastníkov v prípade, že novelizácia zákona 
o PÚ nebude prijatá.“

Novelizácia nie je žiadnou revolúciou, 
ale evolučnou zmenou, ktorú si vyžiadalo 
samotné vykonávanie pozemkových úprav 
a riešenie mnohých problémov, ktoré ukáza-
la aplikačná prax. Každá novelizácia akého-
koľvek právneho predpisu vyžaduje hľada-
nie kompromisov. Preto je odôvodniteľný aj 
počet neakceptovaných pripomienok.

Problémy, ktoré sa novelizácia snaží vy-
riešiť, bude potrebné riešiť aj v prípadnom 
novom zákone o pozemkových úpravách. 
Projekty pozemkových úprav sa vykonáva-
jú a budú vykonávať aj bez novely zákona 
o PÚ alebo nového zákona o pozemkových 
úpravách. Absencia týchto vylepšení a po-
stup podľa doteraz platného znenia záko-
na o PÚ však spôsobia, že správny orgán, 
spracovatelia ale najmä účastníci pozem-
kových úprav sa budú stretávať s probléma-
mi, o ktorých sme síce už vedeli, ale odmiet-
li sme sa poučiť a opraviť pravidlá, ktorými 
sa pri spracovaní projektov pozemkových 
úprav riadime.

Usporiadanie pozemkového vlastníctva 
v SR pomocou pozemkových úprav je úlo-
ha presahujúca pôsobnosť a možnosti jed-
nej vlády, resp. politickej reprezentácie. Pre-
to riešenia, ktoré hľadáme, musia byť strikt-
ne odborné, nestranné a v súlade s Ústavou 
SR. Komora pozemkových úprav SR chce aj 
týmto stanoviskom takýmto riešeniam napo-
môcť.

Za Komoru pozemkových úprav SR
predstavenstvo v zastúpení predsedu 
predstavenstva
Ing. Vladimíra Uhlíka



slovenský geodet a kartograf   1|2020 29n 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

Všeobecný plán odborných podujatí v roku 2020 na Slovensku

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

hodnotenie

10. – 12. marec 2020 Geotronics Slovakia, s.r.o. TrimbleExpress 2020
Košice, Hotel Yasmin
Sliač, Hotel Kaskády
Bratislava, Hotel Gate One

5

16. – 18. marec 2020 3GON Slovakia sro SOKKIA RoadShow Slovakia 2020 
Kosice
Martin
Senec

5

20. marec 2020 KGK
Ing. J. Hardoš Valné zhromaždenie KGK

Banská Bystrica
Hotel Dixon 10

25. – 28. marec 2020 MDVaRR SR,
MŽP SR

Coneco 2020
41. ročník veľtrhu stavebníctva

Bratislava
výstavisko Incheba 5

01. – 03. apríl 2020 GEOTECH Bratislava, s.r.o. LEICA TOUR 2020
Košice
Martin
Senec

5

26. máj 2020 KG SVF STU BA, KGK
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

A.G.K.2020
INŽINIERSKA GEODÉZIA
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

10. – 11. september 2020 KS SR, PF UPJŠ, GgÚ SAV GeoKARTO 2020
Košice
PF UPJŠ 10

5. – 6. november 2020 KGK
Ing. V. Stromček

28. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Žilina
Holiday Inn Žilina 10

v priebehu roka 2020 KGK
krajskí zástupcovia KGK pracovné stretnutia členov KGK podľa regiónov  10

v priebehu roka 2020 SURVEYE, s. r. o. TOPCON 5

Zahraničné odborné podujatia v roku 2020

3. – 4. marec 2020 Spolek zeměměřičů Brno 55. Geodetické informační dny
Česká republika
Brno 10

1. – 4. apríl 2020 HGD, GF, SvF STU, FIG
INGEO 2020
8th International Conference on Engineering Surveying
& 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy 

Chorvátsko
Dubrovník 10

10. – 14. máj 2020 FIG FIG Working Week 2020
Holandsko
Amsterdam 10

04. – 06. jún 2020 SGP, ČSGK, SSGK 26. medzinárodné poľsko-česko-slovenské
geodetické dni 

Poľsko
Lodž 10

23. – 24. september 2020 ČSGK, SSGK 14. medzinárodná konferencia GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 
V DOPRAVĚ

Česká republika
Olomouc 10

13. – 15. október 2020 DVW GmbH INTERGEO 2020
Nemecká spolková republika
Berlín 10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2020 vyhradená. Pozn.: bodované sú aj vzdelávacie akcie neuvedené vo všeobecnom pláne odborných podujatí v zmysle systému sústavného vzdelávania

Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov 
zvoláva riadne 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE KGaK

ktoré sa bude konať 20. marca 2020 o 9.00 hod.
v hoteli Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú členom zaslané na e-mailovú adresu, akú si uviedli, 
a umiestnené na webovej stránkenajneskôr 3 týždne pred uskutočnením valného zhromaždenia.

Záväznú účasť na valnom zhromaždení môžu členovia oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom kancelárii KGK najneskôr do 13. marca 2020.
V súvislosti s voľbami (Volebný poriadok KGaK, čl. 2, ods. 6) majú všetci členovia Komory právo oznámiť mená osôb, ktoré navrhujú do orgánov KGK.

Rozhodujúcim dňom na zostavenie defi nitívnej kandidátky je 06. marec 2020. Akceptované budú návrhy doručené do kancelárie Komory do tohto termínu.

Plán odborných podujatí na rok 2020
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Cieľ geodetických dní a ich rámcový program:
Cieľom 26. medzinárodných poľsko-česko-slovenských geodetických dní je integ-
rácia profesijných špecialistov zo zúčastnených krajín v odbornej i spoločenskej 
problematike. Predmetné geodetické dni sa konajú každý rok v inej krajine. Prvé 
geodetické dni sa konali v Žiline na Slovensku v dňoch: 16.-19.05.1995. Dvadsia-
tesiedme geodetické dni budú poriadať kolegovia z Českej republiky.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Český svaz geodetů a kartografů

Slovenská spoločnost’ geodetov a kartografov 
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

a Główny Geodeta Kraju a Prezydent Miasta Łodzi

Pozvánka na

26. medzinárodné Poľsko-Česko-Slovenské geodetické dni
Lodž 4. – 6. 06. 2020

Prezentácie referátov ako aj diskusie k nim sa už tradične uskutočnia
v rodnom jazyku účastníkov. Program rokovania je rozdelený do šiestich 
tematických blokov:

1) Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych 
i kartografi cznych • Aktuálne informácie o činnosti geodetických 
a kartografi ckých služieb 

2) Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów 
wiejskich (Smart Village) • Úloha geodézie pri formovaní mestského 
priestoru (Smart City) a vidieckych oblastí (Smart Village) 

3) Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych 
w geodezji • Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník 
v geodézii

4) Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach • 
Miesto geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach

5) Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych • Smery 
rozvoja národných priestorových referenčných systémov

6) Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji – sesja studencka 
i doktorancka • Moderné technológie a algoritmy v geodézii – študentské 
a doktorandské práce

Dejiskom konferencie bude:
Hotel Vienna House Andel‘s, ulica Ogrodowa 17, 91-065 Łódź
 
Vedecký výbor
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni – Prezes SGP, przewodniczący
Ing. Václav Šanda – Předseda ČSGK
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – Predseda SSGK,
Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni, Dr hab. inż. Tomasz Lipecki,
prof. uczelni, doc. Ing. Pavel Černota, PhD., doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Organizačný výbor:
Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni – przewodniczący
Mgr inż. Teresa Rżanek-Kmiecik – vice przewodnicząca
Mgr inż. Barbara Kosińska, Mgr Jan Schnerch
Mgr inż. Izabela Pawłowska, Mgr inż. Joanna Bojko, Andrzej Chmiela,
Mgr Mirosław Szadkowski

Originál navrhnutého programu:

Účastnícky poplatok: Základný účastnícky poplatok je 250 € (t.j. ubytovanie – 2 noci s plnou penziou, spoločenský večer, exkurzie, konferenčné materiály). Členo-
via SSGK majú z tejto ceny zľavu na 235 €. Poplatok je potrebné uhradiť do 15.4.20 vzhľadom na medzinárodný transfer mimo eurozónu. Stornovanie prihlášky po 
10.5.20 nie je možné, iba nahradením inou osobou. • Kontakt na registráciu: Registrácia účastníkov je do 30.3.2020. Národnými organizátormi sú: Stowarzyszenie 
Geo detów Polskich, Český svaz geodetů a kartografů a pre účastníkov zo Slovenska je organizátorom Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov. Slovenská Spo-
ločnosť Geodetov a Kartografov Koceľová 15, 815 94 Bratislava e-mail: ssgk@ssgk.sk ; oragnizačný garant: Ing. Ľubica Hudecová (0903 786 614) • Údaje na úhradu: 
názov účtu: SSGK v VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2 SWIFT SUBASKBX IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
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Český svaz geodetů a kartografů
člen Českého svazu vědeckotechnických společností

a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

si Vás dovolují pozvat

na 14. mezinárodní konferenci

Geodézie a kartografie v dopravě
ve dnech 23. a 24. září 2020 V OLOMOUCI, Clarion Congress Hotel

Konference se pořádá pod záštitou ministra dopravy ČR a ministra dopravy SR
Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK, ČKAIT, SŽ, s. o. 

dle Zam1 v ČR, SSGK a KGK v SR.

Mediální partneři:

Tematické zaměření:
Strategie, koncepce, fi nancování dopravních staveb. Geomatika a informační 
systémy v dopravě. Příprava staveb, projektování, inženýrská činnost, měření 
posunů a deformací staveb, monitoring, aktuální problémy, technologie měření 
a vyhodnocení dat. Realizace staveb, dokumentace staveb a výkon funkce ÚOZI 
nebo geo deta stavby.

Organizační garant:
Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00552739; DIČ: CZ 00552739
tel., fax + 420 221 082 374, GSM: + 420 728 750 494
e-mail: geodeti@csvts.cz

Organizační a přípravný výbor:
Ing. Václav Šanda (Český svaz geodetů a kartografů, vaclav.sanda@gefos.cz)
Ing. Radomír Havlíček (Správa železnic, s.o., havlicekr@szdc.cz)
Ing. Václav Klvaňa, (Správa železnic, s.o., Klvana@szdc.cz)
Ing. Dušan Ferianc (SSGK, ferianc@zsvts.sk)
Ing. Štefan Lukáč (SSGK, lipg@upcmail.sk)

Tematická komise
Ing. Václav Šanda (Český svaz geodetů a kartografů)
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. (Vysoká škola báňská TU v Ostravě)
Ing. Roman Čítek (SUDOP PRAHA, a.s.)
Ing. Pavel Sobotka (PRAGOPROJEKT, a.s.)
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)
Ing. Kamil Alferi (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Ing. Radomír Havlíček (Správa železnic, státní organizace)
Ing. Jiří Lechner, CSc. (Výzkumný ústav geodetický, topografi cký a kartografi cký, v.v.i.)
Ing. Štefan Lukáč (LIPG, s.r.o., Bratislava)
Ing. Jozef Kožár (GEO-KOD, s.r.o., Bratislava)
prof. Ing. Alojz Kopačik, PhD. (STU Bratislava)
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (ŽU Žilina)
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (STU Bratislava)

Program s časovým harmonogramem

Středa 23. 09. 2020

10:00 – 10:30  Zahájení a úvodní slova  0:30
10:30 – 12:00  1. blok  1:30

12:00 – 13:00 polední přestávka – Oběd
13:00 – 14:20 2. blok  1:20

14:20 – 14:40  přestávka – Coffee Break
14:40 – 16:00 3. blok  1:20

16:20 – 16:40 přestávka – Coffee Break
16:40 – 18:00 4. blok  1:20
18:00 – 18:50 5. blok  0:50

19:30 – 24:00 společenský večer – Raut
 
Čtvrtek 24. 09. 2020

09:00 – 10:20  6. blok  1:20

10:20 – 10:40 přestávka – Coffee Break
10:40 – 11:40 7. blok  1:20

11:40 – 12:40  polední přestávka – Oběd
12:40 – 13:40 8. blok  1:00

13:40 – 14:00 přestávka – Coffee Break
14:00 – 15:40 9. blok  1:40

15:40 – 16:00 Diskuse, Závěr  0:20

Celkem 12:30 hod z toho odborné 11:40

slovenský geodet 
a kartograf
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Organizační pokyny:
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc.

Ubytování není obsaženo ve vložném, účastníci si jej zajišťují samostatně.
Rezervace v hotelu Clarion Congress Hotel je možná telefonicky, faxem, 
písemně nebo elektronicky na uvedených kontaktech: tel. + 420 581 117 111, 
fax + 420 581 117 122, E-mail: congress.cchol@clarion-hotels.cz; 
www.clarion-hotels.cz; Heslo: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1937568329 / 0800
Konstantní symbol: 0308; Variabilní symbol: 040914
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329
BIC: GIBCZPX, Bank Swift Code: GIBACZPX

Elektronická adresa konference a registrace přihlášek pro účastníky z ČR
http://csgk.vutbr.cz/Oakce/A124

Registrácia prihlášok a platby vložného pre účastníkov zo SR prebehne cez SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľova 15,
815 94 Bratislava
IČO: 17314453 DIČ: 2020835740
e-mail: ssgk@ssgk.sk / lipg@upcmail.sk
mobil: +421 905 357 841
Bankové spojenie:
VUB – Dulovo nám. 1, Bratislava
názov účtu: SSGK
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
variabilný symbol: IČO

VIAC NEŽ, 

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105

SILNÁ ZNAČKA.

Výška vložného bude stanovená a zverejnená v druhom cirkulári 
pozvánky, ktorý bude vložený v druhom čísle časopisu Slovenský 
geodet a kartograf koncom júna.
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FC – 6000: Nový kontrolér pre všetky poľné a kancelárske aplikácie

Ďalšie informácie o FC – 6000 a softvérovom riešení Magnet, ako aj o ostatných riešeniach značky Topcon vám radi sprostredkujeme:
SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Kontrolér FC-6000 má jasný displej s výbornou čitateľnosťou na priamom slnku, 
vynikajúci výpočtový výkon, integrovaný 4G LTE modem, a tiež zabudovaný predný 
a zadný fotoaparát na zaznamenanie fotopoznámok k meranému bodu.

Z dostupného príslušenstva môžeme uviesť externú klávesnicu alebo dokovaciu 
stanicu, ktoré posúvajú možnosti využitia FC-6000 ešte ďalej.

Hlavné – vlastnosti:

Windows 10

• Integrovaný GNSS prijímač
• Vysoká odolnosť IP68 a MIL-STD-810G
• Štvorjadrový Intel Apala Lake procesor, 64-bit N4200
• Vylepšený grafi cký výkon
• 8GB RAM a až 256GB pamäť

Výkonný, univerzálne použiteľný a odolný kontrolér FC-6000 prináša vyššiu rých-
losť spracovania, potrebnú pre väčšie súbory a projekty, bez ohľadu na to, či ste 
v kancelárii alebo v teréne. V spolupráci s výkonným softvérovým riešením Mag-
net je pripravený splniť náročné požiadavky na dnešnej modernej stavbe alebo 
katastrálnom projekte. FC-6000 môže byť použitý na ovládanie robotickej totálnej 
stanice, GNSS prijímača, ich kombinácie (Hybrid) alebo pre softvérové aplikácie, 
požadujúce vysoký výkon.

Nový, výkonnejší poľný počítač FC-6000

Talianska spoločnosť Stonex priniesla vo svojom portfó-
liu na trh novinku – GNSS prijímač Stonex S850A, kto-
rý predstavuje ďalšiu generáciu osvedčeného GNSS prijí-
mača. Nový model prináša menšie rozmery, elektronickú 
libelu a vstavaný 4G (LTE) modem. Veľkým prínosom je 
aj sledovanie GPS frekvencie L5, ktorá je bez akýchkoľ-
vek príplatkov. GNSS prijímač prijíma všetky dostupné 
satelitné systémy – GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, 
QZSS a SBAS. Stonex S850A podporuje taktiež možnosť 
prijímať korekcie Atlas v 3 rôznych konfi guráciách.

GNSS prijímač Stonex S850A obsahuje novú, vysoko 
presnú multikonštelačnú anténu, výkonný vysielač UHF 
rádia a 4G LTE modem pre plne integrovanú komuniká-
ciu, kombinovanú s ľahkým a moderným dizajnom. Spolu 
s kontrolnou jednotkou Stonex S4II a poľným softvérom 
Carlson SurvCE či Stonex Cube-A, poskytuje naozaj vý-
konné riešenie pre každodennú geodetickú prax.

GNSS prijímač je možné plne nastavovať a ovládať pomo-
cou smartfónu cez Wi-Fi rozhranie. To vám umožní mať 
napríklad statické merania plne pod kontrolou (priame 
nastavenie výšky prístroja, čísla bodu, elevačnej masky 
atď.) bez potreby disponovať kontrolnou jednotkou. Wi-Fi 
prináša aj možnosť prepojenia prijímača s iným GIS za-
riadeným, čím získate napr. tablet s centimetrovou pres-
nosťou.

Profesionálny GNSS prijímač Stonex S850A

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk alebo priamo na info@geopriestor.sk a Tel:+421 907 821 224.

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
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Mobilný laserový skener Leica BLK2GO

Vďaka neustálemu technologickému vývoju a túžbe posúvať hranice, Leica Geo-
systems vyvinula nový mobilný 3D-laserový skener Leica BLK2GO.
Leica BLK2GO je mobilný laserový skener, ktorý počas pohybu užívateľa plynule 
zachytáva 3D realitu a nepretržite vytvára digitálnu reprezentáciu reality vo for-
me 3D mračien bodov. Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť umožňujú oveľa vyššiu 
mieru mobility a prístup k priestorom a objektom, ktoré boli doteraz pre technoló-
giu laserového skenovania neprístupné. Vďaka jednoduchému ovládaniu jedným 
tlačidlom a intuitívnemu pracovnému postupu je jeho použitie jednoduché pre pro-
fesionálov, ako aj pre príležitostných používateľov.

Viac informácii o Leica BLK2GO získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, fi rme GEOTECH Bratislava, s. r. o., 
na tel. čísle 0910 111 268, alebo na tps@geotech.sk

Integrovaný dvojosový LIDAR skener umiestnený pod ochrannou kupolou zachytá-
va až 420 000 bodov za sekundu, pričom o záznam trajektórie pohybu sa stará in-
tegrovaná IMU jednotka a jedinečná GRANDSLAM technológia, ktorá spája výhody 
unikátneho VIS (kamerového) systému Leica a SLAM technológie. Sústava troch 
bočných panoramatických a jednej prednej 12 Mpx kamery zbiera kvalitné fotogra-
fi e pre dokumentáciu a podfarbenie mračna bodov reálnymi farbami a automaticky 
vyhotoví každú sekundu panoramatickú fotografi u. O vizualizáciu naskenovaného 
mračna bodov sa stará aplikácia pre smartfón BLK2GO LIVE App, ktorá v reálnom 
čase dokáže zobraziť nielen skenované dáta, ale aj ďalšie parametre zariadenia.

Viac informácií získate návštevou nášho webu www.geotronics.sk. V prípade záujmu o bezplatné predvedenie nás kontaktujte: Geotronics Slovakia, s. r. o., 
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 915 765 910, obchod@geotronics.sk

Vidieť znamená veriť
Predstavte si, že môžete vidieť veci, ktoré sú skryté 
alebo ešte neexistujú. So systémom rozšírenej reali-
ty Trimble SiteVision je to možné. SiteVision prenáša 
priestorové dáta do reálneho sveta, vďaka čomu mô-
žete jednoducho zobraziť, preskúmať a pochopiť kom-
plexné údaje a ich súvislosti s bezkonkurenčnou pres-
nosťou, priamo na obrazovke vášho smartfónu.

Predstavte si možnosti
• Umiestnite a zobrazte georeferencované 3D 

modely, z ľubovoľnej pozície a v pravej mierke.
• Prejdite sa po teréne a preskúmajte všetky návrhy 

– od budov po cesty – tak, ako budú vyzerať 
v skutočnosti.

• Zistite presné umiestnenie inžinierskych sietí 
ukrytých pod zemou, alebo v stenách.

• V teréne vykonajte merania, vyhotovte fotografi e 
a poznámky, vytvorte úlohy a priraďte ich ostatným 
členom tímu.

Ako to funguje?
Jednoducho nahrajte svoje dáta, vizualizujte ich v te-
réne a podajte správy späť do kancelárie – to všet-
ko prostredníctvom Trimble Cloud služby. SiteVision 
hladko zapadne medzi vaše existujúce pracovné po-
stupy, je kompatibilný s dátami Trimble, ako aj tretích 
strán: TBC, SketchUp, ESRI®, AutoCAD.

Trimble SiteVision – sila pretvorených informácií

Najdôležitejšie o Leica BLK2GO:  
• ovládanie jediným tlačidlom,
• rýchlosť skenovania až 420 000 bodov za sekundu,
• hmotnosť len 775 gramov,
• výška 28 cm, priemer 8 cm,
• nepretržité skenovanie 45 minút na jednu internú batériu,
• technológia WLAN a USB-C port,
• integrovaná pamäť až pre 24 hodín skenovania,
• automatická registrácia skenov,
• spolupráca s intuitívnym kancelárskym softvérom 

Leica REGISTER 360.
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Autorizovaný dealer SOKKIA v SR: 3GON Slovakia, s.r.o., www.3gon.eu

SOKKIA Fusion Positioning

Najnovší GNSS prijímač od Geomaxu Zenith 16 má postupne nahradiť svojho staršieho súrodenca Zenith 15. 
Hlavný rozdiel je vo vysokovýkonnej doske NovAtel OEM7 s 181 kanálmi, namiesto 120, ktorý navyše neprijímal 
frekvenčné signály satelitov Beidou, Galileo a QZSS. Táto nová doska s vysokovýkonným GSM modulom sa stáva 
špičkou v kategórii nižšej triedy geodetických prijímačov, a poteší najmä cenou.

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

Základné technické parametre:
• NovAtel OEM7: 181 kanálov
• Príjem: GPS L1, L2, L2C, GLONASS L1, L2, 

L2C
• GALILEO E1, E5b (voliteľné)
• BeiDou B1, B2 (voliteľné),QZSS L1, L2C (vo-

liteľné)
• SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN
• RTK stredná chyba Hz 10 mm ± 1 ppm , 

V 20 mm ± 1 ppm
• Výdrž jednej batérie v RTK režime 6 hodín

Nový Geomax GNSS Zenith 16

Jedinečná kombinácia robotickej totálnej stanice a GNSS RTK.

Najkompaktnejšia a najrýchlejšia jednomužná totálna stanica v dostupnej cenovej kategórii SOKKIA iX, 
super-light GNSS RTK Rover SOKKIA GCX3 a jedinečný poľný softvér SOKKIA GeoPRO tvoria kombináciu, ktorá osloví 
každého geodeta.

FUSION Resection – zriadenie voľného stanoviska za behu, FUSION Lock – bleskové vyhľadanie hranolu pomocou GNSS, 
FUSION Switch – smart prepínanie medzi TS a GNSS
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Ponúkame mapové výstupy, v závislosti od ich podrobnosti, presnosti a následnej technológie spracovania, ktoré možno 
využiť všeobecne na dokumentáciu územia, projekčné práce, analýzy zmien na území, napĺňanie GISov a iné.

• archívne mapové podklady z celého územia SR dátové súhrny rokov 1949, 70. roky a od roku 2002 – 2003 v pravidel-
ných intervaloch cca. 3 roky na dokumentáciu a podrobnú analýzu zmien v krajine,

• nové letecké meračské snímkovanie (LMS) a laserové skenovanie (LLS) v rôznych mierkach, presnostiach a podrob-
nosti detailu (už od 0,02 m),

• spracovanie LMS a LLS automatickými metódami (DSM, DTM, 3D modely, či už ako MESH alebo CAD modely) ale pre-
dovšetkým stereofotogrametrickými interaktívnymi metódami vytvorené ortofotomapy (ortofotomozaiky) a stereofoto-

grametrickým mapovaním 3D vektorový polohopis a výškopis,
• ďalšie služby ako termovízne snímkovanie, mobilné mapovanie, šikmé snímkovanie a 3D modely miest a zástavby.

Napríklad, z nového snímkovania v rozlíšení 0,05 m/pixel, vykonaného v mimovegetačnom období, je možné rýchlo 
a efektívne získať technický podklad – vektorový 3D polohopis a výškopis podľa požiadaviek objednávateľa, ktorý je 
kvalitou a obsahom porovnateľný so štandardnými geodetickými metódami, napríklad pre potreby projektovania  (PPÚ, 
projektanti, architekti a pod.).

Ďalšie informácie je možné získať na HYPERLINK "http://www.surveye.sk/geodata-a-sluzby" 
www.surveye.sk/geodata-a-sluzby alebo HYPERLINK "mailto:info@surveye.sk" info@surveye.sk.

VÁŠ PARTNER PRE 

GEODÁTA A SLUŽBY
AUTHORIZED DEALER
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

Pripravované termíny pre regionálne stret-
nutia: NR, BB – 29.11.2019, TN, ZA – 
03.12.2019, KE, PO – február 2020. Odbor-
nú tému je možné riešiť v rámci diskusie 
podľa prijatého materiálu – odpovede Úra-
du k otázkam z oblasti KN.
 
Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
komory a predsedovia odb. komisií. T: 2019

Posledná verzia nového zákona aj s dôvo-
dovou správou je hotová, bude odoslaná 
členom predstavenstva, predsedom orgá-
nov a ZZGK na oboznámenie sa a prípadné 
pripomienkovanie. Zdôraznené bude, že sa 
jedná o pracovnú verziu spracovanú v spo-
lupráci s Úradom. Ostáva spracovať dolož-
ky vplyvov. Vzhľadom na blížiace sa voľby, 
podľa vyjadrenia úradu, sa nestihne absol-
vovať celý legislatívny proces a predložiť 
zákon do parlamentu. Pokračovať sa bude 
až po voľbách.

Rôzne

Cenník GaK prác 
Na základe uznesenia č. 21/2018 pracuje 
Ekonomická komisia na príprave aktualizá-
cie Sadzobníka pre navrhovanie cien geo-
detických a kartografi ckých prác. Infl ácia 
od posledného vydania je 12,3 % a predpo-
klad na nasledujúcich 6-7 rokov je cca 8 %. 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
21. novembra 2019 Bratislave

V návrhu sa preto zvýšia všetky ceny mini-
málne o 20 %. Návrh nového sadzobníka 
bude predložený na januárovom zasadaní 
v roku 2020.

Zákon o územnom plánovaní a o výstavbe
Zákon je v súčasnej dobe odložený.

Farba pečiatky pre autorizáciu vybraných 
GaK činností z oblasti IG
Od člena KGaK prijatá otázka k farbe pečiat-
ky pre autorizáciu vybraných GaK činnos-
tí z oblasti IG. Stretol sa s požiadavkou in-
vestora, že má podľa zákona (nevie akého) 
použiť otlačok pečiatky v červenej farbe. Po-
žiadal k uvedenému Komoru o vyjadrenie.
Po opätovnom prehodnotení predstaven-
stvo rozhodlo, že nebude usmerňovať všet-
kých členov. Väčšina z nich pochopila, že 
aj na práce pre oblasť IG je odtlačok čer-
venej farby zdôraznením statusu komunity 
AGaK, na ktorú bola zo strany štátu prenese-
ná správa a výkonná moc v oblasti kontroly 
kvality GaK činností.

Uznanie bakalárskeho štúdia pre účely 
podnikania
Vedúca odboru živnostenského podnika-
nia Okresného úradu v Čadci sa obrátila na 
KGaK ohľadne uznania bakalárskeho štúdia 
GaK pre účely povolenie podnikania. Nakoľ-
ko v zákone o GaK v §5 je okrem úplného 
stredného odborného vzdelania uvedené 
aj úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore 
GaK a 3 roky praxe. Nakoľko v čase prijíma-
nia zákona v r. 1995 v právnych predpisoch 
neexistovala a doteraz neexistuje defi nícia 
„úplného“ vysokoškolského vzdelania, ma-
jú pochybnosť, či za úplné vysokoškolské 
vzdelanie môžu považovať aj bakalárske 
štúdium a teda, či povoliť podnikanie. V ča-
se tvorby zákona o GaK neexistovalo baka-
lárske štúdium, len inžinierske a úrad odvte-
dy túto pasáž nenovelizoval. Teraz je baka-
lárske štúdium I. stupeň vysokoškolského 

vzdelania a inžinierske je II. stupeň vysoko-
školského vzdelania.
Podnet bol odovzdaný Úradu, aby podal 
k uvedenému vysvetlenie a novelizovať prí-
slušný § 5.
Odpoveď ÚGKK SR: Podmienkou riadne-
ho skončenia vysokoškolského vzdelania je 
úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhaj-
oba záverečnej práce v niektorom z uve-
dených študijných programov. Vo všeobec-
nosti možno uviesť, že úspešným absolvo-
vaním príslušného študijného programu 
získava absolvent úplné vysokoškolské 
vzdelanie na príslušnom stupni. To zname-
ná, že aj úspešným ukončením bakalárske-
ho študijného programu získava jeho absol-
vent úplné vysokoškolské vzdelanie, avšak 
prvého stupňa. 
Z týchto právnych predpisov je následne 
potrebné vychádzať aj pri výklade pojmu 
„úplné vysokoškolské vzdelanie“, ktorý po-
užíva § 5 zákona č. 215/1995 Z. z. na pre-
ukázanie odbornej spôsobilosti vykonávať 
geodetické a kartografi cké činnosti. Máme 
za to, že aj dosiahnutím vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa je naplnená dikcia 
§ 5 zákona č. 215/1995 Z. z. 
Na základe uvedeného ÚGKK SR zastáva 
právny názor, že absolvent bakalárskeho štu-
dijného programu so získaným vysokoškol-
ským vzdelaním prvého stupňa („bakalár“) 
spĺňa podmienku preukázania odbornej spô-
sobilosti podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z. z. 
na účely získania živnostenského oprávnenia 
na vykonávanie viazanej živnosti – „Geode-
tické a kartografické činnosti“.

Elektronické pečiatky – Komora požiadala 
NBÚ zaradiť oprávnenie AGaK do zoznamu 
vedenom na NBÚ.
Oprávnenie AGaK bolo zaradené do zoznamu 
oprávnení podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. 
z. o dôveryhodných službách pre elektronic-
ké transakcie na vnútornom trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v NBÚ pod 
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číslom oprávnenia: 1214, OID oprávnenia: 
1.3.158.36061701.1.1.1214.
Táto informácia bola zaslaná na ÚGKK SR 
k ďalšiemu konaniu.

Aktualizácia zoznamu STN noriem 
k elektronickému odberu 
Aj na základe prijatých pripomienok od od-
berateľov budú členovia komory oslovení 
k spripomienkovaniu existujúceho zoznamu 
vybraných STN, či je záujem o jeho doplne-
nie, prípadne k získaniu skúseností s objed-
nanou službou STN online. Následne komo-
ra pristúpi k rokovaniu s ÚNMS SR o úprave 
balíka STN noriem.

Žiadosť o odborné posúdenie cien pri VO 
na geodetické práce 
Komora prijala žiadosť uchádzača pri VO 
o posúdenie jednotkových cien pri verej-
nom obstarávaní. Po preskúmaní návrhov 
cenovej ponuky geodetických prác od jed-
notlivých uchádzačov verejného obstaráva-
nia bolo konštatované, že jednotkové ceny 
vo výške 0,01 € až 1,00 € bez DPH pri via-
cerých geodetických prácach sa javia ako 
neprimerane nízke vo vzťahu k požadovanej 
službe až špekulatívne, za účelom dosiah-
nutia čo najlepšieho bodového hodnotenia 
v kritériu „Cena“. Budia dojem, že niektorí 
uchádzači predpokladajú, že uvedené po-
ložky sa nebudú obstarávať, alebo keď, tak 
len v minimálnej miere a preto si dovolili po-
núknuť v podstate nulové ceny. Tieto ceny 
nezahŕňajú žiadne náklady na poskytnutie 
požadovanej geodetickej služby, ako napr. 
mzdové náklady, náklady na potrebný mate-
riál alebo dopravu alebo náklady na odpisy 
drahej geodetickej techniky. Pokiaľ obstará-
vateľ nepočíta s obstarávaním niektorých 
položiek, podľa názoru Komory by nemal 
požadovať ich nacenenie v predmetnej sú-
ťaži. Firmy so špekulatívnymi cenami idú 
do rizika, že môžu byť zo súťaže vylúčené. 
Čo sa týka ostatných podmienok súťaže (fi -
nančné a technické) je v kompetencii verej-
ného obstarávateľa, ako nastaví podmienky 
súťaže – toto je vo fáze ukončenia predkla-
dania ponúk už nenapadnuteľné. Potencio-
nálni uchádzači to mali namietať skôr, resp. 
skôr upozorniť komoru. Komora neskôr mô-
že upozorniť len na prípadné nezákonné po-
stupy.

Žiadosť o pomoc pri neplatení faktúr 
za vykonané práce pre subdodávateľa
Komora prijala žiadosť o pomoc pri nepla-
tení faktúr za vykonané práce pre subdo-
dávateľa. Uvedené bolo odoslané advokát-
skej kancelárii, ktorá spracuje dokument 
pre všetkých členov so zoznamom možných 
krokov so stručným vysvetlením, čo ktorý 
krok znamená a k čomu pomôže, a tiež na-
vrhne v závere uviesť podklady, ktoré je po-
trebné mať, aby vymáhanie bolo úspešné 
a čo je vhodné si preveriť a prípadne sledo-
vať, aby malo význam začať vymáhanie.

Žiadosť o právne usmernenie ako 
postupovať v prípade udania v súvislosti 
s vytýčením hranice
Komora prijala žiadosť o právne usmerne-
nie, ako postupovať v prípade udania v sú-
vislosti s vytýčením hranice, ktorá bola ozna-
čená sprejovou farbou na podmurovke plota 
– vlastník sa sťažoval na poškodenie ma-
jetku. Aj medzi geodetmi nie je na uvedené 
rovnaký názor:
 
1. názor: Dočasné označenie (stabilizácia) 
hranice sprejom neexistuje, v STN neexis-
tuje na sprej mapová značka. Dočasná sta-
bilizácia sa v teréne spravidla označuje ko-
vovou rúrkou, dreveným kolíkom. V merač-
skom náčrte (ZPMZ alebo vytyčovacom ná-
črte) sa vyznačí mapovou značkou v zmysle 
normy STN 013411. Sprejová farba sa spra-
vidla používa na farebné označenie dočas-
ne stabilizovaných bodov v teréne (vyhláška 
ÚGKK číslo 461/2009 § 44 – Označovanie 
lomových bodov hraníc).
Vlastníci vedľajšieho pozemku sú nebohí 
a prebieha dedičské konanie. Vytyčovací ná-
črt by sa mal odovzdať vlastníkom všetkým 
susedných parciel. (Vytyčovanie hraníc po-
zemkov, § 53 Vytýčené hranice pozemkov 
sa trvalo označia vo všetkých lomových bo-
doch dotknutých hraníc pozemku, ak vlast-
níci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas 
s vytýčenou polohou týchto bodov; v opač-
nom prípade sa označia dočasne.)

2. názor: Označenie priebehu hranice spre-
jom je možné. Potenciálny budúci vlastník 
odmietol pustiť na pozemok geodeta, ktorý 
mal riadne vyznačiť priebeh hranice.

Žiaden právny predpis z nášho odboru nerie-
ši spôsob vyznačenia priebehu hranice (na-
pr. ak nemožno vytýčiť a označiť lomový bod 

hranice). Jedine vo vyhláške č. 461/2009 
ku katastrálnemu zákonu v znení neskor-
ších predpisov v §§ 44 a 53 sa hovorí o vy-
značovaní a vytyčovaní lomových bodov hra-
níc, pričom je umožnené aj dočasné vyzna-
čenie hranice aj iným spôsobom).

Odovzdané advokátskej kancelárii na vypra-
covanie právneho názoru.

VI. konferencia a VZ CLGE
Ing. Repáň sa zúčastnil spolu s Ing. Hardo-
šom VI. konferencie CLGE o etike a jesen-
ného valného zhromaždenia CLGE v Istan-
bule. Stal sa druhým ofi ciálnym delegátom 
pre CLGE za Komoru, aj za celú slovenskú 
geodetickú a kartografi ckú obec. Ing. Har-
doš pokračuje do marca 2020.
Komora v spolupráci s Úradom vyplnili do-
tazník európskych požiadaviek na katastrál-
nych inžinierov a ich aktivít, ktorý obsahoval 
67 otázok. Na webe CLGE sú umiestnené od-
povede z 43 európskych krajín, t. j. 2 881 od-
povedí. V priebehu budúceho roka by CLGE 
mala spracovať analýzu z týchto odpovedí.

Sťažnosť geodetov z okresu Čadca 
Od geodetov z okresu Čadca bola e-mailom 
prijatá sťažnosť na priestory a prácu na OÚ 
Čadca.
Ing. Raškovič: ÚGKK (OKI) sa bude zaobe-
rať časťou týkajúcou sa overovania – poda-
nie GP a ich zaevidovanie o týždeň. Ostatné 
časti sú v kompetencii Okresného úradu. Je 
dôležité, aby mali geodeti doklad – nejaké 
potvrdenie o tom, kedy priniesli GP na KO 
OÚ. Následne je možné porovnať dátumy 
s registrom G1.
Ing. Hudec spracuje vyjadrenie Komory na 
ostatné požiadavky geodetov.

Žiadosť o finančný dar
Od SPŠ stavebnej a geodetickej, Košice, 
prijatá žiadosť o fi nančný dar k organizácii 
stretnutia pamätníkov a priaznivcov pri jubi-
leu školy.
Predstavenstvo odsúhlasilo poskytnúť SPŠ 
stavebnej a geodetickej fi nančný dar vo výš-
ke 200,- Eur z prevádzkovej rezervy.

Krátke správy
Ing. Piroha navrhuje umiestniť krátke sprá-
vy na webovú stránku Komory, do časti sprí-
stupnenej pre registrovaných členov.
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Predbežné zhodnotenie 27. SGD

 
Ing. Stromček
27. SGD sa vrátili do Žiliny a boli zazname-
nané pozitívne ohlasy na prostredie hotela 
Holiday Inn Žilina.
Zúčastnilo sa ich 492 účastníkov, študenti 
zo stredných odborných škôl, na spoločen-
skom večere bolo 280 záujemcov. Hosťom 
spoločenského večera bol Štefan Skrúca-
ný. Z ÚGKK SR sa zúčastnilo 15 účastníkov, 
z GKÚ 17 účastníkov a VÚGK 6 účastníkov.
Akciu sponzorsky podporilo 21 fi riem s výš-
kou sponzorského cca 10 000 €. V tomto 
roku sa pristúpilo k zvýšeniu vložného o 5,- 
Eur aj z dôvodu, že po preverení vložného 
z iných významných akcií v SR aj ČR, je cca 
30 €/deň najnižšie.
Na výstave sa zúčastnilo 10 najvýznamnej-
ších slovenských fi riem z oblasti geodetic-
kej techniky.
Odborný program pripravilo 8 odborných 
garantov a jeho kvalitu potvrdila celkom vy-
soká účasť poslucháčov na 2. deň.
V rámci 27. SGD bola distribuovaná účastní-
kom kniha Ing. Jozefa Mareka Geodeti v Tat-
rách.
Bola prijatá aj kritika napr. formátu geodní, 
zaznamenaný bol návrh na organizáciu tzv. 
workshopov.

Ing. Hardoš považuje 27. SGD za vydarené 
a úspešné. Komora by sa v žiadnom prípade 
nemala vzdať ich organizácie. Spokojnosť 
účastníkov zaznamenal s miestom konania 
aj so spoločenským večerom. 

Zabezpečenie VZ KGaK v roku 2020

Organizácia:
Termín a miesto konania VZ musí byť zve-
rejnený do konca roka na webovej stránke 
KGaK. 
Predstavenstvo po prerokovaní odsúhla-
silo miesto a termín konania VZ: 20.03. 
2020 v Banskej Bystrici, hotel Dixon.
Návrh kandidátov Predstavenstva do or-
gánov KGaK a návrhy ich predsedov spolu 
s formulárom na návrh kandidátov do orgá-
nov KGaK pre členov sa odosiela najneskôr 
6 týždňov pred VZ.
Materiály súvisiace s konaním VZ – pro gram, 
vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpočtu na 
ďalšie obdobie, plán odborných podujatí... Dis-
tribúcia sa uskutočňuje v zmysle Rokovacieho 
poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred VZ.

Registrácia je navrhovaná na základe iden-
tifi kačných preukazov (členovia budú o uve-
denom informovaní v pozvánke).
Program odborných akcií pre rok 2020 – 
Výzva pre predsedov spolupracujúcich orga-
nizácií k dodaniu plánovaných akcií pre rok 
2020.
Volebná komisia – návrh môže vyplynúť 
z pripravovaných regionálnych stretnutí, pri 
sčítavaní hlasov sa využije spolupráca s ex-
ternou fi rmou pod dohľadom volebnej komi-
sie.

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov 
KGaK:
 
Predstavenstvo:
Predseda: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Podpredseda: Ing. P. Repáň
Kandidáti: Ing. M. Bušniaková, 
Ing. A. Gargalovič, Ing. A. Holá, 
Ing. M. Hudec, Ing. M. Ondriaš, 
Ing. J. Piroha 

Na základe rozhodnutia Ing. Hardoša a Ing. 
Stromčeka o nekandidovaní do orgánov 
KGaK v ďalšom volebnom období, je potreb-
né určiť za nich náhradu.
 
Do budúceho zasadania je potrebné doložiť 
návrhy od ostatných orgánov KGaK.
 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

90. rokov 
Ing. Jozef FAŠIANG
80. rokov 
Ing. Jozef KÁČERIK
Ing. Štefan HUT
Ing. František RÁKOCI
70. rokov 
Ing. Jozef ČIERNY
Ing. Václav ŠANDA
Ing. Milan DZÚR-GEJDOŠ, PhD.
Ing. Ján HORSKÝ
Ing. Mladen PREDNÝ
Ing. Ján HARDOŠ
Ing. Milan HAČKO, PhD.
Ing. Zlatica MOLNÁROVÁ
60. rokov 
Ing. Jozef BADIDA
Ing. Ľubomír VALKUČÁK
Ing. Jaroslav ŠTVRTECKÝ
Ing. Viera PETRUŠKOVÁ
Ing. Július KOVÁČ
Ing. Jaroslav KUTLÍK
Ing. Ľubomír ŠAGÁT
Ing. Miloslav HATALA
Ing. Jaroslav KRAHULEC
Ing. Beáta SMOLKOVÁ
Ing. Alfréd STADLMANN
Ing. František MASÁR
Ing. Ľubomír MANČÍK
Ing. Dušan BLOUDEK
Ing. Miroslav SMOLKA
Ing. Ján NÝVLT
Ing. Jozef ÜRGE
Ing. Eugen LEITMANN
Ing. Eva JADROŇOVÁ
Ing. Marek JAVOR
Ing. Anna ŠOBICHOVÁ
Ing. Pavel VEREŠPEJ
Ing. Nadežda NOVOTOVÁ
Ing. Monika KÓŇOVÁ
Ing. Ján KRIŽAN
Ing. Peter BEDNÁR
Ing. Milan BOŽA
50. rokov 
Ing. Jozef SZEGFŰ
Ing. Renáta PETRÁŠOVÁ
Ing. Anton HOFFMANN
Ing. Roman KOVÁČ
Ing. Robert KRATOCHVÍLA
Ing. Jaroslav VAJDA
Ing. Eva JUNASOVÁ
Ing. Peter PETRÁŠ
Ing. Miriam GLONČÁKOVÁ
Ing. Martin KUBANKA
Ing. Vladimír SCHWARZ
Ing. Teodor HALÁS
Ing. Felix VIRSIK
Ing. Alexander BELÁZ
Ing. Jozef GLUT
Ing. Richard NAGY
Ing. Andrea MRVOVÁ
Ing. Marián KUŠNIRÁK
Ing. Branislav BARTKO
Ing. Milan HORŇÁK
Ing. Ondrej ŠČEPITA, PhD.
Ing. Martin KUNDRÁT
Ing. Andrej GÁŤA

Jubilanti 2020
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Informácie kancelárie Komory

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 21. 11. 2019 do 04. 02. 2020

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1108 Ing. Ján Dendis B 21. 01. 2020

1109 Ing. Peter Križ B 21. 01. 2020

1110 Ing. Juraj Pražienka B 21. 01. 2020

1111 Ing. Martin Skukalík B 21. 01. 2020

1112 Ing. Tomáš Murín B 21. 01. 2020

1113 Ing. Miloš Kožuško A 21. 01. 2020

1114 Ing. Róbert Kancian A 21. 01. 2020

1116 Ing. Markéta Grajzingerová  A 21. 01. 2020

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 04. 02. 2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

337 Ing. Peter Pisarovič A 1. 1. 2020

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav od 04. 02. 2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

655 Ing. Drahoslava Komárková A 01. 02. 2020

696 Ing. Anna Seidlová, PhD. A 01. 02. 2020

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia

681 Ing. Slavomír Hitka A

109 Ing. Teodor Halás C

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

Dobová tlač (píše sa rok 1909) v malom príspevku informuje, že s rozvojom balónových letov 
sa čoraz viac vyhotovujú letecké snímky jednotlivých krajín a miest.
Takéto zábery boli už zverejnené v lipskom vydaní časopisu „Illustrierte Zeitung“ a nedávno aj 
v maďarskom časopise „Új idők“, a to v článku pod názvom „Balónové lety a topografi a“. Ide 
o  nové poznatky a očakávania, ktoré sú aplikovateľné v geodézii, resp. jej časti topografi a. 
Aktualitou predloženého krátkeho príspevku je, že môžeme informovať o jednom meste našej 
krajiny, ktorá má takéto snímky, a tie môžeme porovnávať s topografi ckými mapami.  Na tejto 
snímke, ktorú vyhotovil adjunkt viedenského c. a k. Ústredného meteorologického a geody-
namického ústavu (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien) Dr. Anton Schlein, 
vidno Prešporok a jeho blízke okolie.
Prvú snímku, ktorá sa vydarila a považuje sa v oblasti fotografi e za unikát, vyhotovil 6. sep-
tembra 1905 z výšky 7 000 m, pri teplote  -15 °C. Použil pritom kyslíkový prístroj, rýchlosť 
balóna bola 11 metrov za sekundu a let bol v smere poludníka pri skoro kolmom snímaní. 
Zobrazené územie má veľkosť cca 66 km2. Snímka získala v Paríži veľkú striebornú medailu 
a naposledy v Trieste veľkú zlatú medailu. 
Ak porovnáme túto snímku s mapou generálneho štábu v mierke 1:75 000, postrehneme 
skreslenie v oblasti Zimného prístavu a pri rusovskom ramene Dunaja.

* Anton Franz Schlein (1878 – 1938), Meteorologe und Ballonführer
Preklad: Július Bartaloš, 2020, skrátené a upravené

Fotografi cká snímka Prešporka z výšky 7 000 m
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1. Pokyny na spracovanie hlavných odborných článkov

Potenciálni autori príspevkov dodajú do kancelárie Komory nasle-
dujúce dokumenty:
a)  maketu príspevku,
b)  jednotlivé súčasti príspevku, z ktorých pozostáva príspevok 

(obrázky, fotografi e, grafy, tabuľky a iné) v osobitných súboroch.
Maketa príspevku:

Maketa príspevku je približná predstava autora, ako by mal príspe-
vok vyzerať. Autor v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jed-
notlivých súčastí príspevku (obrázky, kresby, fotografi e, texty...). 
Maketa sa odovzdáva v tlačenej alebo digitálnej forme. Obsahuje 
text príspevku spolu s grafi kou v takom rozvrhnutí, aké si predsta-
vuje autor. V makete autor výrazne označí dôležitosť, resp. veľkosť 
fotografi í, grafov a obrázkov. K jednotlivým častiam príspevku treba 
pripojiť opis (text). V makete možno uviesť aj poznámky autora (au-
torov) určené pre Redakčnú radu, resp. pre grafi ka (grafi čku).

Jednotlivé súčasti príspevku: Okrem makety dodá autor všetky sú-
časti príspevku, z ktorých bol spracovaný.

Texty treba dodať v celku, bez grafi ky, nadpisy nepísať verzálkami 
(veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov, texty spra-
covať vo formáte MS Word (*.docx), dodržiavať jednotné jednodu-
ché riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny rozde-
ľovník slova na konci riadku.

Pokyny a kvalitatívne podmienky na spracovanie 
hlavných odborných článkov, príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky a reklám na rok 2020

Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte.

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

Fotografi e a skeny v samostatných súboroch v rastrových formá-
toch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlíšenie obrázkov pre fotografi e 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 
podmienky, nie je možné dodržať ich veľkosť stanovenú v makete. 
V tom prípade budú veľkostne upravené podľa ich kvality.

Vzorce – treba dodať napísané v príslušnom programe. Nedodávať 
ako obrázky vložené do textu.
 
Za kvalitu súčastí príspevku zodpovedá spracovateľ. V prípade 
nedodania kvalitných súčastí príspevku, nie je možné vyhotoviť 
grafi cký vizuál spracovateľom požadovanej veľkosti.
 

2. Pokyny na spracovanie príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky
 Pri spracovaní príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spraco-
vateľskej techniky treba dodať text (opis produktu a základné infor-
mácie 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 rubriky sa riadi kvalitatívnymi podmien-
kami pre hlavné odborné príspevky a reklamy a príslušnými pokyn-
mi na spracovanie jednotlivých súčastí článku, t. j. pre texty, logoty-
py, fotografi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.

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

Za obsah a kvalitu reklám a príspevkov v rubrike Novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky (dodaných textov a ich súčastí) 
zodpovedá spracovateľ, nie Redakčná rada SGaK.

3. Pokyny na spracovanie reklamy
 
Reklamy (vopred pripravené v 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 × 297 mm (+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, 
180 × 270 mm (rámec sadzby),

• pre formát A5 (t. j. polovica A4) je pre čistý formát 210 × 145 mm 
(+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, 180 × 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. 
Logotypy je potrebné dodať v krivkách , t. j. vo vektorovej grafi ke 
(napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami daného 
subjektu, pripravenými v CMYK-u.
Ďalej je potrebné okrem hotovej reklamy dodať osobitne text, foto-
grafi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti a zároveň maketu (t. j. 
náhľad na reklamu).
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Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy

Cenník reklamy:

Položka MJ Výkon Cena €
01 A4 celá strana reklama na obálke – strana 4 332,00 €
02 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 4 166,00 €
03 A4 celá strana reklama na obálke – strana 2, 3 300,00 €
04 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 2, 3 150,00 €
05 A4 celá strana reklama v časopise – strany 4 – 46 266,00 €
06 A5 polovica A4 reklama v časopise – strany 4 – 46 139,00 €
07 A4, A5 vkladanie letákov/nezmenená váha časopisu  135,00 €

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

Objednaná služba: Pôvodná cena € Teraz Zľava €
Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4 133,00 € 0 € 133,00 €
Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4 133,00 € 13,00 € 120,00 €
Z3 Reklama v časopise, formát A4 133,00 € 26,00 € 106,00 €

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