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l Milí čitatelia,
druhé tohtoročné číslo bulletinu Komory geode-
tov a kartografov sa k vám dostáva v čase príprav 
a odchodov na dovolenky, počas ktorých budete 
predovšetkým oddychovať a načerpávať energiu 
a silu do ďalšieho obdobia. Verím, že po návrate 
z dovoleniek vám zostane čas a energia na rieše-
nie tej problematiky, ktorá v geodetickej komunite 
v súčasnosti najviac rezonuje, t. j. „implementácia 
JTSK09 do katastra nehnuteľností“.

Preto sme do odbornej časti bulletinu zaradili 
hlavný odborný príspevok pracovníkov ústredného 
orgánu štátnej správy – ÚGKK SR, ktorým otvárame 
predmetnú problematiku. Vyvolal ju rozvoj techno-
lógií GNSS a ich zavedenie do geodetickej praxe. 
S touto problematikou sa zaoberajú aj geodeti 
a kartografi v ostatných krajinách Európy. Po spre-
vádzkovaní služby SKPOS na Slovensku by bolo 
nevyhnutné skôr či neskôr riešiť implementáciu 
JTSK09 do katastra nehnuteľností. Po prijatí práv-
nej úpravy v tejto oblasti nastáva obdobie praktické-
ho či technického uplatňovania v praxi. Každá nová 
právna úprava spôsobuje v začiatkoch platnosti 
mnohé nejasnosti, ktoré možno na základe skúse-
ností v ďalšom štádiu revidovať, upresňovať a nove-
lizovať. Preto chceme tejto problematike na strán-
kach nášho bulletinu venovať väčšiu pozornosť aj 
v budúcich číslach, v ktorých prinesieme definitívnu 
verziu usmernenia ÚGKK SR, ale aj vaše postrehy, 
názory, reakcie a návrhy na zlepšenie. Odbornú časť 
bulletinu dopĺňajú ďalšie príspevky z problematiky 
overovania geodetických prístrojov a pomôcok na 
kalibračných zariadeniach v SR, ako aj sumarizujú-
ci príspevok o stavovských organizáciách v odbore 
geodézia a kartografia na Slovensku.

Ťažiskom druhej informatívnej časti bulletinu sú 
materiály a dokumenty z valného zhromaždenia Ko-
mory geodetov a kartografov, ktoré sa uskutočnilo 
26. marca 2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Prináša-
me ho v zaužívanej forme správ a zápisov jednotli-
vých orgánov Komory.

Príjemné absolvovanie dovoleniek s výborným 
počasím, v prekrásnom prostredí a v príjemnej 
harmonickej spoločnosti želá všetkým čitateľom za 
redakčnú radu

Ing. Štefan Lukáč, predseda redakčnej rady



Nakupujte meraciu techniku u profesionálov!

Sme tu pre Vás

už viac ako 15 rokov

Využite mimoriadne letné z avy 
na všetky geodetické prístroje a príslušenstvo!

Neváhajte a kontaktujte nás.

Geoteam spol. s r.o., Gunduli ova 1, 811 05 Bratislava, 

tel.: (02) 5443 0090, fax: (02) 5443 4820, mobil: 0911 620 618

e-mail: obchod@geoteam.sk, www.geoteam.sk



t é m a slovenský geodet a kartograf   2|2010 5

1.  Úvod

Súradnicový systém S-JTSK bol zavedený 
v prvej polovici minulého storočia a jeho 
realizácia vychádzala predovšetkým z uhlo-
vých meraní, ktoré sa rozvíjali z niekoľkých 
dĺžkových základníc. Napriek tomu, že bol 
vo svojom období jedným z najkvalitnejších 
v Európe, nevyhovuje dnešným požiadavkám 
na presnosť a na používané technológie me-
rania. O jeho nehomogenite sa začalo dis-
kutovať v druhej polovici minulého storočia 
s nástupom elektronických diaľkomerov. Pri 
nástupe technológií využívajúcich systémy na 
určenie globálnej polohy sa táto nehomoge-
nita prejavila v plnom rozsahu. Týmto problé-
mom sa zaoberajú takmer všetky európske 
krajiny. Pri hľadaní receptu na riešenie tohto 
problému sa zvažovali viaceré alternatívy – či 
sa vybrať cestou zavedenia nového zobraze-
nia a nového súradnicového systému, tak ako 
si to zvolili napríklad v Slovinsku, alebo zvoliť 
spôsob vylepšenia existujúceho súradnicové-
ho systému odstránením lokálnych deformá-
cií. Aj túto alternatívu využili viaceré krajiny 
Európy. Po dlhších diskusiách zvíťazila druhá 
alternatíva. Dôvodov bolo viac, pri každej z al-
ternatív je potrebné prechodné obdobie, ale 
pri druhej sa dá toto obdobie výrazne skrátiť. 
Všetci užívatelia štátneho mapového diela, 
zobrazenia a súradnicového systému môžu 
využívať doterajšie vedomosti a skúsenosti 
a nemusia sa učiť a zavádzať do svojich in-
formačných systémov nové zobrazenie. Nová 
realizácia súradnicového systému teda nie je 
novým súradnicovým systémom a ďalej sa vy-
užíva pôvodné zobrazenie (dvojité konformné 
zobrazenie elipsoidu na guľu a z gule na kužeľ 
vo všeobecnej polohe – Křovákovo zobraze-
nie). Novú realizáciu súradnicového systému 
označujeme JTSK09.

2. Dôvody zavedenia novej realizácie

Jedným z hlavných dôvodov na zavedenie 
novej realizácie súradnicového systému sú 
nehomogénne deformácie používaného sú-
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radnicového systému S-JTSK, ktoré sa pre-
nesli aj do katastrálnych máp, a teda vzniká 
vážna pochybnosť o skutočnom polohovom 
určení pozemku. S využitím meraní využívajú-
cich technológie na určenie globálnej polohy 
(ďalej len „GPS“) boli už v roku 2005 zistené 
rozdiely a tendencie odchýlok na vybraných 
bodoch štátnej trigonometrickej siete (ďalej 
len ŠTS) [1]. Vybrané body ŠTS boli určené 
v európskom terestrickom referenčnom sys-
téme ETRS89. Vzhľadom na to, že ETRS89 je 
mierkovo stabilný a presný, pôsobí voči sys-
tému JTSK ako etalón. Dvojrozmernou trans-
formáciou týchto dvoch systémov na povrchu 
elipsoidu boli vypočítané nehomogénne de-
formácie pôvodnej realizácie JTSK [2].

Druhým z dôvodov je, že na základe smer-
nice Európskej únie o INSPIRE sú členské 
štáty Únie povinné poskytovať geografické 
údaje, teda aj katastrálne parcely, v ETRS89 
[3]. Preto bolo potrebné zabezpečiť vhodný 
spôsob transformácie z S-JTSK do ETRS89. 
Keďže medzi ETRS89 a JTSK09 platí jedno-
značný obojsmerný transformačný vzťah, javí 
sa ako optimálny spôsob postupný prechod 
na správu geodetických informácií katastra 
nehnuteľností v JTSK09. Na transformáciu 
súradníc medzi ETRS89 a JTSK09 slúžia 
transformačné parametre, ktoré sú uvedené 
v § 2 ods. 9 Vyhlášky Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky č. 300 
/2009 Z. z. zo 14. júla 2009, ktorou sa vyko-
náva zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov.

Ďalším z dôvodov je služba na určovanie 
polohy – Slovenská priestorová observačná 
služba (ďalej len SKPOS), ktorá pracuje v sys-
téme ETRS89. Ako už bolo uvedené, medzi 
ETRS89 a JTSK09 existuje jednoznačný 
matematický vzťah, a preto nie je problém 
merané údaje v ETRS89 korektne previesť do 
JTSK09 (resp. naopak). Pri transformácii 
medzi ETRS89 a pôvodnou (nehomogénnou) 
realizáciou JTSK je však potrebné používať 
rôzne lokálne transformačné kľúče. Toto spô-
sobuje, že dostávame rôzne výsledky, v závis-
losti od toho, ktoré identické body vstupujú 

do transformácie a na hraniciach medzi úze-
miami, kde boli použité rôzne lokálne trans-
formačné kľúče, dochádza k nespojitosti.

3.  Legislatíva

Už v roku 2003 bol zákonom č. 423/2003 Z. z. 
novelizovaný zákon č. 215/1995 o geodézii 
a kartografii, kde bol doplnený v § 2 odsek 
o permanentnej lokalizačnej službe, ktorá 
využíva globálne navigačné satelitné systé-
my. V § 4 ods. 2 bolo doplnené ustanovenie, 
ktoré ukladá Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR (ďalej len „Úrad“) povinnosť za-
bezpečiť tvorbu a prevádzkovanie permanent-
nej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne 
navigačné satelitné systémy.

Zákon č. 600/2008 Z. z., ktorý nadobudol 
účinnosť od 1. 2. 2009 a novelizoval zákon 
č. 215/1995 o geodézii a kartografii, v § 2 
zaviedol pojem realizácia geodetického systé-
mu. Rozumieme pod ním lokalizačný etalón, 
ktorý je materializáciou geodetického systé-
mu prostredníctvom geodetických základov. 
K bodom geodetických základov sa určujú 
parametre popisujúce geometrický a fyzikál-
ny model reality, metódy a postupy spracova-
nia meraných veličín. Realizácia geodetické-
ho systému je časovo závislá a je optimálne 
vypočítať ju vždy vtedy, ak je k dispozícii 
dostatočné množstvo nových meraní, ktoré 
odhaľujú nedostatky (rozpory) práve platnej 
realizácie. V § 4 ods. 2 je rozšírená povinnosť 
Úradu nielen určovať záväzné geodetické sys-
témy, ale určovať aj ich realizácie.

Nová vyhláška Úradu č. 300/2009 Z. z. 
v § 2 vymenúva záväzné geodetické systémy 
a ich realizácie, upravuje transformácie sú-
radníc ETRS89↔JTSK09 a prevody výšok 
hel.ETRS89 ↔HBpv. Ďalej táto vyhláška v § 3 de-
finuje pasívne geodetické základy ako geode-
tické body, ktorých parametre sú určené as-
poň v jednom záväznom geodetickom systé-
me a aktívne geodetické základy, ktoré tvorí 
permanentná lokalizačná služba (SKPOS). 
V § 18 vyhláška stanovuje, že výsledky vybra-
ných geodetických a kartografických činností 
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sa odovzdávajú do štátnej dokumentácie v zá-
väzných systémoch v nadväznosti na aktívne 
alebo pasívne geodetické základy.

Nová vyhláška Úradu č. 461/2009 Z. z. 
z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení ne-
skorších predpisov v § 57 definuje meračskú 
sieť, ktorú tvoria body geodetických základov 
alebo podrobné geodetické body a pomocné 
meračské body. Meračská sieť sa pripojí na 
body Štátnej priestorovej siete alebo na body 
určené v národnej realizácii súradnicového 
systému Jednotnej trigonometrickej siete 
katastrálnej prostredníctvom Slovenskej prie-
storovej observačnej služby. Pred pripojením 
meračskej siete sa v teréne overí poloha 
na bodoch Štátnej priestorovej siete. Pres-
nosť meračských prác je stanovená v § 59 
tak, aby charakteristika presnosti súradníc 
po drobných bodov nepresiahla kritérium 
uxy = 0,08 m.

Snahou autorov týchto legislatívnych 
zmien bolo reagovať na to, že už od roku 
2005 sú kvantifikované deformácie terajšej 
realizácie S-JTSK, od novembra 2006 sa po-
užíva SKPOS v ETRS89, pracuje sa s presnou 
meračskou technikou, a teda malo by sa dať 
zabezpečiť presné a spoľahlivé určenie polo-
hy lomových bodov hraníc v katastri nehnu-
teľností a predovšetkým opakovateľnosť ich 
určenia. Legislatíva teda umožňuje Úradu 
vyhlásiť novú – presnejšiu realizáciu JTSK, 
geodetov zaväzuje zvýšiť presnosť merač-
ských prác a predovšetkým zabezpečiť nad-
väznosť merania na aktívne či pasívne geode-
tické základy.

4.  Postup implementácie novej 
realizácie JTSK09 do katastra 
nehnuteľností

Ako však implementovať výsledky moderných 
technológií do takého rôznorodého katastrál-
neho operátu, ako je ten náš? Dá sa vylepšiť 
stará mapa novým, presnejším meraním? Ke-
by sme aj našli finančné prostriedky na nové 
mapovanie, kedy bude hotové? Ani o rok, ani 
o dva. My však už tri roky používame SKPOS. 
Presné merania, presnú lokalizáciu stále 
pri spôsobujeme katastrálnej mape. Preto 

navrhujeme, aby sa na meračské práce pre 
kataster nehnuteľností začala používať spres-
nená realizácia JTSK09 a začali sa odkladať 
aj prvotné výsledky merania (v JTSK09) ešte 
predtým, než sa prispôsobia kresbe v mape. 
Avšak kvôli topologickým väzbám medzi 
lomovými bodmi je potrebné merané údaje 
prispôsobiť aj do jestvujúcej katastrálnej ma-
py v S-JTSK. Súčasťou prechodu na tento kva-
litatívne nový zber údajov je prestať používať 
doterajšie súradnice bodov PPBP na meranie, 
pretože sú často svetom žijúcim samým ose-
be, so slabou nadväznosťou na geodetické 
základy, a preto sú aj najčastejším zdrojom 
nesprávneho určenia skutočnej polohy pod-
robných bodov hraníc.

Ďalším krokom implementácie by bola 
transformácia súčasných katastrálnych máp 
do realizácie JTSK09 a ich ďalšia správa už 
len v tejto realizácii.

Postup implementácie je rozvrhnutý do troch 
etáp:
a)  prípravná etapa,
b)  prvá etapa – čiastočná implementácia 

JTSK09,
c)  druhá etapa, úplný prechod na JTSK09.

V prípravnej etape boli vykonané tieto činnosti:

Rozhodnutím predsedu Úradu č. P-7841/ 
2009 bola zriadená Komisia na implemen-
táciu JTSK09 do katastra nehnuteľností 
(ďalej len „Komisia“). V Komisii pracujú 
zástupcovia Úradu, správ katastra, Komo-
ry geodetov a kartografov (ďalej len „Ko-
mora“), Slovenskej technickej univerzity 
a Technickej univerzity Košice; komisia sa 
schádza na riešenie jednotlivých problé-
mov implementácie.

Od polovice roku 2009 sa pripravovalo 
„Usmernenie Úradu, ktorým sa stanovujú 
základné postupy na využívanie SKPOS 
a technológie na určovanie polohy objek-
tov prostredníctvom GNSS vo vybraných 
geodetických činnostiach, ktorých výsled-
ky sa preberajú do katastra nehnuteľnosti“ 
a „Usmernenie Úradu, ktorým sa stanovu-
jú podklady na aktualizáciu katastrálneho 
operátu“.

Na zasadnutí Komisie sa diskutovalo 
o odlíšení súradníc novej realizácie od 
súradníc pôvodnej realizácie. Vzhľadom 
na to, že rozdiely medzi súradnicami pô-
vodnej realizácie JTSK a novej realizácie 

JTSK09 dosahujú hodnoty od 0 do 1,66 
metra (obr. 1), hrozí nebezpečenstvo omy-
lov vzniknutých zámenou súradníc. Preto 
po diskusiách Komisia navrhla, že súrad-
nice JTSK09 budú zväčšené o 6 000 000 
metrov v každej súradnici. Vzhľadom na to, 
že posun súradníc o túto hodnotu prinesie 
komplikácie v softvéroch rovnako spraco-
vateľom, ako aj odberateľom údajov kata-
stra nehnuteľností, nie je toto rozhodnutie 
ešte uzavreté.

Prebehla informačná kampaň na túto 
tému v troch úrovniach. V rámci Slovenskej 
spoločnosti geodetov a kartografov prebehli 
prednášky v troch mestách Slovenska (Bra-
tislava, Žilina, Košice). Na základe spoluprá-
ce Úradu s Komorou geodetov a kartogra-
fov sa uskutočnili prednášky na všetkých 
regionálnych stretnutiach Ko   mory. V rámci 
informačnej kampane boli uskutočnené 
takéto prednášky aj pre všetky katastrálne 
úrady, ich pracovníkov a pracovníkov správ 
katastra. Spolu sa v priebehu tejto kampa-
ne vykonalo 17 stretnutí, na každom odzne-
li 3 prednášky a diskusia.

Je pripravená webová transformač-
ná služba prevádzkovaná GKÚ, ktorá bu-
de umožňovať transformácie súradníc me-
dzi ETRS89↔JTSK09, ETRS89↔JTSK, 
JTSK↔JTSK09.

Je pripravená aplikácia na overenie vy-
užívania SKPOS pre správy katastra s per-
spektívou možného budúceho využívania 
autorizovanými geodetmi.

Je pripravená aplikácia na vydáva-
nie geodetických údajov bodov ŠPS na 
správach katastra z centrálnej databázy 
Informačného systému geodetických zá-
kladov.

Spracoval sa návrh „Rozhodnutia pred-
sedu Úradu o určení národnej realizácie 
súradnicového systému Jednotnej trigo-
nometrickej siete katastrálnej JTSK09“.

Prvá etapa sa začne realizovať od dňa účin-
nosti rozhodnutia predsedu Úradu o určení 
národnej realizácie súradnicového systému 
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
JTSK09, ale katastrálny operát sa ešte bude 
spravovať v pôvodnej realizácii JTSK. Navrhu-
jeme, aby sa meranie zmeny a skutočného 
stavu vykonávalo z bodov meračských sietí 
určených v JTSK09. Do katastra nehnuteľ-
ností sa budú odovzdávať dva výsledky, a to:
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Výsledky merania vo výmennom formáte 
vgi v JTSK09 (VGPmer) a výšky v Bpv.
Keďže katastrálny operát sa bude spravo-
vať ešte v JTSK, zhotoviteľ geometrického 
plánu dostane od správy katastra podklad 
v S-JTSK. Preto na zapracovanie do ka-
tastrálnej mapy sa budú výsledky (VGPt) 
odovzdávať v S-JTSK.
Načo bude slúžiť VGPmer v JTSK09? V pr-

vom rade to bude podklad na jednoznačné 
vytýčenie príslušnej hranice v teréne, s vyso-
kou mierou opakovateľnosti a spoľahlivosti 
vytýčenia rôznymi geodetmi. Ďalej bude slúžiť 
ako príprava na druhú etapu, t. j. transformá-
ciu celého operátu z JTSK do JTSK09. Bude 
to množina identických bodov, ktoré poslúžia 
na „výstižnejšiu“ transformáciu tej-ktorej loka-
lity v porovnaní s použitím globálnej transfor-
mácie vrátane modelov nehomogénnych de-
formácií určených len z bodov geodetických 
základov.

Súčasťou tejto etapy budú aj pilotné projek-
ty na dvoch správach katastra, v Malackách 
a v Zlatých Moravciach, kde najdôležitejším 
výsledkom bude overenie súladu, či odhale-
nie nesúladu medzi súborom geodetických 
informácií (ďalej len SGI) transformovaným 
do JTSK09 a meraním vykonaným v JTSK09. 
V prípade nesúladu bude treba v príslušnom 
území vytvoriť individuálne lokálne deformač-
né modely. Tieto pilotné projekty však môžu 
priniesť použiteľné výsledky len za dobrej 
a aktívnej spolupráce geodetov a správ kata-
stra.

V druhej etape, ktorá sa začne realizovať po 
vyhodnotení pilotných projektov, bude SGI 

jednorázovo transformovaný do JTSK09 
a ďalej bude spravovaný v JTSK09. Výsledky 
prvej etapy nám ukážu, či na transformáciu 
SGI bude postačovať globálny transformačný 
kľúč s využitím deformačných modelov, alebo 
bude treba použiť ďalšie identické body na 
spresnenie transformácie. Do katastra neh-
nuteľností sa budú odovzdávať výsledky me-
rania VGPmer v JTSK09 a výšky v Bpv. Túto 
etapu by sme chceli ukončiť do septembra 
2012, keď by mal byť spustený do prevádzky 
nový systém správy katastra nehnuteľností 
„Elektronické služby katastra nehnuteľností“.

5.  Záver

Rezort geodézie, kartografie a katastra získal 
v roku 2009 finančné prostriedky zo štruktu-
rálneho fondu EÚ na elektronizáciu služieb 
poskytovaných z/do KN. Žiaľ, prostriedky sú 
určené len na vybudovanie príslušnej infra-
štruktúry, na vytvorenie centrálnej správy úda-
jov, digitalizáciu dokumentov, rozvoj portálu, 
ale nie na zber nových údajov. Preto navrho-
vaný spôsob vidíme ako jediné reálne rieše-
nie na využitie predností modernej technoló-
gie na skvalitňovanie katastrálneho operátu. 
Najdôležitejšie je, aby sa údaje pochádzajúce 
z nových meraní nekazili, ale uchovávali sa vo 
svojej primárnej kvalite.

Aby výsledky merania boli presné, spoľah-
livé, reprodukovateľné a nespochybniteľné, 
katastrálna vyhláška č. 461/2009 priniesla 
vyššie nároky na presnosť meračských prác. 
Z toho dôvodu často zdôrazňujeme nevyhnut-
nosť všetky merania pripájať na body geode-

tických základov, či už aktívne alebo pasívne. 
Neznamená to diskrimináciu prevádzkovate-
ľov súkromných permanentných staníc GNSS, 
ale dôraz na presnosť určenia ich súradníc, 
nadväznosť na referenčný systém, monitoro-
vanie kvality poskytovaných údajov, monitoro-
vanie stability staníc, ai. V ďalšom čísle bulle-
tinu vám prinesieme informáciu o tom, aká je 
situácia v okolitých krajinách, čo sa týka využí-
vania súkromných staníc, resp. služieb GNSS 
v katastri nehnuteľností.

Literatúra:

[1]  KLOBUŠIAK, M. – LEITMANNOVÁ, K. – FERIANC, D: Jed-
notný prechod národných referenčných súradnicových 
a výškových systémov do ETRS89. In: Geodetické siete 
a priestorové informácie, zborník referátov. SSGK pri GKÚ, 
TOPÚ BB, Podbanské 24. – 26. októbra 2005.

[2]  KLOBUŠIAK, M. – LEITMANNOVÁ, K. – FERIANC, D: 
S-JTSK a ETRS89 odhad transformačných parametrov 
metódou transformácie na povrchu elipsoidu stotožnením 
normál. In: GPS+GLONASS+Galileo: nové obzory geodé-
zie. Zborník referátov zo seminára organizovaného KGZ 
SvF STU 8. 11. 2006.

[3]  Návrh Nariadenia komisie na implementáciu Smernice EP 
a ER č. 2007/2/EP týkajúcej sa interoperability súborov 
priestorových údajov a služieb zo 14. 12. 2009 (http://ins-
pire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2).

1 m

obr. 1 | Rozdiely súradníc JTSK09 a JTSK.
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1.  Úvod

V súčasnosti sa v geodetickej praxi okrem 
klasických meracích systémov – teodolitov, 
diaľkomerov, univerzálnych meracích prístro-
jov (UMP) a meracích systémov GNSS – čas-
to používajú nivelačné prístroje. Optické ni-
velačné prístroje sú postupne nahradzované 
digitálnymi kompenzátorovými nivelačnými 
prístrojmi a klasické invarové laty kódovými 
latami. Tieto nové nivelačné prístroje vybave-
né CCD snímačmi s úplnou automatizáciou 
čítania ponúkajú nové výhody – väčšiu pres-
nosť čítania, automatickú registráciu, elimi-
nujú hrubé chyby a omyly v čítaní meračom, 
namerané údaje sú v elektronickej podobe 
s možnosťou ďalšieho spracovania v prostre-
dí rôznych softvérov.

2.  Súčasné a pripravované kalibračné 
systémy na Slovensku a v okolitých 
krajinách

Kalibrácia a overenie geodetických prístrojov 
a pomôcok sa v súčasnosti stáva nevyhnut-
nou súčasťou geodetických prác. Aj napriek 
mnohým novým technickým riešeniam v ob-
lasti prístrojovej techniky sa nepodarilo úplne 
odstrániť všetky problémy súvisiace s me-
raním a prácou v terénnych podmienkach. 
Konštrukčné kompromisy, ktoré ovplyvňovali 
meranie klasickými geodetickými prístroj-
mi, sú v určitej miere prítomné aj pri meraní 
elektronickými prístrojmi. V súčasnosti je 
však možná ich eliminácia už pri meraní 
alebo spracovaní zavádzaním kalibračných 
korekcií. Každý geodetický prístroj podlieha 
časom zmenám svojich konštrukčných častí, 
i vzťahov medzi nimi, ktoré určitým spôsobom 
ovplyvňujú výsledky meraní. Čím je systém 
zložitejší, tým viac majú aj malé zmeny voči 
funkčným podmienkam spôsobené starnutím 
aj dejustážou rozhodujúci vplyv na výsledok.

Overovanie geodetických prístrojov a pomôcok na kalibračných 
zariadeniach v podmienkach SR

2.1 Laserinterferometrický komparátor 
Katedry geodetických základov SvF 
STU Bratislava 
Laserinterferometrický komparátor (LIK) 

svojou presnosťou a nadväznosťou na Sloven-
ský metrologický ústav (SMÚ) predstavuje 
najvyšší článok metrologického zabezpe-
čenia dĺžok na Katedre geodetických zákla-
dov (KGZA). Od LIK-u sú odvodené hodnoty 
všetkých nadväzných komparátorov až po 
parametre dĺžkovej základnice Hlohovec. LIK 
bol overený SMÚ pomocou merania rozdielov 
frekvencií Δf voči Národnému etalónu dĺžky 
SR – laserom SMÚ B2 s rozšírenou neistotou 
U = 6,8.10-11 GHz (P = 0,95). Určená 
hodnota frekvencie lasera LIK je F = 473 
612 185 MHz s rozšírenou neistotou U = 
10 MHz, tomu zodpovedajúca vlnová dĺžka 
vo vákuu je λ0 = 632 991 438 fm s rozší-
renou neistotou U= 14 fm (Kuchtová, Mitáš, 
2001).

LIK umožňuje bezdotykové premeriavanie 
všetkých dĺžkových meradiel, ktorých dĺžko-
vé značky (čiarky) je možné umiestniť pod na-
stavovací mikroskop komparátora. Pomocou 
LIK-u sú bežne kalibrované invarové nivelačné 
laty rôznej dĺžky, kontrolné invarové meradlá, 
pracovné etalóny, taktiež je možné vykonať 
overenie nivelačných lát skladacích (4 m), 
základnicových lát, meračských pásiem atď. 
(Kuchtová, Mitáš, 2001).

2.2 Horizontálny komparátor kódových 
nivelačných lát 

Základom takéhoto zariadenia je kalibračná 
lavica s dvomi pohyblivými vozíkmi (30 m) 
(obr. 1 – UniBWM Mníchov), ich poloha je 
monitorovaná laserovým interferometrom. 
Nivelačná lata je umiestnená na pohyblivých 

vozíkoch podoprená v Besselových bodoch. 
Na konci lavice je upevnený elektrooptický 
mikroskop a vozíky sa pohybujú s upevnenou 
nivelačnou latou pod mikroskopom, ktorý me-
ria okraje všetkých prvkov kódu laty.

2.3 Vertikálny komparátor kódových 
nivelačných lát a systémová kalibrácia

Vertikálny komparátor (obr. 2) umožňuje zvis-
lé posúvanie nivelačnej laty. Veľkosť posunu 
je premeriavaná laserovým interferometrom, 
podobne ako pri horizontálnom komparáto-
re. Vertikálny komparátor možno použiť pri 
kalibrácii nivelačných lát vo zvislej polohe, 
a taktiež pri tzv. systémovej kalibrácii. Pred-
nosťou tohto postupu je, že lata je pri kalib-
rácii v rovnakej polohe, v akej sa využíva pri 
meraní v teréne.

Všeobecne sa pri nivelácii predpokladá, 
že mierka celého systému (prístroj + lata) je 
mierka laty určená kalibráciou. Časom sa však 
vlastnosti prístroja i laty menia. Preto na skon-
trolovanie správania sa celého systému treba 
urobiť systémovú kalibráciu. Systémovou ka-
libráciou možno určiť správne hodnoty čítania 
na late, a z toho mierku digitálneho nivelačné-
ho systému, stabilitu celého systému v čase, 
a tiež odhadnúť presnosť celého systému.

Systémovú kalibráciu s latou vo vodorov-
nej polohe pripravujú v laboratóriu na ČVUT 
Praha – dokončujú automatizáciu celého 

Obr. 1 | Horizontálny komparátor.

Obr. 2 | Vertikálny komparátor. 
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procesu. Podobný systém sa realizuje aj v Ne-
mecku (UniBwM Mníchov), Japonsku (Geog-
raphical Survey Institute) alebo Slovinsku 
(University of Ľubľana).

Vertikálny komparátor na kalibráciu nive-
lačných latiek vo zvislej polohe i pre systémo-
vú kalibráciu je v prevádzke v metrologickom 
laboratóriu Technickej univerzity Graz (Ra-
kúsko). Fínsky geodetický inštitút vykonáva 
pomocou vertikálneho komparátora automa-
tizovanú kalibráciu nivelačných lát od roku 
1996 a systémovú kalibráciu od roku 2002. 
Kalibračný systém ML10 firmy Renishaw 
je v prevádzke aj na TU Ostrava (Hornicko-
geologická fakulta – Institut geodézie a důl-
ního měřictví) a ČVUT Praha.

2.4  Kalibračný systém firmy Renishaw

Firma Renishaw je svetovým výrobcom mera-
cej a snímacej techniky. Kalibračný laserový 
meračský systém je systém s modulárnou 
koncepciou, založený na frekvenčne stabili-
zovanom He – Ne (héliovo-neónovom) laseri 
energetickej triedy II (možno ho používať 
bez špeciálnych bezpečnostných zariadení) 
a na optických prvkoch podľa požadovaného 
merania. Laser obsahuje elektroniku na ustá-
lenie výstupu laserového lúča k interpolácii 
a k výpočtu interferenčných prúžkov, vytvo-
rených meracou optikou. Súčasťou systému 
sú optické prvky na meranie lineárnych vzdia-
leností s presnosťou vyššou ako 1 ppm (je 
možné aj dynamické meranie), meranie uhlov 
(náklon a odklon v rozsahu ± 100) a meranie 
rovinnosti. Systém možno aplikovať na kalib-
ráciu invarových a kódových nivelačných lát, 
testovanie elektronických diaľkomerov, mera-
nie posunov stavieb a pod.

V súčasnosti má Katedra geodézie (KG) 
Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave vďa-
ka aktivitám z úrovne fakulty, katedry a finan-
čnému príspevku STU k dispozícii prenosný 
laserový a kalibračný systém XL 10 f. RENI-
SHAW, pracujúci s presnosťou lineárneho 
merania 0,5μm/m (obr. 3, 4) v celom rozsahu 
definovaných podmienok merania (0 až 40°C 
a tlaku 650 – 1150 mbar), s maximálnym 
dosahom lineárneho merania 80 m. Systém 
umožňuje čítať hodnoty s frekvenciou 50 kHz 
i pri maximálnej rýchlosti lineárneho merania 
4m/s. Dosahované lineárne rozlíšenie 1nm 
je zachované v celom rozsahu rýchlosti me-

rania. Stabilita frekvencie vyžarovanej vlno-
vej dĺžky je definovaná výrobcom hodnotou 
±0,05 ppm za rok a ±0,02 ppm za hodinu. 
Laser XL má zabudovaný USB port, laserová 
hlavica je vybavená konektorom na výstup 
analógového signálu. Vonkajší napájací zdroj 
pracuje v režime automatického rozpoznáva-
nia napätia a dovoľuje pripojenie k sieti s na-
pätím 90 V – 264 V.

Kompenzačná jednotka XC – 80 je kľúčo-
vým prvkom na zaručenie presnosti merania 
so systémom XL. Kompenzačná jednotka 
pomocou snímačov umožňuje určiť teplotu 
vzduchu tlak vzduchu a relatívnu vlhkosť. Na 
základe získaných údajov upravuje vlnovú 
dĺžku lasera tak, aby do výpočtu vstupova-
la jej správna hodnota, čím sú eliminované 
chyby merania zo zmien atmosferických 
podmienok prostredia. Kompenzácia sa rea-
lizuje každých 7 s. K jednotke možno pripojiť 
tri snímače teploty materiálu a jeden snímač 
atmosferických podmienok merania (teplota, 
tlak, vlhkosť – obr. 3).

Opísané zariadenie bude tvoriť základ pri-
pravovanej systémovej kalibrácie digitálnych 
nivelačných prístrojov a kódových lát na Ka-
tedre geodézie SvF STU Bratislava.

3.  Testovanie vplyvu intenzity 
osvetlenia na prácu digitálneho 
nivelačného prístroja

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa chyby, 
s ktorými sa stretneme i pri nivelácii pomo-
cou digitálnych nivelačných prístrojov, patrí 
chyba z nepresného delenia nivelačnej laty 
(stupnice) (Hánek, 2001; Melicher 2001).

3.1  Chyba z nepresného delenia nivelačnej 
laty (stupnice):

Chyba z nepresného delenia laty patrí medzi 
systematické chyby nivelácie a aj v súčasnos-
ti podstatnou mierou ovplyvňuje presnosť vý-
sledkov presných nivelačných meraní (mera-
nie v štátnej nivelačnej sieti, meranie posunov 
stavebných objektov a pod.).

Kalibrácia nivelačných lát umožňuje potla-
čiť vplyv tejto chyby na minimum. Kalibračné 
merania možno v súčasnosti realizovať po-
mocou laserového interferometra lineárnym 
meraním. Tento postup je vhodný pri latách 
s klasickým delením, ako aj pri kódových la-
tách. Samotná kalibrácia sa môže realizovať 
rôznym postupom – vo vodorovnej i zvislej 
polohe nivelačnej laty (kap. 2).

Na kvalitu výsledkov nivelačných meraní 
realizovaných digitálnymi nivelačnými prístroj-
mi okrem podmienok a vplyvov uvedených 
v texte vplýva i intenzita osvetlenia. Nároky na 
intenzitu osvetlenia sú vyššie než pri klasic-
kých nivelačných prístrojoch (Hánek, 2001).

3.2 Svetlo a fotometrické podmienky

Svetlo je nevyhnutnou a neodmysliteľnou 
súčasťou nášho života i životného prostredia 
a patrí medzi jeho základné činitele. Z fyzikál-
neho hľadiska ako časť elektromagnetického 
vlnenia nás neustále sprevádza, či už v čistej 
forme zdroja energie a svetla (slnečné žia-
renie), alebo ako súčasť neodmysliteľných 
výdobytkov vedy a techniky, používaných 
v každodennom živote.

Intenzita svetla a osvetlenia je limitujúcim 

Obr. 3 | Kalibračný systém XL 10 f. RENISHAW. Obr. 4 | Laserová hlavica XL 10.
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faktorom pre všetky oblasti ľudskej činnosti, 
geodetické práce nevynímajúc. Aj moderné 
geodetické prístroje na terestrické merania 
potrebujú na svoju činnosť nielen zdroj ener-
gie, ale na rozoznanie predmetu merania 
– cieľa aj určité fotometrické podmienky.

Rozoznanie predmetu merania – cieľa pri 
práci s geodetickými prístrojmi je všeobecne 
dané vlastnosťami pozorovateľa, ďalekohľa-
du, prostredia a predmetu merania. Pri práci 
s klasickými optickými prístrojmi možno tieto 
vlastnosti špecifikovať podľa (Sokol et. al., 
1999) na základe :

  fotometrických podmienok (osvetlenie, 
kontrast),

  geometrických vlastností cieľa (veľkosť = 
uhol videnia, tvar).
Pri používaní digitálnych nivelačných prí-

strojoch s automatickým určovaním prevýše-
nia je potrebné uviesť, že veľkosť cieľa je de-
finovaná minimálnym úsekom dĺžky stupnice, 
ktorý musí byť pri meraní viditeľný.

Osvetlenie E je odvodená fotometrická 
veličina, určená podielom rovnomerne rozde-
leného svetelného toku ∆Φ, dopadajúceho 
na povrch telesa a veľkosti tohto povrchu ∆S. 
Jednotkou osvetlenia je lux (lx). Plocha má 
osvetlenie jedného luxu, ak na každý štvorco-
vý meter plochy dopadá rovnomerne rozdele-
ný svetelný tok jedného lúmenu.

       ∆Φ   (3.1)E =  ——–
     ∆S
Na ilustráciu uvádzame niektoré hodnoty 

osvetlenia pri rôznych podmienkach ( tab. 1).

Závery z experimentálneho merania fotomet-

rických podmienok pri práci s nivelačným 

prístrojom DiNi 12

  Čas merania pri bežnom dennom osvet-
lení (200 – 3 000 lx a viac) zodpovedá 
údajom výrobcu a pohybuje sa do 4 s,

 pri znižovaní intenzity osvetlenia (pod 80 
lx) sa čas merania predlžuje až na dvojná-
sobok (6 s i viac),

 prahová hodnota pri rovnomernom ume-
lom osvetlení, keď prístroj ešte meria, je 8 
až 5 luxov, pri bodovom osvetlení sú však 
potrebné hodnoty min. 10 lx a vyššie,

 osvetlenie prístroja priamym slnečným 
svetlom vyššej intenzity signalizuje prístroj 
prerušením merania – poznámkou „lata 
nečitateľná“,

 pri dennom osvetlení je výhodné nepriame 
rozptýlené svetlo 200 – 400 lx, (rozptyl 
opakovaných čítaní do ± 0,1 mm),

 zväčšujúca sa intenzita osvetlenia, priame 
slnečné osvetlenie i narastajúca dĺžka 
zámer zhoršujú výsledky (rozptyl opako-
vaných meraní až na hodnotu ±0,6mm), 
predlžujú čas merania,

 meranie s nivelačným prístrojom DiNi 12 
je možné v teréne i pri zhoršených sve-
telných podmienkach, treba však počítať 
s tým, že znížená intenzita osvetlenia pod 
120 – 100 lx znižuje presnosť výsledkov 
merania.

4  Kalibrácia elektronických 
diaľkomerov na dĺžkovej 
porovnávacej základnici v teréne

Postup kalibrácie na základnici v Hlohovci 
(obr. 5) prebieha vo dvoch fázach (Mičuda et. 
al., 2001; Ježko – Bajtala, 2005):

 realizácia meraní a zber nameraných úda-
jov,

 spracovanie nameraných údajov.

Na kalibračné merania sa využíva päť pilierov 
so závislou centráciou (n) s označením Z1 až 
Z5. Táto konfigurácia umožňuje odmerať

n. (n – 1)1/2, (4.1)
desať dĺžok na kalibráciu elektronických diaľ-
komerov.

Úplné kalibračné meranie sa odporúča 
vykonať v dvoch sériách meraní počas dvoch 
dní (Mičuda et. al., 2001), podľa možnosti za 

rôznych poveternostných podmienok. Séria 
merania predstavuje obojstranné meranie 
dĺžok vo všetkých kombináciách. Minimálne 
kalibračné meranie, postačujúce na väčšinu 
prístrojov v geodetickej praxi, spočíva vo vy-
konaní meraní v jednej sérii.

 
Spracovanie nameraných údajov

Cieľom spracovania meraní je určenie hodnôt 
vybraných parametrov, určenie intervalu spo-
ľahlivosti (konfidencie) týchto hodnôt a tes-
tovanie hypotéz o vybraných parametroch. 
Postup spracovania meraní začína určením 
fyzikálnych redukcií, aplikáciou matematic-
kých korekcií (prevod šikmej dĺžky, opravenej 
o fyzikálne redukcie na referenčnú plochu 
zahŕňa korekciu zo smeru /vybočenia bodov 
základnice od osi základnice/ a korekciu 
z prevýšenia). Ďalší postup vychádza z odha-
du adičnej konštanty a odhadu parametrov 
regresnej priamky (Mičuda et. al., 2001).
Adičnú konštantu diaľkomera môžeme defi-
novať ako

c = κ + c1 + c2,  (4.2)
kde κ je elektronická časť adičnej 

konštanty, ktorá ovplyvňuje vnútornú pres-
nosť výsledku merania diaľkomera. Určiť κ 
je možné len v laboratórnych podmienkach. 
Hodnota c1 je geometrická korekcia prístro-
ja a c2 geometrická korekcia odrazového 
systému. Hodnota c1 + c2 má na väčšine 
elektronických diaľkomerov pre výrobcom 
odporúčaný odrazový systém nulovú veľkosť. 
V prípade iného typu odrazového systému 
musíme hodnotu adičnej konštanty určiť, pre-
tože jej veľkosť by sa prejavila v meraní ako 
systematická chyba. Adičnú konštantu z me-
raní na základnici odhadneme podľa druhého 
lineárneho modelu (nepriame meranie vekto-
rového parametra) (Mičuda et. al., 2001).

Uvedeným modelom dostaneme odhad-

Tab. 1

Miesto merania Osvetlenie [lx]

Mesačné osvetlenie pri splne 0,15 až 0,20

Osvetlenie ulice 2,00 až 20

Osvetlenie spálne až 50

Osvetlenie obývacej izby až 80

Osvetlenie kresliarne až 300

Miestnosť vo dne 10 až 10 000

Priame slnečné osvetlenie až 100 000

Na experimentálne hodnotenie osvetle-
nia bol použitý prenosný luxmeter PU-150, 
s meracím rozsahom do 100 000 lx, s dvoma 
fotónkami: odporovou pre hodnoty do 40 lx 
a selénovou (Halahyja et. al., 1985).

Obr.5 | Elektronický tachymeter na základnici v Hlohovci.
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nuté hodnoty meraných dĺžok a odhadnutú 
hodnotu adičnej konštanty spolu s charak-
teristikami presnosti. Odhadnutá adičná 
konštanta platí pre kalibrovanú súpravu diaľ-
komer – odrazový systém. Odhadnuté dĺžky, 
charakterizované svojou kovariančnou mati-
cou sú opravené o adičnú konštantu a možno 
ich priamo porovnať s parametrami základni-
ce. Lineárnou regresiou s uvažovaním štatis-
tických vlastností odhadnutých dĺžok potom 
odhadujeme vybrané parametre diaľkomera: 
a (adičný člen) a b (násobný člen).

Geodetická základnica Hlohovec umožňu-
je určiť reálne hodnoty adičnej konštanty súp-
ravy diaľkomer – odrazový systém a posúdiť 
presnosť merania dĺžok danou súpravou. 
Určenie správneho rozmeru meranej dĺžky 
elektronickým diaľkomerom je nevyhnutnou 
podmienkou z hľadiska zabezpečenia metro-
logickej nadväznosti – realizácie metra ako 
jednotky dĺžky (Mičuda et. al., 2001).

5  Kalibrácia horizontálnych kruhov 
optických a elektronických 
teodolitov

V minulosti sa na overenie kvality vodorov-
ných kruhov, resp. presnosti merania uhlov 
používal postup vychádzajúci z STN ISO 
8322, ktorý predpokladal meranie v dvoch 
polohách ďalekohľadu, v štyroch skupinách 
a v dvoch sériách. Presnosť merania uhlov, 
resp. smerov je podľa tejto normy charakte-
rizovaná strednou chybou „mα“ (Ježko – Baj-
tala, 2005).

V súčasnosti je postup overovania kvality 
optických a elektronických teodolitov a elek-
tronických diaľkomerov a tachymetrov defi-

novaný v nasledujúcich STN ISO normách 
(Ježko, 2010):

 STN ISO 17123-3: 2001 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 3. časť: Teodolity,

 STN ISO 17123-4: 2001 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 4. časť: Elektrooptické 
diaľkomery,
 STN ISO 17123-5: 2005 Optika a optické 

prístroje – Postupy na testovanie geodetic-
kých prístrojov. 5. časť: Elektronické tachy-
metre.

 
Kalibráciu vodorovných kruhov optických 
i elektronických teodolitov možno realizovať 
aj na automatickom zariadení na kalibráciu 
optických polygónov EZB-3 Slovenského 
metrologického ústavu (SMU) v Bratislava. Na 
tomto zariadení bolo kalibrovaných viacero 
optických i elektronických teodolitov (Ježko 
et. al., 2004). Výsledkom takejto kalibrácie je 
súbor korekčných hodnôt z niekoľkých sérií 
merania – určenie hodnôt korekcií k jednot-
livých hodnotám uhlov na vodorovnom kruhu 
a tvar aproximujúcej funkcie.

Dôležitou súčasťou spracovania je šta-
tistické testovanie parametrov normálneho 
rozdelenia a analýza rozptylu. O možnostiach 
tohto testovania pomocou Grubbsovho testu 
a pomocou (ANalyses Of VAriance – analý-
za rozptylu) sa podrobne hovorí v literatúre 
(Ježko et. al., 2005). ANOVA je súbor šta-
tistických procedúr, ktorými zisťujeme vplyv 
určitého faktora na výsledok merania. Podľa 
počtu faktorov hovoríme o jednofaktorovej 
alebo viacfaktorovej analýze rozptylu. Údaje 
získane na kalibračnom zariadení, ktoré sú 
v ďalšom texte predstavené, boli spracované 

pomocou softvéru Excel 2002 a Grafer 4. 
Grafické znázornenie korekcií k jednotlivým 
miestam horizontálneho kruhu z troch sérií 
merania sú znázornené na obr. 6. 

Pri aproximácii nameraných hodnôt sme 
použili polynomickú funkciu. Stupeň aproxi-
mácie polynomickou funkciou je individuál-
ny a závisí od tvaru priamky, ktorá sa získa 
pospájaním hodnôt korekcií a zobrazením do 
grafu – obr. 6.

Pri grafickej interpretácii hodnôt sme 
použili i polárny graf. Najskôr bol zhotovený 
formou kružnice etalón s vhodne zvoleným 
polomerom, ktorý závisí od veľkosti hodnôt 
korekcií. Korekcie sa potom nanášali podľa 
znamienka. Ak bola hodnota korekcie klad-
ná, naniesla sa smerom od stredu, ak bola zá-
porná, smerom do stredu od etalónu. Pospá-
janím hodnôt sme dostali uzavretú lomenú 
krivku, ktorá bola aproximovaná regresnou 
krivkou.

V prípade prezentovaných výsledkov prí-
stroja Leica TC 800 bola použitá polynomic-
ká funkcia 6. stupňa –

Y = 29,98322 – 0,4673829.X + 
0,005243.X2 – 1,465239.10-5 .X3 + 
3,88508.10-8.X4 – 1,81514.10-10.X5 + 
2,8248.10-13 .X6.

 
Záver

Prístroje používané v geodetickej praxi pred-
stavujú pracovné meradlo s nezastupiteľným 
miestom v meračskej praxi. Ich metrologická 
nadväznosť na štátne, resp. medzinárodné 
etalóny je základným predpokladom kvality 
geodetických meraní. Limitujúcou sa stáva 
pri opakovaných meraniach po určitých časo-
vých intervaloch, kde sa predpokladá vysoká 
stabilita rozmerov etalónu – meradla a teda 
správnosť, jednotnosť a reprodukovateľnosť 
vykonaných meraní. Problém metrológie 
v geodézii je špecifický aj s ohľadom na dy-
namiku, miesto a čas meniacich sa atmosfe-
rických podmienok. Povinnosť starať sa o jed-
notnosť a správnosť merania vyplýva nielen 
zo zákonných ustanovení a noriem, ale je aj 
prirodzeným predpokladom kvality merania.

Opísané postupy kalibrácie a testovania 
geodetických prístrojov i ich nevyhnutného 
príslušenstva (nivelačné laty, odrazové hra-
noly) predstavujú čiastočne aj túto oblasť 
geodetickej činnosti s poukázaním na nie-

Obr. 6 | Korekcie vodorovného kruhu z 3 sérií merania na kalibračnom zariadení SMÚ.

Grafické znázornenie vypočítaných hodnôt prístrojom Leica TC 800
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ktoré možnosti riešenia v súčasnosti i v blíz-
kej budúcnosti. Transfer nových laserových 
technológií lineárneho merania do technickej 
praxe je cieľom aj pripravovaných vedeckový-
skumných projektov na Katedre geodézie SvF 
STU Bratislava.
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Článok bol spracovaný ako súčasť projektu 
VEGA reg. číslo projektu 1/0142/10 „Kvali-
tatívne aspekty tvorby priestorových modelov 
geodetickými a fotogrametrickými metóda-
mi“.

Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra 
geodézie SvF STU v Bratislave

1. Úvod

Existencia medzinárodných, národných a re-
publikových stavovských organizácií vo svete, 
v Európe i na území dnešného Slovenska nie 
je celkom novým javom. Ich vznik a rozvoj spa-
dá do obdobia, v ktorom sa výraznejšie začali 
presadzovať procesy zmedzinárodňovania 
hospodárskeho života, t. j. najmä koncom 19. 
storočia a predovšetkým v 20. storočí. Éru ne-
bývalého rozkvetu však stavovské organizácie 

Stavovské organizácie v odbore geodézia a kartografia 
na Slovensku

zaznamenali až po 2. svetovej vojne. Súviselo 
to so silnejúcimi tendenciami k regio nalizácii, 
integrácii, globalizácii a vzájomnej závislosti, 
a to nielen v ekonomickej, politickej a vojen-
skej oblasti, ale prakticky vo všetkých sférach 
života dnešnej spoločnosti.

Stavovské organizácie majú rozličné za-
meranie, rozličný rozsah svojich aktivít, roz-
ličnú členskú základňu a napokon aj rozličný 
význam. Existujú v podobe organizácií medzi-
vládnych, mimovládnych, medzištátnych, štát-

nych či republikových, v ktorých spolupracujú 
subjekty rovnakej alebo podobnej profesijnej 
či záujmovej orientácie. Ich spoločným me-
novateľom je podpora vzájomnej spolupráce 
v medzinárodnom, národnom, regionálnom, 
alebo aj celosvetovom meradle, vzájomné 
obohacovanie výsledkami aktivít dosiahnutý-
mi v jednotlivých štátoch. Toto všetko nepo-
chybne nezanedbateľnou mierou prispieva 
k rýchlemu rozširovaniu poznatkov a skúse-
ností dosiahnutých vo svete, k vzájomnému 
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poznávaniu medzi národmi, k odstraňovaniu 
existujúcich bariér a predsudkov, k zvýšeniu 
pokroku jednotlivých odvetví národného hos-
podárstva.

V tomto príspevku sa pokúsim čitateľom 
bulletinu priblížiť základné informácie o stavov-
ských organizáciách v odbore geodézia a kar-
tografia na Slovensku, ako aj zvýrazniť rozdiel 
medzi stavovskými organizáciami fungujúcimi 
podľa osobitných profesijných zákonov a sta-
vovskými organizáciami fungujúcimi podľa 
zákona o združovaní občanov. Medzinárodné 
mimovládne stavovské organizácie v odbore 
geodézie a kartografie sa pokúsim priblížiť nie-
kedy v nasledujúcich číslach bulletinu.

2.  Stavovské organizácie v odbore 
geodézia a kartografia pracujúce 
v zmysle osobitných profesijných 
zákonov

Medzi stavovské organizácie, ktorých činnosť 
sa riadi podľa osobitných profesijných záko-
nov v Slovenskej republike (SR), zaraďujeme 
v súčasnosti 19 profesijných komôr:

 Komoru geodetov a kartografov (KGaK), 
fungujúcu v zmysle zákona č. 216/1995 
Z. z. o komore geodetov a kartografov,

 Slovenskú komoru stavebných inžinie-
rov (SKSI), fungujúcu v zmysle zákona 
č. 138 /1992 Zb. o autorizovaných archi-
tektoch a autorizovaných stavebných inži-
nieroch,

 Slovenskú komoru architektov (SKA), fun-
gujúcu taktiež v zmysle zákona č. 138/ 
1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch,

 – ...

Charakteristickým znakom týchto stavov-
ských organizácií je to, že členstvo v nich je 
povinné. Tak sa stalo aj v našom odbore GaK, 
že v nadväznosti na zákon č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii bola osobitným profe-
sijným zákonom č. 216/1995 Z. z. o komore 
geodetov a kartografov ustanovená s účin-
nosťou od 1. januára 1996 Komora geodetov 
a kartografov na Slovensku, so sídlom v Bra-
tislave.

Základné informácie o Komore geodetov 
a kartografov:

 rok založenia: 1996,

 počet členov: 700,
 členský príspevok vrátane poistného: 193 

eur,
 zloženie členstva: autorizovaní geodeti 

a kartografi pre oblasť katastra nehnuteľ-
ností, autorizovaní geodeti a kartografi pre 
oblasť inžinierskej geodézie,

 predsedovia: J. Abelovič (1996), S. Stre-
čanský (1997 – 2000), V. Stromček (2000 
– 2010),

 korešpondenčná adresa sídla: Na paši 4, 
821 02 Bratislava,

 www.kgk.sk, komorag@mail.t-com.sk,
 tel/fax: 02/ 4488 8348

Podrobnejšie informácie o KGaK nájdete v pub-
likácii (1).

3.  Stavovské organizácie v odbore 
geodézia a kartografia pracujúce 
v zmysle zákona o združovaní 
občanov 

Charakteristickým znakom týchto stavov-
ských organizácií je to, že ich činnosť je po-
stavená na dobrovoľnom členstve. Medzi 
tieto stavovské organizácie v odbore GaK na 
Slovensku zaraďujeme:

 Slovenskú spoločnosť geodetov a karto-
grafov (SSGK),

 Slovenský zväz geodetov (SZG),
 Kartografickú spoločnosť (KS) SR,
 Slovenskú spoločnosť fotogrametrie a diaľ-

kového prieskumu Zeme (SSFaDPZ),
 Združenie geodetov a kartografov (ZGK),
 Zamestnávateľský zväz geodézie a karto-

grafie (ZZGK),
 Komoru pozemkových úprav (KPÚ).

3.1  Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov

SSGK je právnym nástupcom a pokračovate-
ľom bývalej Geodeticko-kartografickej spoloč-
nosti ČSVTS a je združená spolu s ostatnými 
profesijnými spoločnosťami vo Zväze sloven-
ských vedecko-technických spoločností (ZS-
VTS).

Základné informácie o SSGK:
 rok založenia: 1990,

 počet členov: 215 individuálnych a 1 ko-
lektívny člen,

 členský príspevok na rok: 12 eur,
 zloženie členskej základne: geodeti a kar-

tografi so stredoškolským a vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore GaK, pracujúci 
predovšetkým v organizáciách štátnej 
správy,

 členstvo v medzinárodných nevládnych 
organizáciách: FIG,

 predsedovia: Ing. E. Maták (1990 – 2006), 
Ing. D. Ferianc (2006 – 2010),

 korešpondenčná adresa: Slovenská spo-
ločnosť geodetov a kartografov, Chlumec-
kého 4, 827 45 Bratislava

 www.ssgk.sk
 e-mail: ssgk@ssgk.sk
 tel.: 0903/406 504 – predseda
 0902/906 611 – tajomník

3.2  Slovenský zväz geodetov

SZG vznikol v roku 1990 s cieľom podieľať 
sa na príprave a tvorbe novej právnej úpravy 
zákona o geodézii a kartografii a hlavne zá-
kona o komore geodetov a kartografov a jej 
konštituovaní.

Základné informácie o SZG:
 rok založenia: 1990,
 počet členov: 302,
 členský príspevok ročne: 14 eur,
 zloženie členskej základne: geodeti a kar-

tografi s vysokoškolským vzdelaním v od-
bore GaK pracujúci predovšetkým v podni-
kateľskej sfére,

 členstvo v medzinárodných nevládnych 
organizáciách: ISPRS (do roku 2009),

 predsedovia: prof. Ing. J. Abelovič, CSc. 
(1990 – 1995), Ing. M. Beňák – zastupu-
júci (1996), Ing. Š. Lukáč (1997 – 2010),

  korešpondenčná adresa: Slovenský zväz 
geodetov, Radlinského 11, 813 68 Brati-
slava

 www.szg.sk
 e-mail: stefan.lukac@stuba.sk
 tel.: 02/592 74 388

Vedenie SZG spolu s vedením SSGK sa od 
roku 2006 zaoberalo s myšlienkou spojenia 
týchto dvoch organizácií do jednej a pripravi-
lo spoločné znenie stanov. V tomto roku na 
základe dohody medzi výkonným výborom 
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SSGK a predsedníctvom SZG dôjde k spoje-
niu týchto organizácií na zlučovacom zjazde 
v októbri 2010.

3.3  Kartografická spoločnosť SR

Základné informácie o KS SR:
 rok založenia: 1992,
 počet členov: 100,
 členský príspevok: 4 eurá,
 zloženie členskej základne: geodeti a kar-

tografi s kartografickým zameraním, ako 
aj absolventi geografickej špecializácie na 
UK,

 členstvo v medzinárodných nevládnych 
organizáciách: ICA,

 predsedovia: doc. Ing. M. Hájek, CSc. (1992 
– 1995), doc. Ing. J. Čižmár, CSc. (1996 
– 2010),

 korešpondenčná adresa: Kartografická spo-
ločnosť SR, Radlinského 11, 813 68 Brati-
slava

 e-mail: jozef.cizmar@stuba.sk
 tel.: 02/592 74 352

3.4  Slovenská spoločnosť fotogrametrie 
a diaľkového prieskumu

SSFDP vznikla z bývalej „komisie fotogramet-
rie a diaľkového prieskumu“, ktorá pôsobila 
pri SZG.

Základné informácie o SSFDP:
 rok založenia: 2008,
 počet členov:
 členský príspevok ročne:
 zlúčenie členskej základne: geodeti a kar-

tografi so zameraním na fotogrametriu 
a diaľkový prieskum, ako aj na GIS,

 členstvo v medzinárodných nevládnych 
organizáciách: ISPRS (od 2009),

 predseda: Ing. M. Paško (2008 – 2010),
 korešpondenčná adresa: Slovenská spo-

ločnosť fotogrametrie a diaľkového pries-
kumu, Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava

 www.ssfdp.sk
 e-mail: info@ssfdp.sk
 tel.: 0910 907 670

3.5  Združenie geodetov a kartografov

Základné informácie o ZGK:
 rok založenia: 2001,
 rok ukončenia činnosti, resp. fúzie s SSGK: 

2008,
 počet členov: 81,
 členský príspevok ročne: 200.- Sk,
 zloženie členskej základne: predovšetkým 

geodeti a kartografi so stredoškolským 
vzdelaním v odbore GaK, ale aj vysoko-
školsky vzdelaní geodeti a kartografi, ktorí 
neboli členmi KGaK,

 predseda: J. Stuparin (2001 – 2008),

3.6  Zamestnávateľský zväz geodézie 
a kartografie

Základné informácie o ZZGK:
 rok založenia: 1990,
 členský príspevok ročne: 332 eur + 2 eurá 

krát počet zamestnancov firmy,
 zloženie členskej základne: zamestnáva-

telia (právnické osoby) v oblasti geodézie 
a kartografie s viac ako 6 zamestnanca-
mi,

 predsedovia: Ing. S. Strečanský (1990 
– 2000), Ing. J. Timko (2001 – 2006), 
Ing. V. Uhlík (2007 – 2010),

 korešpondenčná adresa: Zamestnávateľ-
ský zväz geodézie a kartografie, Pekná 
cesta 15, 834 04 Bratislava

 e-mail: uhlik@geodezia-ba.sk
 tel.: 02/448 73 814

3.7  Komora pozemkových úprav

Základné informácie o KPÚ:
 rok založenia: 2004,
 počet členov: 64 ,
 členský príspevok ročne: 36,50 eur,
 zloženie členskej základne: odborníci 

všetkých profesií, ktorí majú profesionálny 
vzťah k pozemkovým úpravám (PÚ), k pro-
jektovaniu PÚ a k realizácii PÚ,

 predsedovia: Ing. J. Šefčík (2004 – 2005),  
Ing. J. Julény (2006 – 2010),

 korešpondenčná adresa: Komora pozem-
kových úprav, Stolárska 14, 831 06 Brati-
slava

 www.kpu.sk
 e-mail: kpu@kpu.sk
 tel.: 02/448 85 386, 0907/244 752.

4.  Záver

Po zmene spoločensko-politických a ekono-
mických pomerov roku 1989 v našej krajine 
postupne a prirodzeným vývojom z iniciatívy 
geodetov a kartografov vznikli spomínané 
profesijné stavovské organizácie, z ktorých 
každá našla svoje pole pôsobnosti, aj keď len 
na určité obdobie. Každá z nich má iné zame-
ranie, iné zloženie členstva, ale aj iné kompe-
tencie. Vďaka týmto faktorom a prirodzenému 
vývoju je medzi týmito organizáciami vcelku 
dobrá spolupráca, hlavne pri usporiadaní naj-
väčšieho odborného podujatia v SR, ktorým 
sú každoročné Slovenské geodetické dni. 
Treba však rozlišovať a diferencovať pri posu-
dzovaní organizácií pracujúcich podľa osobit-
ných profesijných zákonov (KGaK s povinným 
členstvom) a organizácií, pracujúcich v zmys-
le zákona o združovaní občanov (SSGK, SZG, 
KS SR, SSFDP, ZGK, ZZGK, KPÚ s dobrovoľ-
ným členstvom).

Prirodzená deľba kompetencií a zame-
rania týchto stavovských organizácií, ako aj 
úzka spolupráca medzi nimi, umožňuje účin-
nejšie vplývať na väčšinu geodetov a karto-
grafov (etika v profesii, dlhodobé vzdelávanie 
prostredníctvom odborných podujatí, ochrana 
geodetov a kartografov a ich klientov a pod.). 
Táto spolupráca stavovských organizácií 
umožňuje spájať sily aj pri lobovaní voči štát-
nym orgánom a organizáciám.

Napriek uvedeným skutočnostiam som 
po dlhých rokoch pôsobenia vo vedení týchto 
organizácií predsa len nadobudol dojem, že 
na malom Slovensku je táto činnosť priveľmi 
a zbytočne roztrieštená.
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GEOsys OPEN – 2. ročník badmintonového turnaja

Prvú februárovú sobotu 6. 2. 2010 sa konal 2. ročník badmintonové-
ho turnaja geodetov a sympatizantov badmintonu, GEOsys OPEN.

Badminton je známy ako dovolenkový šport, ktorý sa z letných plá-
ží premiestňuje v nepriaznivom počasí do hál, takže sa hrá po celý 
rok. Hoci sa konal len 2. ročník turnaja, pohoda a radosť z pohybu 
a zo súťaže bola viditeľná. V tomto čísle časopisu vám z neho prináša-
me krátku reportáž.

Organizátorom turnaja bola spoločnosť GEOsys, s. r. o., Bratislava. 
Miestom konania bola badmintonová hala na Slovnaftskej ulici. Tur-
naj sa hral v poobedňajších hodinách, od 14.00 hod do 18.00 hod. 
Prezentovalo sa 32 hráčov, ktorí boli rozdelení do štyroch skupín po 
pároch. V skupine sa hralo v pároch, systémom každý s každým. Kaž-
dý pár hral tri zápasy a hralo sa na dva víťazné skrátené sety (do 15 
bodov). Víťaz skupiny postúpil do semifinále. Dva semifinálové zápasy 
hrali víťaz prvej skupiny s víťazom druhej skupiny a víťaz tretej skupi-

ny s víťazom štvrtej skupiny. Do finále postúpili víťazi semifinálových 
zápasov.

Víťazmi tohtoročného turnaja sa stali: Martin a Martina Holecovci.
Páry, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach, si vybojovali me-
daily a fľašu šampanského. Víťaz bol odmenený aj putovným pohá-
rom.

Jediným usporiadateľom a sponzorom tur naja bola spoločnosť 
GEOsys, s. r. o., Bratislava.

Turnaj bol zaujímavý a všetci sa tešíme aj na budúci ročník. Fotodoku-
mentácia z turnaja vám priblíži jeho atmosféru a možno aj naláka ďal-
ších potenciálnych záujemcov o badminton. Kto má rád badminton, 
a chce si v budúcnosti zmerať sily, môže sa informovať v spoločnosti 
GEOsys, s. r. o. (u Martina Talaroviča), a nechať na seba kontakt pre 
budúcoročný turnaj. Veríme, že letným trénovaním sa v zime zvýši va-
ša chuť si zasúťažiť.

Renáta Šrámková, členka redakčnej rady SGaK

Spoločná fotografia.

Putovný pohár a ceny 
pre víťazov.

Momentky z turnaja.

Vyhlasovanie 
výsledkov.

Víťazný pár.

Pár umiestnený na 2. mieste.

Pár umiestnený na 3. mieste.
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Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, Vyhne 2010

Správa Predstavenstva o činnosti Komory geodetov 
a kartografov 

tastra Slovenskej republiky (Úrad). Náplňou 
rokovania predstavenstva sú zásadné otázky 
činnosti Komory, všetky prijaté uznesenia sú 
priebežne zverejňované v našom časopise 
a na internetovej stránke.

Pracovníčky kancelárie v zmysle stanov 
Komory zabezpečujú administratívnu, hos-
podársku a odbornú činnosť Komory, súčas-
ne sa podieľajú organizačne na odborných 
akciách realizovaných Komorou, čo je pri 
stálom raste počtu jej členov náročnou úlo-
hou. Informovanosť našich členov sa snažia 
zabezpečovať aj operatívne – zasielaním in-
formácií hromadnou e-mailovou poštou, čo 
považujeme za najefektívnejšie. Je však prek-
vapujúcou skutočnosťou, že tretina členov 
Komory nemá zriadenú e-mailovú schránku. 
Tajomníčka kancelárie je členkou redakčnej 
rady Slovenského geodeta a kartografa.

Kancelária Komory spracovala pre všet-
kých aktívnych členov vyhodnotenie vzdeláva-
nia za ďalšie hodnotiace obdobie – rok 2009, 
ktoré bolo súčasťou zásielky k VZ. V prípade 
pripomienok na doplnenie treba zaslať do-
klady o účasti na vzdelávacích aktivitách do 
kancelárie Komory.

V nadväznosti na schválené pravidlá po-
užívania ochrannej známky Komory na ko-
munikačných prostriedkoch členov Komory, 
kancelária vydá na požiadanie tlačivo žiadosti 

1.  Plnenie uznesení z valného 
zhromaždenia v Piešťanoch z 27. 3. 
2009

Úlohy uložené uznesením VZ predstavenstvu 
Komory:
1.  Publikovať materiály z VZ v periodiku Ko-

mory Slovenský geodet a kartograf č. 2/ 
2009 a na internetovej stránke Komory. 
Z: Ing. Repáň, Ing. Geisseová  splnené

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ Komo-
ry a zaujať k nim stanovisko. 
Z: Ing. Stromček  splnené

3.  Pokračovať v organizovaní pracovných stret-
nutí členov Komory na krajskej úrovni, mini-
málne jedenkrát v roku. 
Z: Ing. M. Bulla, Ing. Siman, regionálni zástupcovia
  splnené

4.  Dôsledne plniť a pravidelne vyhodnocovať 
úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci uzat-
vorených s partnerskými organizáciami. 
Z: Ing. Nagy, Ing. Hermanová  splnené

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 17. slo-
venských geodetických dní v roku 2009. 
Z: Ing. Stromček, Ing. Pobjecký  splnené

6.  Rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s komo-
rami rovnakého alebo príbuzného odbor-
ného zamerania na Slovensku a v sused-
ných štátoch. 
Z: Ing. Stromček, Ing. Hardoš  splnené

7.  Zabezpečiť účasť Komory na práci a riade-
ní FIG a CLGE. 
Z: Ing. Hardoš  splnené

8.  Presadzovať súkromnú geodetickú sféru 
do realizácie činností, ktoré doposiaľ vyko-
návajú štátne organizácie. 
Z: Ing. Raškovič, Ing. Kováč  splnené

9.  Preveriť, vybrať a zabezpečiť novú poistnú 
zmluvu na poistenie autorizovaných geode-
tov a kartografov pri výkone ich činnosti. 
Z: Ing. Stromček, Ing. Hardoš, Ing. Repáň  splnené

10.  Pripraviť návrh a zrealizovať výrobu vlajky 
s logom Komory a štátnym znakom pre kaž-
dého člena Komory. 
Z: Ing. Stromček, Ing. Ľ. Bulla  splnené

2.  Činnosť predstavenstva 
a kancelárie Komory

Predstavenstvo riadilo svoju činnosť v zmys-
le zákona o Komore, jej stanov a ostatných 
vnútorných predpisov. V hodnotenom období 
rokovalo 7-krát. Súčinnosť s ostatnými orgán-
mi Komory bola zabezpečená tým, že na kaž-
dom zasadnutí boli prítomní ich predsedovia. 
V júni sa konalo spoločné rokovanie všetkých 
orgánov Komory, na ktoré boli prizvaní aj zá-
stupcovia Úradu geodézie, kartografie a ka-

 Hotel Sitno vo Vyhniach, miesto konania VZ KGaK 2010  
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na používanie ochrannej známky spolu s pra-
vidlami jej používania. Po jeho vyplnení vydá 
záujemcovi logo Komory.

V súvislosti s prijatým uznesením predsta-
venstva o zviditeľňovaní členov Komory z ob-
chodnej a hospodárskej stránky na využitie 
ich konkurenčnej výhody, spracovala v roku 
2009 kancelária zoznamy autorizovaných 
geodetov a kartografov (AGaK) podľa jed-
notlivých krajov a tie boli prostredníctvom 
regionálnych zástupcov distribuované na prí-
slušné katastrálne úrady. Plánuje sa priebež-
ne ich upravovať v nadväznosti na aktuálne 
zmeny v zozname AGaK.

Jednou z povinností všetkých členských štá-
tov EÚ je transponovanie Smernice EÚ o služ-
bách na vnútornom trhu do národnej legislatívy 
právnym predpisom a súčasne v praxi zrealizo-
vať mnohé úlohy a projekty z nej vyplývajúce.

Jedným z projektov uvedenia zákona do 
praxe je aj založenie jednotných kontaktných 
miest pre podnikateľov v SR (JKM).

V zmysle § 2, bod f) návrhu zákona je 
príslušným orgánom orgán verejnej správy 
alebo profesijnej organizácie, ktorý rozhoduje 
o udelení oprávnenia alebo vykonáva kontro-
lu, dozor alebo dohľad podľa osobitného pred-
pisu (zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, zákon Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 
Z. z. v znení neskorších predpisov.). Komora 
sa tým stáva orgánom, ktorý posudzuje a rie-
ši žiadosti prijaté z JKM. V tejto súvislosti bola 
kancelária Komory zaradená do prípravných 
fáz technickej realizácie a vypracúvania kon-
cepcie elektronických prepojení pri budovaní 
JKM. V súčasnosti je už informačný systém 
pre vnútorný trh vypracovaný a kancelária 
Komory je zaradená ako jeho používateľ. 
Na požiadavku Ministerstva vnútra SR bol 
vypracovaný manuál mapujúci jednotlivé čin-
nosti, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti Komory 
a Úradu pri udeľovaní oprávnení na overova-
nie geodetických a kartografických činností. 
Kontaktnou osobou na riešenie technických 
otázok elektronickej komunikácie a na rieše-
nie vecných problémov bola za Komoru urče-
ná jej tajomníčka.

3.  Stav členskej základne 
a podnikateľského prostredia

Komora má v súčasnosti 706 aktívnych čle-
nov. Posledné vydané oprávnenie má číslo 
902. V roku 1996 mala Komora 485 členov. 
Počet aktívnych členov od založenia Komory 
sa zvýšil o 222. Pozastavené členstvo má 115, 

vyčiarknutých bolo 19, na vlastnú žiadosť vys-
túpilo 25 a zomrelo 37 členov Komory. Žien 
je 115 a mužov 591. Priemerný vek našich 
členov je 50 rokov. Držiteľov oprávnení typu 
A je 321, B 194 a C 191.

4.  Hospodárenie Komory 

Hospodárne vynakladanie prostriedkov Ko-
mory dôrazne kontroluje Dozorná rada každý 
štvrťrok. Výsledky jej kontrol sú prerokúvané 
na každom zasadaní predstavenstva. Zákla-
dom hospodárenia s finančnými prostried-
kami Komory je ich hospodárne a účelné 
využívanie.

Od začiatku roka 2009 vedenie účtovníc-
tva prebrala Ing. Monika Hanzenová, ktorá 
bola schválená členmi predstavenstva na 
základe ponuky na spracovanie účtovnej 
a mzdovej agendy. Tento krok sa ukázal ako 
správne rozhodnutie, keďže kancelária Ko-
mory, ako aj audítor vyslovili spokojnosť s jej 
prácou. V priebehu roku 2009 bol ukončený 
audit za rok 2008, ktorý do valného zhromaž-
denia (VZ) v Piešťanoch nebol spracovaný 
z dôvodu nezrovnalostí v účtovných výkazoch 
a dokladoch.

Počas roka 2009 geodetické firmy využí-
vali novú spoplatnenú formu inzercie v bul-
letine Slovenský geodet a kartograf (SGaK) 
– vkladanie propagačných materiálov, čo sa 
prejavilo aj v prijatých tržbách za inzerciu. Dá-
vame do pozornosti vypracovaný cenník za 
inzerciu, ktorý priebežne zverejňujeme vždy 
v prvom čísle bulletinu SGaK.

V nadväznosti na prijaté uznesenie č. 10 
na poslednom VZ, vám bola v pošte spolu 
s bulletinom distribuovaná vlajka člena Ko-
mory. Výrobu vlajok sme realizovali až v tomto 
roku, pretože v rozpočte na rok 2009 nebola 
plánovaná príslušná položka.

Komora už tradične aj v roku 2009 oce-
nila diplomovú prácu s prínosom pre prax 
v odbore geodézia a kartografia absolventa 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, formou 
peňažnej odmeny.

5. Činnosť odborných komisií

Katastrálna komisia

Katastrálna komisia, okrem toho, že spolu-
pracovala s Úradom pri príprave vyhlášok č. 
300/2009 Z. z. a č. 461/2009 Z. z., sústre-
dila svoju činnosť najmä na prácu v komisii 
pre implementáciu JTSK09 do praxe. V tejto 
komisii pracujú traja zástupcovia Komory.

Komisia začala svoju činnosť zasadaním 
17. 12. 2009. Predmetom rokovania boli dve 
pripravované usmernenia:
1.  Usmernenie upravujúce spôsob samot-

ného merania, použitie metód a geodetic-
kých úloh pri určení geodetických bodov, 
ako aj formát a náležitosti výstupných pro-
tokolov vrátane predmetu úradného overo-
vania výstupov.

2.  Usmernenie, ktorým sa ustanovujú pod-
klady na aktualizáciu katastrálneho operá-
tu. V praxi to znamená úpravu náležitostí 
elektronických formátov VGI a XML využí-
vaných na aktualizáciu údajov katastra.

Na ďalších zasadnutiach komisie 12. 1. 2010 
a 18. 2. 2010 komisia pracovala už s kon-
ceptmi navrhovaných usmernení. Za Komoru 
sa rokovania zúčastnili Ing. Vladimír Raškovič 
a Ing. Marián Bulla. Obe usmernenia boli veľ-
mi podrobne prediskutované. Celá komisia 
pracovala konštruktívne, každá pripomienka 
bola považovaná za dôležitú a bola dôkladne 
zvážená.

Obsah samotných usmernení nie je po-
trebné prezentovať na tomto mieste, naša 
geodetická obec má, alebo už aj mala mož-
nosť podrobnejšie sa s nimi oboznámiť na sé-
rii ich prezentácií a vysvetlenia, ktoré Komora 
organizuje v spolupráci s Úradom. Podstatný 
je fakt, že výsledky geodetických meraní 
budeme odovzdávať už v systéme JTSK09 
a merané údaje sa nebudú deformovať miest-
nymi transformačnými kľúčmi.

Zástupcovia Komory sa v komisii snažili 
najmä o konfrontáciu navrhovaných usmer-
není s praxou a možnými problémami pri ich 
praktickej aplikácii. Okruh problémov, ktoré 
sa Komora snažila presadiť do usmernení, 
alebo korigovať navrhnuté materiály, možno 
zhrnúť do niekoľkých bodov:

 Možnosť opakovaného použitia dokumen-
tovaného bodu meračskej siete určeného 
v JTSK09 pre viacero projektov.

 Nelimitovať dĺžku základnice na urče-
nie bodu statickou metódou na 15 km 
všeobecne, ale rozlišovať typ použitého 
prístroja (jednofrekvenčný alebo dvojfrek-
venčný) a dĺžku observácie. Posúdenie 
presnosti ponechať na zodpovednosti au-
torizovaného geodeta.

 Určenie výšky bodu je nepovinný údaj, 
povinný je iba pri zriaďovaní bodov merač-
ských sietí s výnimkou pomocných merač-
ských bodov.

 Na určenie podrobných bodov, ktoré nie 
je možné zamerať priamo z bodov merač-
skej siete (napr. neprístupné body, niekto-
ré lomové body budov atď.), je možné ako 
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východiskové body použiť podrobné body 
toho istého projektu. Na výpočet takýchto 
bodov sa použijú geodetické výpočtové 
úlohy. V prípade úlohy 12 (polárna me-
tóda na neznámom bode) sa stanovisko 
prístroja definuje ako podrobný meračský 
bod a čísluje sa od 7001 v rámci projektu. 
Takýto bod môže byť stanoviskom miest-
nej referenčnej stanice v prípade merania 
GNSS-RTK.

 Pri meraní podrobných bodov metódou 
RTK môže byť opakované GNSS meranie 
nahradené overením vzájomnej polohy no-
vourčovaných bodov terestrickými metó-
dami – omernými mierami, ktoré sa uvedú 
do grafickej časti ZPMZ, alebo zameraním 
iných nadbytočných prvkov.

 Maximálne zjednodušenie výstupných ela-
borátov vylúčením nadbytočných tabuliek. 
Rozbor presnosti nevyhotovovať ako ela-
borát, riešiť ho uvedením omerných mier, 
prípadne vyhlásenia do technickej správy. 
Požadované súčasti technickej správy 
ako geodetické údaje vydaných bodov 
ŠPS, resp. Kópie e-mailov z Geodetického 
a kartografického ústavu odovzdávať vo 
formáte, v akom boli dodané – elektronic-
ky alebo analógovo.

 Neodovzdávať formáty RINEX ako súčasť 
projektov (napr. geometrické plány /GP/), 
ak sa použil postprocessing.

 Vydanie výrezu spracúvaného územia 
vo formáte VGI obsahujúceho všetky GP 
v JTSK09 správou katastra z hľadiska 
stotožnenia hraníc. Na ostatné GP nemusí 
spracovateľ GP prihliadať.

 Vydanie elektronickej formy údajov zo sú-
boru popisných informácií KN.

 Zabezpečenie bezplatnej webovej služby 
alebo softvéru zo strany rezortu Úradu na 
jednotnú transformáciu medzi ETRS89 
– JTSK09 – JTSK v rámci celej SR.
V čase spracovania správy ešte nebola 

vydaná konečná verzia usmernení. Predpo-
kladáme, že pripomienky zo strany Komory 
budú akceptované. Usmernenia riešia určité 
prechodné obdobie, ktoré nastane po plat-
nosti nových právnych predpisov. Konečnú 
podobu technológií a výstupov upraví pripra-
vovaná Smernica na geometrické plány a me-
ranie zmien geodetickými metódami.

Komisia pre inžiniersku geodéziu

Komisia inžinierskej geodézie pracovala 
v uplynulom období v zložení: Ing. Š. Lukáč 
– predseda, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., Ing. 
J. Hardoš, Ing. J .Kožár, Ing. O. Svätojánsky 
– členovia. V roku 2009 sa komisia po príp-

rave časti vykonávacej vyhlášky ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z. k zákonu č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii, venovanej geode-
tickým a kartografickým činnostiam vo výs-
tavbe, sústredila na rezortné pripomienkové 
konanie (vo februári 2009) i na mimorezort-
né pripomienkové konanie (v marci 2009). 
V ich rámci odpovedala na vznesené pripo-
mienky z rezortu Úradu, ako aj z mimorezort-
ných organizácií, inštitúcií a jednotlivcov (aj 
anonymných). V poslednom štádiu legislatív-
neho procesu tvorby vykonávacej vyhlášky 
boli zo strany komisie Legislatívnej rady vlády 
SR vznesené pripomienky, ktoré sme museli 
akceptovať a ktoré zmenili úvodný paragraf 
č. 30 vyhlášky tým, že povinnosti geodetov 
a kartografov a jednotlivých účastníkov vý-
stavby (stavebníka, projektanta a zhotoviteľa) 
boli sústredené či spojené do jednej skupi-
ny bez diferenciácie a postavené do pozície 
úloh, nie povinností. Zdôvodnenie komisie Le-
gislatívnej rady vlády znelo tak, že povinnosti 
môže stanovovať či predpisovať iba zákon, nie 
vyhláška. Takto vzniknutú nejednoznačnosť 
vo formulácii § 30 tejto vyhlášky chceme rie-
šiť pri najbližšej novele zákona č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii.

Komisia pozemkových úprav 

Komisia pripomienkovala paragrafy týkajúce 
sa geodetických činností pri pozemkových 
úpravách vyhlášky Úradu č. 300/2009 Z. z. 
zo 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215 
/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov. Členovia komisie sa 
aktívne zúčastnili dvoch seminárov, ktoré 
organizovali Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR (MP SR) a Krajské pozemkové úrady 8. 
– 9. októbra 2009 a 22. – 23. októbra 2009. 
Komisia nedostala v roku 2009 iné požiadav-
ky na účasť v odborných pracovných tímoch, 
alebo požiadavky na prípravu či pripomienko-
vanie metodických návodov. MP SR v spolu-
práci s Poľnohospodárskou univerzitou v Nit-
re vydalo Metodické štandardy projektovania 
pozemkových úprav, na ktorých príprave ale-
bo pripomienkovaní sa komisia nezúčastnila. 
Vzhľadom na problémy vo financovaní PPÚ 
v roku 2009 nebola vôľa usporiadať žiadny 
seminár alebo konferenciu. V súvislosti s ne-
priaznivou situáciou pri financovaní projektov 
pozemkových úprav predstavenstvo Komory 
poslalo 21. októbra 2009 na MP SR žiadosť 
o pracovné stretnutie so snahou riešiť  tú-
to kritickú situáciu. Stretnutie sa konalo 3. 
novembra 2009 za účasti riaditeľa Sekcie 
rozpočtu MP SR a riaditeľa Odboru pozem-

kových úprav. Nepreceňujeme výsledky tohto 
rokovania, ale niektoré problémy možno po-
mohlo vyriešiť a faktúry za niektoré práce na 
projektoch pozemkových úprav boli uhradené 
koncom roka 2009.

Technická komisia č. 89 pri SÚTN

Hlavná oblasť činnosti technickej komisie 
bola zameraná na riešenie názvoslovných 
noriem, z oblasti terminológie geodetických 
základov a inžinierskej geodézie, katastra 
nehnuteľností a mapovania.

Aktivity v oblasti tvorby a previerok tech-
nických noriem sú každoročne publikované 
v Strategickom vyhlásení TK 89. V roku 2009 
bolo riešených spolu 6 technických noriem. 
Výsledkom revízie STN 73 0415 Geodetické 
body, STN 73 0401 Názvoslovie v geodézii 
a kartografii bol návrh na ich nahradenie 
novými normami, čo tvorilo podstatnú náplň 
činnosti členov technickej komisie.

Ďalšie aktivity technickej komisie sú orien-
tované na medzinárodnú spoluprácu, tvorbu 
plánu technickej normalizácie a každoročnú 
aktualizáciu Strategického vyhlásenia tech-
nickej komisie č. 89. Obsiahla je spolupráca 
s CEN/ISO 287 Geografické informácie, kde 
sa každoročne preberá množstvo EN ISO do 
sústavy STN.

6.  Regionálne stretnutia

Regionálne stretnutia členov Komory a pra-
covníkov Úradu a katastra sa v roku 2009 
konali vo všetkých krajoch okrem Žiliny. Tieto 
stretnutia, vlastne jediné tohto druhu na Slo-
vensku, vytvárajú dobré podmienky na rieše-
nie spoločných problémov geodetickej a ka-
tastrálnej praxe, ktoré život prináša. Poznatky 
z nich prenášame a snažíme sa ich riešiť na 
spoločných rokovaniach Úradu s Komorou.

Tohtoročné regionálne stretnutia koor-
dinujeme s Úradom tak, aby našim členom 
poskytli konkrétne poznatky z novej legisla-
tívy a nových vykonávacích predpisov, ktoré 
vyplývajú z nových vyhlášok Úradu č. 300 
/2009 Z. z. a 461/2009 Z. z. Myslíme si, 
že takto orientované stretnutia sú prínosom 
pre našich členov, ale aj pracovníkov Úradu, 
ktorí vo vzájomnej diskusii získavajú poznat-
ky z praxe, na ktorých základe môžu doladiť 
pripravované vykonávacie predpisy.

Zatiaľ sa stretnutia konali v troch krajoch 
a ďalšie budú nasledovať. Komora pozýva 
na tieto pracovné stretnutie aj komerčných 
geodetov, ktorí nie sú jej členmi, čo je no-
vým a pozitívnym prvkom pri príprave týchto 
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stretnutí. Chcem poďakovať vedúcim pracov-
níkom Úradu, aj tým z nich, ktorí sa na týchto 
stretnutiach zúčastňujú.

Máme zásadný záujem, aby regionálne 
stretnutia mali dobrú úroveň z každej stránky, 
hlavne odbornej, ale aj spoločenskej. V tomto 
úsilí budeme pokračovať a stretnutia podporí-
me aj finančne.

7.  Plnenie programu dlhodobého 
vzdelávania

Návrh nového systému dlhodobého a sústav-
ného vzdelávania, založeného na účasti AGaK 
na odborných podujatiach, bol schválený na 
valnom zhromaždení v Poprade. Jedinou 
povinnosťou člena Komory je zúčastniť sa od-
borných podujatí a zaslať o tom do Komory 
doklad (napr. prezenčnú listinu). Celý servis 
s evidenciou zabezpečuje kancelária Komo-
ry. Skúsenosti z posledných dvoch rokov 
ukázali, že sme sa rozhodli správne. Do tohto 
spôsobu vzdelávania sa zapojilo v priebehu 
dvojročného hodnotiaceho obdobia (2008 
– 2009) pri aktuálnom počte členov 706 
takmer 93 % členov Komory. Tento výsledok 
nepreceňujeme, pretože získaná bodová hod-
nota u členov je rôzna. V priebehu troch rokov 
treba získať 60 bodov, teda 20 za rok. 353 
členov (50 %) získalo za dvojročné obdobie 
40 a viac bodov.

Považujeme to za nádejný a dobrý smer. 
Členovia Komory sa zúčastňujú rôznych podu-
jatí, a tam sa dá prediskutovať veľa vecí, mno-

hé sa dozvedieť a aj sa  stretnúť s kolegami. 
Každý člen Komory dostal svoj evidenčný list, 
viete teda, ako sa vám v predchádzajúcich ro-
koch darilo. K spôsobu vzdelávania prišlo nie-
koľko pripomienok a vyskytli sa aj problémy. 
Čakali sme ich a myslíme si, že dobré podne-
ty budú transformované do praxe.

Vyhodnotenie splnenia podmienok sústav-
ného vzdelávania AGaK – kontrolu získania 
potrebného počtu bodov (kreditov) za tri roky 
– vykoná kancelária Komory koncom hodno-
tiaceho obdobia, teda v roku 2011 a predlo-
ží ho predstavenstvu na prerokovanie. Ak si 
AGaK nesplní svoje povinnosti, predstaven-
stvo Komory podá návrh disciplinárnej komi-
sii na začatie disciplinárneho konania v zmys-
le platných dokumentov Komory.

Všetci členovia Komory dostali tiež plán 
odborných podujatí na rok 2010. Sme toho 
názoru, že sú vytvorené dobré podmienky, 
aby sme sa mohli stretávať, absolvovať od-
borné podujatia a zvyšovať si kvalifikáciu aj 
v tomto roku.

8.  Partnerstvo a spolupráca

Komora ma jednoznačný záujem o dobrú 
a úzku spoluprácu, najmä s Úradom, všetký-
mi profesijnými organizáciami, univerzitami, 
ministerstvami a ostatnými úradmi štátnej 
správy, ako aj s odberateľmi geodetických 
prác. Pre činnosť Komory je rozhodujúca 
dobrá spolupráca s Úradom. V minulom roku 
vznikla Dohoda o spolupráci medzi Komo-
rou a Úradom, ktorá vytvára základný rámec 
a dobré predpoklady. Dohodu o spolupráci 
s Úradom sme podpísali 4. mája 2009. Uvá-
dza sa v nej, že stanovené ciele možno do-
siahnuť najmä :

 účasťou predstaviteľov Úradu na valnom 
zhromaždení Komory, vzájomným uznávaním 
autorizačného overenia, spolupôsobením 
prostredníctvom katastrálnej inšpekcie Úra-
du a disciplinárnej komisie Komory, vzájom-
nou koordináciou na odborných podujatiach, 
spoluprácou pri príprave legislatívnych úprav 
a pri tvorbe technických predpisov, koordi-
náciou pri príprave seminárov, vzdelávacej 
činnosti a účasťou na týchto podujatiach, spo-
luprácou pri zabezpečovaní kvalifikačných 
skúšok, spoluprácou pri vytváraní zahranič-
ných odborných kontaktov, organizovaním 
pravidelných pracovných stretnutí čelných 
predstaviteľov zmluvných strán, účasťou 
predstaviteľov Komory na ročnom vyhodnote-
ní činnosti katastrálnych úradov a priamo ria-
dených organizácií Úradu a účasťou zástup-
cov Komory v komisiách zriadených Úradom, 

týkajúcich sa oblastí geodézie, kartografie 
a katastra.

 
Vážime si skutočnosť, že väčšinu týchto záme-
rov sa darí plniť. Komora je pripravená a má 
potenciál na ďalší aktívny rozvoj partnerskej 
spolupráce s Úradom. Považujeme to z hľa-
diska jej činnosti za nevyhnutné.

Komora má uzatvorené dohody o spolu-
práci aj so Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov, Sloven-
ským zväzom geodetov, Kartografickou spo-
ločnosťou SR a Zamestnávateľským zväzom 
geodézie a kartografie. Spolupráca s týmito 
partnermi je dlhodobo dobrá a kultivovaná. 
Podporujeme sa navzájom pri riešení od-
borných problémov a účasťou na odborných 
a spoločenských podujatiach, organizova-
ných jednotlivými stranami. Úzka spolupráca 
a zhoda našich spoločných cieľov sa prejavu-
je najmä pri príprave odborného programu 
a organizovaní SGD. Vážime si to.

9.  Informovanosť členov Komory

O dobrú informovanosť členov Komory a slo-
venskej verejnosti o jej činnosti sa snažíme 
prostredníctvom časopisu Slovenský geodet 
a kartograf a internetovej stránky. AGaK mô-
žu získať informácie o činnosti Komory na re-
gionálnych stretnutiach, valnom zhromaždení 
a v jej kancelárii. Rýchly prienik informácií 
a prenos rôznych usmernení Úradu či infor-
mácií o odborných podujatiach organizova-
ných partnerskými organizáciami a iných za-
ujímavých informácií, zabezpečuje kancelária 
zasielaním hromadnej e-mailovej pošty a ich 
zverejnením na internetovej stránke. 136 čle-
nov Komory, čo je takmer 20 %, nemá však 
e-mailovú adresu. Silnou stránkou istej vzá-
jomnej informovanosti a spätnou väzbou od 
členov k predstavenstvu je v dnešných elek-
tronických časoch diskusné fórum na interne-
te – neraz kontroverzné a plné emócií. Je to 
v poriadku, také sú všetky diskusie na webe. 
Nie na všetky rozhorčené otázky či reakcie 
vieme, alebo môžeme otvorene odpovedať, 
alebo na ne máme hotové riešenia. Vieme sa 
však nad nimi stretnúť a pokúsiť sa ich riešiť. 
Problém nevidíme ani v tom, že niektoré prís-
pevky autori nepodpísali, pseudonymy a ano-
nymy sú v týchto typoch diskusií normálne. 
Ale ak máte záujem o živú osobnú diskusiu, 
pozývame vás do kancelárie Komory a k ak-
tívnej kandidatúre do volieb orgánov Komory 
na budúcom valnom zhromaždení.

Registrácia účastníkov.
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10.  Nová poistná zmluva

Na základe uznesenia č. 9 z rokovania VZ 
v Piešťanoch predstavenstvo za súčinnosti 
predsedov ostatných orgánov Komory pre-
verilo návrhy ponúk na novú poistnú zmluvu. 
A nebolo to jednoduché. Takmer polroka sme 
obsah, ustanovenia a podmienky zmluvy kon-
zultovali s poisťovňou. Jedným z problémov, 
ktorý sme riešili, bolo prípadné zvyšovanie 
poistného počas trvania zmluvy. Ustanovenia 
týkajúce sa poistného sa nám podarilo dola-
diť tak, aby k tomu každoročne nedochádza-
lo. Poistnú zmluvu ste už všetci dostali, mohli 
ste sa s ňou oboznámiť. Sme pripravení o nej 
s vami diskutovať a nejasnosti si vysvetliť aj za 
účasti zástupcu poisťovne. Poistné pri výške 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom AGaK do 67 000 i (2 018 442 Sk) 
predstavuje sumu 30,50 i (918,8 Sk). 
Z toho poistné za škodu predstavuje 24 i 
(723,02 Sk) a poistenie právnej ochrany 
6,50 i (195,82 Sk). Výška poistného bola 
doteraz 26,56 i, zvyšuje sa teda o 3,94 i 
(118,84 Sk). Treba si však uvedomiť, že sa 
dvojnásobne zvýšila suma možnej škody 
a pribudla aj právna pomoc. Potrebujeme ju, 
lebo často nevieme našim členom dobre po-
radiť, ako postupovať pri vzniku poistnej uda-
losti. Individuálne sa AGaK môžu poistiť až do 
výšky škody 667 000 i (20 mil. Sk).

11.  Medzinárodná spolupráca

Tridsiateho druhého valného zhromaždenia 
a pracovného týždňa FIG, ktorý sa konal 3. 
až 8. mája 2009 v izraelskom Eilate, sa za 
Komoru zúčastnili Ing. V. Stromček, prof. Ing. 
A. Kopáčik, PhD., a Ing. J. Hardoš. Celkový 
počet účastníkov podujatia bol 500 delegá-
tov zo 65 krajín sveta.

Nóvum na tohtoročnom Pracovnom týždni 
FIG bolo Fórum generálnych riaditeľov národ-
ných mapovacích a katastrálnych agentúr 
(štátnych inštitúcií v oblasti geodézie a karto-
grafie). V Eilate sa zišli hlavy týchto agentúr 
z 20 štátov na prvom fóre organizovanom 
FIG. Tento koncept bol veľmi dobre prijatý, 
pretože umožnil neformálnu výmenu názorov 
a skúseností medzi týmito inštitúciami a zá-
roveň vedúcim predstaviteľom agentúr bližší 
kontakt s profesiou, s jej technologickými no-
vinkami a rozvojom.

Jarné valné zhromaždenie CLGE sa konalo 
26. až 29. marca 2009 v Krakove. Zástupca 
Komory Ing. J. Hardoš sa pre náhlu chorobu 
nemohol zúčastniť.

Jesenné valné zhromaždenie CLGE sa 

konalo 10. až 13. septembra 2009 v Ríme. 
Zúčastnil sa ho Ing. J. Hardoš.

CLGE sleduje veľmi pozorne vývoj európ-
skej legislatívy, ktorá sa bezprostredne týka 
našej profesie (Smernica o službách na vnú-
tornom trhu EÚ a Smernica INSPIRE). V tejto 
súvislosti CLGE vypracovala Etický kódex 
európskeho geodeta (odporúča ho európska 
Smernica o službách na vnútornom trhu pre 
každú profesiu), ktorý schválili delegáti na 
rímskom valnom zhromaždení. Nasleduje tzv. 
ratifikačný proces, pri ktorom by jednotlivé 
národné členské organizácie mali maximálne 
do 1 roka prijať (prípadne neprijať) tento eu-
rópsky kódex a na jeho základe prispôsobiť 
svoje národné kódexy v súlade s ich platnou 
legislatívou. Na tomto valnom zhromaždení 
bola tiež prezentovaná 100-stránková štúdia 
o dopadoch Smernice o službách na vnútor-
nom trhu EÚ (tzv. Hensler study).

Počas valného zhromaždenia v Ríme bolo 
prijaté Chorvátsko a Ruská federácia ako ďal-
ší člen CLGE (na jar v Krakove bolo prijaté Ma-
ďarsko a Slovinsko), a tým sa CLGE rozrástlo 
na 31 krajín Európy. CLGE totiž nereprezen-
tuje len krajiny EÚ, ale celú Európu. Ďalšími 
kandidátmi sú bývalé krajiny Juhoslávie (Srb-
sko, Macedónsko) a veľký záujem prejavuje 
aj Turecko.

V CLGE posledný rok prebieha veľmi dôle-
žitý proces splynutia európskej organizácie GE 
– Geometer Europas (ktorá zastrešovala tzv. 
licencovaných geodetov v starých krajinách 
EÚ) s CLGE, pričom zástupcovia GE budú mať 
v rámci CLGE určitú samostatnosť v rozhodo-
vaní o špecifických otázkach týkajúcich sa 
licencovaných geodetov. Tento proces by sa 
mal zavŕšiť na jesennom valnom zhromaždení 
CLGE roku 2010.

Najbližšie valné zhromaždenie CLGE sa 
bude konať 6. až 9. mája v Bukurešti, sú-
časne s 2. celoeurópskou geodetickou kon-
ferenciou zameranou na kataster. Historicky 
1. celoeurópska geodetická konferencia sa 
konala vo francúzskom Štrasburgu 17. až 19. 
septembra 2008. CLGE plánuje tieto konfe-
rencie organizovať každé 2 roky. Medzi týmito 
podujatiami sa Ing. J. Hardoš z titulu funkcie 

viceprezidenta CLGE pre profesijné problémy 
roku 2009 zúčastnil aj zasadnutí Výkonného 
výboru CLGE v januári 2009 v Bruseli a v júni 
2009 v Kodani.

V súvislosti s medzinárodnou činnosťou 
treba spomenúť aj prípravu slovenského zá-
kona o službách na vnútornom trhu EÚ, ktorý 
je už momentálne v Národnej rade SR pred 
druhým čítaním a mal by vstúpiť do  platnos-
ti od 1. júna 2010. V rámci tohto zákona tzv. 
„príslušnou organizáciou“ (Competent Autho-
rity) na schvaľovanie odbornej spôsobilosti 
záujemcov z iných štátov EÚ, prípadne tretích 
štátov bude naša Komora. Nový zákon však 
bude mať významný dopad aj na domácich 
AGaK všeobecne, keďže ukladá nové formál-
ne povinnosti v rámci uskutočňovania služieb 
vzhľadom ku klientom pod hrozbou značných 
finančných sankcií.

12.  Slovenské geodetické dni

17. slovenské geodetické dni (SGD) sa po prvý 
raz konali mimo Bratislavy, v Žiline. Zúčastnilo 
sa ich 521 slovenských geodetov a pracovní-
kov katastrálnej služby. Nie všetko sa nám na 
17. SGD podarilo. Bude našou snahou vyvaro-
vať sa chýb pri tých budúcich. Túto najväčšiu 
odborno-spoločenskú akciu pre geodetov na 
Slovensku zorganizuje Komora aj tohto roku, 
na tom istom mieste ako vlani. 18. SGD sa bu-
dú konať 4. – 5. novembra 2010.

13.  Záver

Na záver je namieste poďakovať všetkým čle-
nom Komory, čo sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do jej činnosti nad rámec svojich bež-
ných povinností, ktorých nie je málo. O to viac 
si to vážime. Rovnako patrí poďakovanie aj 
funkcionárom orgánov Komory a pracovníč-
kam jej kancelárie.

Ing. Vladimír Stromček,
predseda predstavenstva KGaK

Pohľad 
do konferenčnej sály.
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1.  Zloženie Skúšobnej komisie

Prof. Ing. A. Kopáčik PhD. – predseda, Ing. 
Karol Ďungel – podpredseda, Ing. Ján Bie-
lik, Ing. Jozef Kožár, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, 
PhD., Ing. Štefan Lukáč, Ing. Milan Hačko, 
PhD. – členovia.

2.  Harmonogram zasadaní v r. 2009

1)  22. 5. 2009 – zasadanie SK KGaK
 Miesto: Bratislava, KGaK

2) 4. – 5. 6. 2009 – Spoločné zasadanie 
orgánov KGaK

 Miesto: Šírava

3)  7. – 8. 12. 2009 – zasadanie SK KGaK
 Miesto: Bratislava, KGaK

4)  január, február 2010 – rokovanie cez 
e-prostredie.

3.  Plnenie úloh a činností Skúšobnou 
komisiou

Máj 2009 – SK KGaK:

 schválila výsledky jarného termínu skúšok 
– 7 úspešne, 3 neúspešne,

 prerokovala uznesenia VZ KGaK, zapraco-
vala relevantné uznesenia do svojho plánu 
činnosti,

 schválila aktualizáciu otázok na kvalifi-
kačné skúšky, rozhodla o novej štruktúre 
prednášok a prednášateľov na prípravný 
kurz pre kvalifikačné skúšky,

 vzala na vedomie informáciu o postupe pri 

Správa o činnosti Skúšobnej komisie

uznávaní kvalifikácie a následného vstupu 
do KGaK občanov z iných štátov EÚ pôso-
biacich na území SR dočasne, informovala 
P-KGaK o tom, že v súlade s pripraveným 
materiálom bude treba novelizovať zákon 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,

Jún 2009 – spoločné zasadanie orgánov 
KGaK, SK KGaK:

 SK KGaK predložila otázku pôsobenia 
dvoch komisií, menovaných KGaK a ÚGKK 
SR, navrhuje začať diskusiu v orgánoch 
KGaK o prípadnom priblížení činnosti a kva-
litatívnych ukazovateľov oboch komisií v bu-
dúcnosti, 

 zhodnotila kvalitu predkladaných projektov 
uchádzačmi na skúškach a konštatovala, 
že obsahujú množstvo formálnych nedos-
tatkov, za ktoré zodpovedajú osoby s auto-
rizačným oprávnením overujúce tieto pro-
jekty; SK KGaK bude v budúcnosti o týchto 
nedostatkoch informovať DK KGaK.
 

Október 2009 – delegovaní členovia 
SK KGaK:

 vykonali kontrolu prihlášok na jesenný ter-
mín 2009 kvalifikačných skúšok,

 pripravili podklady na pozvanie uchádza-
čov na kvalifikačné skúšky,

 pripravili podklady na konanie sa kvali-
fikačných skúšok v termíne 7. – 8. 12. 
2009.
 

December 2009 – SK KGaK:

 spolu s kanceláriou KGaK organizovala 
kvalifikačné skúšky 7. – 8. 12. 2009,

 vyhodnotila kvalifikačné skúšky a pripra-
vila návrh na vydanie autorizačných opráv-
není – 11 uchádzačov, 9 úspešne, 2 neús-
pešne, 2 sa nedostavili,

 vykonala kontrolu prihlášok na jarný ter-
mín 2010 kvalifikačných skúšok a rozhod-
la o uzávierke prihlášok na jarný termín 
28. 2. 2010.

 
Január, Február 2010 – SK KGaK:

 vykonala kontrolu prihlášok a rozhodla 
o konaní kvalifikačných skúšok v jarnom 
termíne – apríl 2010,

 prerokovala správu SK KGaK za rok 2009.

Kancelária KGaK zabezpečila v spolupráci 
so SK KGaK kurz pre uchádzačov o odbornú 
spôsobilosť v apríli a v novembri 2009. Kurz 
sa uskutočnil na Katedre geodézie SvF STU 
v Bratislave.

Členovia SK KGaK sa najmä začiatkom roka 
2009 aktívne zapájali do tvorby legislatívnych 
dokumentov v rezorte geodézie a kartografie 
(vykonávacia vyhláška k zákonu č. 215/1995 
Z. z o geodézii a kartografii). Pripravili novelu 
vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 382/ 2004 
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách 
vý davkov a náhradách za stratu času pre znal-
cov, tlmočníkov a prekladateľov v znení 400 
/2006 Z. z.).

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SK KGaK

Pohľad do konferenčnej sály.
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1.  Činnosť komisie v uplynulom 
období – podania a sťažnosti

Komisia pracovala v tom istom zložení ako 
v roku 2008 a na zasadaniach sa v hodnotia-
com období stretla šesťkrát.

Spolu bolo riešených 25 podnetov z roku 
2009, ukončili sa 4 podnety z roku 2008 
a jeden podnet z roku 2008 sa rieši ešte v sú-
časnosti.

2.  Charakteristika jednotlivých 
podnetov

 3 podnety na nečlenov.
 1 podnet na preskúmanie vlastníctva.
 2 podnety zaslané OOPZ (Polícia).
 1 podnet bol postúpený na OKI.
 1 podnet sa týka práce v PÚ, resp. nás sa 

týka etická časť tohto podnetu – komuni-
kácia so zákazníkom. Samotné riešenie 
PÚ spadá pod Komoru pozemkových úp-
rav a zadávateľa prác.

 Všetky ostatné podania sa týkajú katastra 
nehnuteľností. 

 Riešili sme podnet, ktorý bol medializova-
ný v televízii Markíza. Na rokovanie v danej 
veci bol pozvaný AGaK, ako aj sťažovateľ. 
Prípad je uzavretý k spokojnosti sťažovate-
ľa a potenciálny spor je urovnaný.

 Riešili sme podanie na geodeta, ktorý po 
svojom vylúčení nevrátil oprávnenie a pe-
čiatku a stále ju neoprávnene používal 
(Ing. Ján Škoda), prípad hodláme postúpiť 
orgánom činným v trestnom konaní.

 Podali sme návrh Predstavenstvu KGaK na 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších noviel

Predmetom úpravy v zmysle uvedeného zá-
kona je zdaňovanie príjmov fyzických a práv-
nických osôb. Predmetom dane je

 daň z príjmov fyzických osôb,
 daň z príjmov právnických osôb a

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

zaslanie výzvy všetkým členom, ktorí si nes-
plnili povinnosť vrátiť oprávnenie a pečiatku 
potom ako prestali byť našimi členmi.

 Podali sme návrh Predstavenstvu na vy-
lúčenie 2 členov za neplatenie členských 
príspevkov.

 V tomto roku máme 1 sťažnosť.
 

3. Príčiny vzniku sporov

Údaje v GP, texty, ktoré si odporujú so skutoč-
nosťou:

 hranice v teréne vytýčené a vyznačené na-
pr. kolíkmi, roxormi a pod., keď sa také nič 
v teréne neuskutočnilo,

 hranice v teréne predstavuje plot, ktorý 
tam však nikdy nebol a podobne.

Vytyčovacie protokoly o vytýčení hranice 
a kritizované chyby:

 uvedená meraná miera – sťažovateľ vie, že 

sa nedala priamo merať (vysoký živý plot 
a pod.),

 nespoliehať sa na susedov, že doručia 
oznámenie o konaní vytýčenia alebo po-
tom priamo VP druhej strane – následne 
chýba podpis, vyjadrenie ...

Nekomunikácia, neprofesionalita, nedostatoč-
ná osveta až neúcta k zákazníkovi.

4.  Riešenie sporov

Vyjadrenie sa k sťažnosti člena Komory, kto-
rého sa sťažnosť týka:

 Na objektívne posúdenie každej sťažnosti 
je potrebný aj názor alebo vyjadrenie člena 
KGaK, ktorého sa podnet týka. Preto vás 
vyzývame na spoluprácu a poskytnutie 
všetkých podkladov, ktoré nám uľahčia tú-
to prácu.

Ing. Jozef Pobjecký
predseda Disciplinárnej komisie KGaK

Predsedníctvo.

Správa o hospodárení Komory geodetov a kartografov

 spôsob vyberania a platenia dane z týchto 
príjmov.

Komora geodetov a kartografov 

a) daňovník, ktorý nie je založený alebo zria-
dený na podnikanie. Táto osobitosť spočíva 
vo vymedzení príjmov, ktoré sú tomuto okru-

hu daňovníkov zdaňované. Predmetom dane 
podľa § 12, ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorý-
mi je dosiahnutý zisk. Medzi ne patria aj člen-
ské príspevky predstavujúce príjem, ktorý je 
síce predmetom dane, ale podľa § 13, bod 2 
ods. b) je tento príjem od dane oslobodený.

Z daňového priznania k dani z príjmov práv-
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t é m a

V uvedenom období členovia Dozornej rady 
KGaK vykonávali činnosti a plnili úlohy, kto-
ré im vyplývajú zo zákona č. 216/1995 Z. z. 
o komore geodetov a kartografov, zo Stanov 
KGaK a zo Štatútu Dozornej rady.

V prvom rade sme kontrolovali plnenie 
uznesení prijatých valným zhromaždením 
27. marca 2008 v Piešťanoch. Minuloročné 

nickej osoby za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2009 vyplynula KGaK po-
vinnosť zaplatiť daň vo výške 432,26 eur 
(13 022,26 Sk), pričom daň je upravená 
o preddavky na daň v zmysle § 43 ods. 7 zá-
kona (suma dane vyberaná zrážkou) vo výške 
33,15 eur (998,68).

Prehľad hospodárenia KGaK vychádza z roč-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 
2009.

Audit – uskutočnenie postupov na získanie 
audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. Obsahuje aj 
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných 
zásad a účtovných metód, tiež zhodnotenie 
prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Audit za obdobie roku 2008 bol ukončený 
20. 4. 2009, z dôvodu potreby prepracovania 
účtovných výkazov a doplnenia označenia úč-
tovných dokladov, ktoré vyplynuli z prijatých 
opatrení audítora.

Audit za obdobie roku 2009 sa ukončil 
17. 3. 2010. Z výsledkov správy Ing. Gabriely 
Čamajovej účtovná závierka poskytuje prav-
divý a objektívny pohľad na finančnú situáciu 
KGaK k 31. 12. 2009, na výsledky jej hospo-
dárenia za rok končiaci k danému dátumu 
v súlade so zákonom o účtovníctve.

Výnosy v roku 2009

Daňové (tržby z predaja služieb, úroky):  
 40 333 eur (1 215 072 Sk)
Nedaňové (členské príspevky, príspevky na 
SGD, pokuty, poplatky za kvalifikačné skúš-
ky):    168 976 eur (5 090 571 Sk)
Spolu:    209 309 eur (6 305 642,9 Sk)

Porovnanie výnosov

Rok 2006 

Daňové   569 tis. Sk
Nedaňové   4 574 tis. Sk
Spolu:   5 143 tis. Sk

Rok 2007 

Daňové  987 tis. Sk
Nedaňové  5 212 tis. Sk
Spolu:  6 199 tis. Sk

Rok 2008

Daňové  1 314 tis. Sk
Nedaňové  5 356 tis. Sk
Spolu:  6 670 tis. Sk

Zaznamenaný je pokles celkových výnosov 
oproti minulému roku o 5 %.

Náklady v roku 2009

Daňové:  48 295 eur (1 454 935,2 Sk)
Nedaňové:  154 200 eur (4 645 429,2 Sk)
Spolu:  202 495 eur (6 100 364,4 Sk)

Porovnanie nákladov

Rok 2006

Daňové:   623 tis. Sk
Nedaňové:  5 012 tis. Sk
Spolu:  5 635 tis. Sk

Rok 2007

Daňové:   974 tis. Sk
Nedaňové:  5 140 tis. Sk
Spolu:  6 114 tis. Sk

Rok 2008

Daňové:  1 474 tis. Sk
Nedaňové:  4 536 tis. Sk
Spolu:  6 010 tis. Sk

Náklady v roku 2009 vzrástli v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím o 1,5 %.

Hospodársky výsledok

účtovný hospodársky výsledok v roku 2009:
6 814,05 eur (205 280,07 Sk)

plánovaná strata v rozpočte na rok 2009, 
ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 

– 7 745,62 eur (233 344,55 Sk)

Aktivity KGaK

KGaK sa finančne podieľala na týchto produk-
toch a akciách pre členov KGaK a študentov:

 výroba reklamných materiálov (kalendáre 
– 351,06 Eur, zoznamy AGaK – 189,88 
eur),

 zápis ochrannej známky KGaK na obdobie 
10 rokov (198,5 eur),

 cena za diplomovú prácu s prínosom 
pre prax v odbore geodézia a kartogra-
fia absolventovi STU Stavebnej fakulty 
v Bratislave – peňažná odmena vo výške 
100 eur,

 podpora medzinárodnej súťaže stredných 
škôl geodetického zamerania IG5 – 70 
eur,

 organizácia regionálnych stretnutí 
– 2 915,21 eur,

 organizácia valného zhromaždenia v Pieš-
ťanoch – 8 862,26 eur,

 podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK 
6 489,48 eur (náklady vynaložené na tlač, 
distribúciu, korektúru – 12 192,31 eur; vý-
nosy z reklám a predaja – 5 702,83 eur).

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Revízna správa Dozornej rady Komory 
geodetov a kartografov za obdobie 
od 28. 3. 2009 do 26. 3. 2010

valné zhromaždenie uložilo predstavenstvu 
10 úloh. O ich plnení a neplnení vás už infor-
moval predseda predstavenstva a DR nemá 
k správe pripomienky.

Valné zhromaždenie uložilo ostatným 
orgánom Komory vypracovať obsahový a ča-
sový plán práce na rok 2009 a pravidelne 
informovať členov KGaK o svojich aktivitách. 

Diskusia.
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Tieto úlohy sú splnené. Členovia Komory ma-
li možnosť získať informácie o činnosti or-
gánov prostredníctvom časopisu Slovenský 
geodet a kartograf, internetovej stránky Ko-
mory a v rámci regionálnych stretnutí.

Valné zhromaždenie uložilo všetkým členom 
Komory:

1.  Uhradiť členský príspevok s poistným vo 
výške 193,- i do 30. 4. 2009.

Plnenie uznesenia: K 30. 4. 2009 zaplatilo 
členské 670 členov zo 695, čo predstavuje 
96 % členov.

2.  Všetky pripomienky k technickým predpi-
som zasielať predstavenstvu KGaK.

Členovia KGaK pripomienkovali novú vyko-
návaciu vyhlášku k zákonu č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii.

Dozorná rada tiež kontrolovala činnosť 

orgánov Komory účasťou poverených členov 
DR na ich zasadnutiach a kontrolou súvisia-
cich dokumentov.

Dozorná rada pravidelne raz za štvrťrok 
vykonávala kontrolu hospodárenia s finanč-
nými prostriedkami Komory.

Sumárne hodnotenie hospodárenia za rok 
2009:

V porovnaní s plánovaným rozpočtom na 
rok 2009 boli príjmy Komory vo výške 
148 242,56 i, 100,91 % a výdavky vo výške 
145 044,11 i, 93,79 %. Čisté výnosy vráta-
ne výnosov z SGD za rok 2009 boli vo výške 
5 680,38 i.

Stav financií Komory k 31. decembru 2009:

Účet Komory – SLSP č. účtu 
0011468434/0900   76 437,52 i

z toho sociálny fond  (196,02 i)
Pokladničná hotovosť  1 011,93 i
Ceniny    415,08 i

Spolu k 31. decembru 2009  77 864,53 i

Dozorná rada vykonala revíziu ročnej účtovnej 
závierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. decembru 2009 a súvisiaci výkaz zis-
kov a strát. Audit účtovníctva zo 17. 3. 2010 
potvrdzuje správnosť vedenia účtovníctva 
KGaK. Na základe vykázaných príjmov a vý-
davkov vznikol Komore základ dane vo výške 
2 449,51 i, z čoho vyplýva, že KGaK v roku 
2010 zaplatí daň 465,41 i.

V závere môžem konštatovať, že hospodá-
renie KGaK je veľmi dobré.

Ing. Štefan Nagy, predseda Dozornej rady

Zápisnica z valného zhromaždenia 
Komory geodetov a kartografov

V hoteli SITNO vo Vyhniach sa 26. marca 
2010 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie 
Komory geodetov a kartografov (ďalej len VZ 
KGaK) s týmto programom:

1.  Otvorenie

Bulla, M.: 

 privítal účastníkov a otvoril VZ KGaK, oboz-
námil prítomných s programom, privítal hostí 
– doc. Ing. Imricha Horňanského, riaditeľa 
kancelárie predsedu ÚGKK SR a Ing. Annu 
Somíkovú, riaditeľku katastrálneho odboru 
ÚGKK SR.

 prezentoval navrhnutý program s návrhom 
a dal o tomto programe hlasovať – schválené.

2.  Voľba mandátovej, návrhovej 
komisie, voľba overovateľov zápisu

Bulla, M.:

 voľba mandátovej komisie – hlasovanie 
– schválené

 voľba návrhovej komisie – hlasovanie 
– schválené

 voľba overovateľov zápisu – hlasovanie 
– schválené

3.  Správa o činnosti predstavenstva 
za uplynulé obdobie

Stromček, V.:

 na úvod privítal všetkých účastníkov 
a v krátkosti predstavil miesto rokovania.
– stav členskej základne – v 1996 bolo 485 
členov Komory, dnes 706 členov, 116 členov 
má pozastavené členstvo, 18 bolo vylúče-
ných, 25 vystúpilo, 37 členov zomrelo, 115 
členov je žien.

 podnikateľské prostredie v SR – stav kon-
com r. 2009 je 1570 FO, 733 PO – firiem, 
ktoré majú oprávnenie na GaK práce.

 rozpočet – členské sa zvyšovať nebude, 
bude predstavená nová poistná zmluva.

 činnosť odborných komisií – katastrálna 
ko misia sa venovala pripomienkovaniu vyh-
lášok 300/2009 a 461/2009, komisia pre 
implementáciu JTSK09 do praxe sa stretávala 
vrátane 3 členov za KGaK, komisia pre inžinier-
sku geodéziu sa podieľala na príprave vyhlášky 
300/2009, členovia komisie pre pozemkové 
úpravy sa aktívne zúčastnili dvoch seminárov 
organizovaných MP SR a krajskými pozemko-
vými úradmi, vyvolala stretnutie 3. novembra 
2009 na MP SR so snahou riešiť kritickú situ-
áciu s úhradami faktúr za PPÚ, technická komi-
sia sa venovala technickým otázkam.

 nová poistná zmluva – predstavenstvo 
bolo poverené na výber poisťovne s lepšími 
podmienkami poistenia, vybraná bola Wüs-
tenrot poisťovňa, a. s., v osobitnom bode 
bude odprezentovaná s účasťou pracovníkov 
poisťovne.

 nová legislatíva – žijeme v období zásad-
ných zmien po vstupe vyhlášok 300/2009 
a 461/2009, po dohode s Úradom prebiehajú 
v regiónoch stretnutia s pracovníkmi ÚGKK SR. 
Pozvaní boli aj geodeti, nečlenovia KGaK, kto-
rí o to mali záujem. Je predpoklad, že systém 
JTSK09 vstúpi do platnosti od 1. mája 2010.

 vzdelávanie – sme prekvapení vysokou 
účasťou na tomto VZ, ktorá snáď súvisí aj so 
systémom vzdelávania členov Komory. Plán 
podujatí na r. 2010 bol doručený, je priprave-
ných 12 odborných podujatí.

 kancelária Komory – na každý KÚ bol 
doručený zoznam členov, bola vyhotovená 
a doručená vlajka, pracuje sa na modernizácii 
našej internetovej stránky www.kgk.sk.

 partnerstvo a spolupráca – máme uzatvo-
rené zmluvy o spolupráci so všetkými profesij-
nými organizáciami v odbore, s ÚGKK SR a so 
Stavebnou fakultou STU Bratislava, s ktorými 
pripravujeme napr. aj SGD. Vlani sme s ÚGKK 
SR podpísali dohodu, kde boli dohodnuté zá-
kladné body ďalšej spolupráce. Niečo sa darí 
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viac, niečo menej. Obnovili sa pravidelné stret-
nutia s Úradom, ktoré sa konajú 1-krát do roka.

 informovanosť členov Komory – aj 
v r. 2009 bola zabezpečená štvrťročne bulle-
tinom Slovenský geodet a kartograf, pričom 
každé číslo je zverejnené aj na stránke Komo-
ry vo formáte „pdf“. Ešte stále pretrváva stav, 
že až 136 členov Komory nemá e-mailovú 
adresu, alebo ju Komore nedali k dispozícii. 
S tým súvisí horšia informovanosť týchto čle-
nov.

 VZ v r. 2011 – končí 3-ročné volebné ob-
dobie, niektorí členovia dávajú občas najavo 
svoju nespokojnosť s činnosťou Komory, 
preto je potrebné takéto názory prezentovať, 
práce v Komore sa aktívne zúčastniť, osobne 
kandidovať a veci sa pokúsiť aj vlastnými sila-
mi zlepšiť.

 18. SGD – budú sa konať 4. – 5. novem-
bra 2010 v Žiline, pretože chceme zachovať 
3-ročný cyklus na jednom mieste, aby bolo 
možné zlepšiť niektoré nedostatky, ktoré sa 
naposledy vyskytli.

 pred záverom sa predseda Komory poďa-
koval všetkým za účasť.
(celá správa predstavenstva je zverejnená na 
www.kgk.sk)

4. Správa o činnosti Skúšobnej 
komisie

Lukáč, Š.:

 v zastúpení predsedu komisie prof. Kopá-
čika predniesol správu o činnosti komisie.

 komisia pracovala v zložení: Kopáčik 
(predseda), Ďungel, Bielik, Kožár, Dzúr-Gej-
doš, Lukáč a Hačko – členovia.

 Za uplynulé obdobie sa komisia stretla 
4-krát: 22. mája 2009 v Bratislave, 4. – 5. 
mája na Zemplínskej Šírave, 7. – 8. decembra 
v Bratislave (po skúškach), v januári a febru-
ári 2010 rokovanie prebiehalo elektronickou 
cestou.

 na májovom rokovaní bola schválená ak-
tualizácia otázok na skúšky, nová štruktúra 
prednášok a prednášateľov pre prípravný 
kurz, informácia pri postupe uznávania kvali-
fikácie a následného vstupu do Komory ob-
čanov iných štátov EÚ dočasne pôsobiacich 
na území SR, bude sa podieľať na novelizácii 
zákona 215/1995 o geodézii a kartografii.

 v júni predložila komisia predstavenstvu 
predstavu o postupnom zbližovaní oboch skú-
šobných komisií (Úrad resp. Komora), zhodno-
tili kvalitu predkladaných projektov na skúš-
kach s konštatovaním, že obsahujú množstvo 
formálnych nedostatkov, v budúcnosti bude 
o tomto informovať Disciplinárnu komisiu.

 v 10/2009 pripravila komisia podklady na 
pozvanie a konanie kvalifikačných skúšok.

 z 11 uchádzačov 9 bolo úspešných, dvaja 
neuspeli. Dvaja pôvodne prihlásení sa nedo-
stavili.

 jarný termín 2010 – kurz prebehne 21. 
– 22. apríla 2010, skúška bude 1 mesiac po 
tomto termíne.

 aktívna bola účasť na príprave vyhlášky 
300/2009 a pripravila návrh novely vyhlášky 
k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a preklada-
teľoch.

5.  Správa o činnosti Mandátovej 
komisie

Bulla, M.:

 z celkového počtu 706 členov Komory sa 
na VZ zúčastnilo 544 členov, t. j. 77,05 %,

 500 fyzicky prítomných,
 44 členov sa nechalo zastupovať,
 VZ je uznášaniaschopné.

6.  Správa o činnosti Disciplinárnej 
komisie

Leitmann, E.:

 ospravedlnil neúčasť predsedu DK a pred-
niesol správu o činnosti tejto komisie.

 DK KGaK zasadala od ostatného VZ 2009 
v Piešťanoch 6-krát.

 spolu sa riešilo 25 podnetov.
 jeden podnet bol medializovaný v TV Mar-

kíza, spor bol spôsobený neprofesionálnym 
prístupom stredoškolsky vzdelaného geode-
ta, ktorý prácu vyhotovil. Autorizovaný geodet 
a kartograf (AGaK), ktorý práce overil bol za-
viazaný veci ukončiť k spokojnosti zákazníka. 
To aj bolo splnené, sťažovateľ to potvrdil.

 riešený bol AGaK, ktorý po svojom vylúče-
ní nevrátil pečiatku a neoprávnene ju používal 
od r. 2002, pričom ju používal aj na overova-
nie prác nad rámec oprávnenia (pečiatka 
rozsahu A použitá na overenie prác rozsahu 
oprávnenia B), vec bude postúpená orgánom 
činným v trestnom konaní.

 bol podaný návrh na vylúčenie 2 členov za 
nezaplatenie členských príspevkov.

 hlavné témy opakujúcich sa podaní a sťaž-
ností: obsah geometrických plánov odporuje 
skutočnosti (spôsob stabilizácie nových hra-
níc v teréne), pri vytyčovaní hraníc pozemkov 
riadne pozývať vlastníkov susedných pozem-
kov k vytýčeniu, ...

 hlavné nedostatky geodetov pri riešených 
prípadoch: slabá komunikácia, neprofesiona-
lita, neúcta k zákazníkom a iné.

 požiadal o spoluprácu všetkých členov Ko-
mory pri informovaní o skutočnostiach, ktoré 
by uľahčili prácu komisie pri zisťovaní faktov 
a skutočností objasňovaných prípadov.

 upozornil na povinnosť vrátenia pečiatky 
do kancelárie Komory pri vylúčení člena z Ko-
mory a taktiež pri pozastavení členstva.

Bulla, M.:

 poznamenal, že toto valné zhromažde-
nie je čo do osobnej účasti členov rekordné 
(500), pričom na minulom VZ v Piešťanoch 
v r. 2009 bol súčet prítomných a tých, ktorí 
sa nechali zastupovať vyšší (550) oproti toh-
toročnej účasti (544). Roku 2008 to bolo len 
356 fyzicky prítomných (spolu 427).

7.  Správa o hospodárení KGaK za rok 
2009, audit, účtovná závierka

Geisseová, I.:

 na úvod sa vrátila k auditu za r. 2008, kto-
rý bol ukončený až po VZ v Piešťanoch, a to 
20. apríla 2009.

 daňové priznanie za r. 2009 bude v zmys-
le platného zákona riadne podané, hlavným 
zdrojom príjmov Komory sú členské príspev-
ky, ktoré sú od dane oslobodené.

 daňová povinnosť za r. 2009 bola 
432,26 i (13 022,26 Sk), účtovná závierka 
bola spracovaná k 31. decembru 2009, audit 
bol ukončený 17. marca 2010. Ten konštatu-
je, že účtovná závierka je v súlade so záko-
nom o účtovníctve.

 výnosy za r. 2009 boli vo výške 209.309 i 
(6,305 mil. Sk), čo je pokles oproti r. 2008 
o 5%.

 náklady za r. 2009 boli vo výške 
202.495 i (6,100 mil. Sk), čo je nárast opro-
ti r. 2008 o 1,5%.

 v r. 2009 boli v účtovníctve vykonané urči-
té oprávky.

 účtovný hospodársky výsledok v r. 2009 
bol 6 814,05 i (205 280,-Sk), pričom v roz-
počte na r. 2009 bola pôvodne plánovaná 
strata 7 745,62 i (233 344,-Sk), ktorá vy-
chádzala z predpokladov podľa minulých ro-
kov.

 v ďalšom vysvetlila niektoré položky z pred-
loženého rozpočtu na r. 2010.

 úspešnou akciou boli 17. slovenské geo-
detické dni, kde sa dosiahol zisk pre Komo-
ru, čím sa zvýšil každoročný prebytok z tej-
to tradičnej akcie, ktorý dnes predstavuje 
10 385,66 i (312 878,- Sk).

 z finančnej stránky porovnala konanie 
SGD v predchádzajúcich rokov v NTC Brati-
slava a ostatných SGD v Žiline. Výnosy v BA 

v a l n é  z h r o m a ž d e n i e slovenský geodet a kartograf   2|2010 25



boli vyššie, získaných bolo viac sponzorských 
peňazí, ale bolo aj viac účastníkov. V oblasti 
nákladov bol rozdiel v prospech ZA nižší ako 
boli naše predpoklady, čo bolo spôsobené 
formou stravovania. Ak sa to podarí v tomto 
roku zmeniť k lepšiemu, SGD by mohli byť pre 
Komoru opäť výhodnejšie.

 na záver zrekapitulovala hlavné aktivity 
Komory v r. 2009 smerom k členom: výroba 
reklamných materiálov, zoznamy AGaK doru-
čené na jednotlivé správy katastra, zapísaná 
bola ochranná známka Komory na obdobie 
10 rokov, odovzdaná cena za diplomovú prá-
cu, podpora súťaže stredných geodetických 
škôl, financovanie regionálnych stretnutí, 
organizácia valného zhromaždenia v Pieš-
ťanoch, podieľanie sa na vydávaní bulletinu 
Slovenský geodet a kartograf.

8.  Revízna správa Dozornej 
rady

Hudec, M.:

 predniesol správu Dozornej rady (DR) za 
obdobie od valného zhromaždenia v Piešťa-
noch.

 k 30. aprílu 2009 zaplatilo členské 670 zo 
695 členov Komory (96 %).

 pravidelne každý štvrťrok DR kontrolovala 
hospodárenie Komory.

 kontrola činnosti jednotlivých orgánov Ko-
mory, na každom rokovaní bol prítomný člen 
DR.

 stav financií (účet, hotovosť a ceniny) k 31. 
decembru 2009 spolu 77.864,53 i.

 DR vykonala revíziu ročnej účtovnej zá-
vierky, audit účtovníctva zo 17. marca 2010 
potvrdzuje správnosť vedenia účtovníctva.

 hospodárenie Komory je veľmi dobré.

9.  Návrh rozpočtu Komory 
na rok 2010

Repáň, P.:

 predniesol návrh rozpočtu na r. 2010 
a jeho porovnanie s r. 2009, pričom nečítal 
všetky položky, každému členovi bol návrh 
rozpočtu doručený pred konaním VZ KGaK.

 predstavenstvo vyhotovilo návrh rozpočtu 
na základe skúseností z minulých rokov.

 výnosy pre r. 2010 sú predpokladané 
vyššie asi o 5 % v súvislosti s rastom počtu 
členov. Zmeny všetkých ostatných výnosov 
a nákladov sú minimálne a sú porovnateľné 
s rokom 2009, okrem jednej zmeny – výšky 
poistného, ktoré sa platí spolu s členskými 
príspevkami. Výška poistného sa zmení pod-

ľa už podpísanej novej poistnej zmluvy a pred-
stavuje sumu 30,50 i.

 náklady sú navrhnuté so zvýšením taktiež 
o 5% oproti r. 2009.

 plánované náklady na r. 2010: 
162 138,25 i.

 plánované výnosy na r. 2010: 
152 293,70 i.

 rozdiel pre r. 2010: 
– 9 844,55 i (plánovaná strata pre 
r. 2010).

 zostatok z minulých období: 
77 864,53 i.

 plánovaná strata bude vykrytá zo zostat-
kov z minulých období.

 pre nasledujúce obdobia zostane: 
68 019,98 i.

Hlasovanie: rozpočet Komory ako celok na 
r. 2010 schválený (väčšina za, nikto proti).

10.  Nová poistná zmluva

Bulla, Ľ.:

 predstavil novú poistnú zmluvu (PZ) na po-
istenie AGaK pri výkone ich činnosti, ktorá bo-
la predstavenstvom pripravená a podpísaná 
na základe uznesenia č. 9 z VZ v Piešťanoch.

 hlavným cieľom novej PZ bolo zvýšenie 
poistnej sumy z 1 mil. Sk na dvojnásobok.

 predstavenstvo sa novou PZ viackrát za-
oberalo, oslovené boli 4 poisťovne, 3 z nich 
predložili svoje ponuky, ktoré predstavenstvo 
vyhodnotilo.

 ako najvýhodnejšia z troch ponúk bola 
ponuka od Wüstenrot poisťovne, a. s., s tou-
to poisťovňou sme začali rokovania. Návrh 
zmluvy bol niekoľkokrát upravený, až sme 
dospeli k zneniu, ktoré bolo členom Komory 
doručené pred VZ. Drvivá väčšina našich ná-
vrhov a pripomienok bola počas rokovaní do 
PZ zapracovaná.

 Komora je uvedená ako „poistník“, člen 
Komory alebo právnická osoba zamestnáva-
júca člena Komory je „poistený“.

 poistené sú dve základné riziká, a to po-
istenie zodpovednosti za škodu a poistenie 
právnej ochrany, ktoré v starej zmluve nebo-
lo.

 v poistení právnej ochrany sú zahrnuté tri 
služby, ktoré bude poisťovňa poskytovať: tele-
fonická služba právnych informácií, poraden-
ská služba a právna asistenčná služba.

 poisteným bude fyzická osoba a osoby, 
ktoré v mene AGaK vykonávajú v pracovnom 
pomere v jeho mene činnosť v rozsahu jeho 
odbornej spôsobilosti ak túto činnosť AGaK 
schválil, t. j. autorizačne overil.

 poistené sú aj právnické osoby, ktoré vy-

konávajú GaK činnosti a ako zodpovedného 
zástupcu zamestnávajú min. jednu fyzickú 
osobu (AGaK).

 územnou platnosťou novej zmluvy je celá 
Európska únia.

 nová zmluva je uzatvorená na dobu určitú, 
začne platiť od 1. apríla 2010. Stará zmluva 
musela byť včas vypovedaná, aby platila len 
do konca marca 2010.

 zoznamy AGaK pre potrebu poisťovne 
budú aktualizované kvartálne cez kanceláriu 
Komory. Nový člen Komory bude po prijatí au-
tomaticky vpísaný do najbližšieho zoznamu 
AGaK zaslaného poisťovni. Presné termíny sú 
uvedené v zmluve.

 základné poistné pre členov komory je 
dohodnuté na 30,50 i pre základnú poistnú 
sumu 67 000 i.

 každý AGaK dostane certifikát o poistení, 
ktorý bude zaslaný každému priamo z pois-
ťovne.

 ak sa stane geodet členom Komory v prie-
behu poistného obdobia, zaplatí alikvotnú 
čiastku, ktorá pripadá na pomernú časť poist-
ného obdobia.

 spoluúčasť pri každej poistnej udalosti je 
5 % z poistného plnenia, min. 33 i.

 podľa tejto zmluvy má poisťovňa právo po 
ukončení poistného obdobia vykonať vyhod-
notenie a kalkuláciu poistného na ďalšie po-
istné obdobie.

 poistné plnenie nesmie u jednotlivých po-
istených presiahnuť poistnú sumu, ktorú si 
sami zvolili.

 aj v tejto zmluve je možnosť poistenia na 
vyššiu sumu, tí členovia, ktorí boli takto pois-
tení podľa starej zmluvy, majú tú možnosť aj 
podľa novej zmluvy.

 v zmluve je zahrnutá aj tzv. marketingová 
podpora na akcie Komory vo výške 10 % roč-
ného poistného, ak škodovosť nebude vyššia 
ako 20 %. Okrem toho má každý člen Komo-
ry zľavu 20 i na akýkoľvek produkt neživot-
ného poistenia okrem cestovného poistenia 
Wüstenrot poisťovne, a. s.

 túto zmluvu si treba riadne preštudovať 
vrátane všeobecných podmienok, ktoré sú jej 
súčasťou, aj kvôli tomu, aby boli známe i rizi-
ká uvedené vo výlukách tohto poistenia.

9.  Vystúpenie riaditeľa kancelárie 
predsedu ÚGKK SR doc. Ing. 
Imricha Horňanského

 na úvod poďakoval za pozvanie, pozdravil 
všetkých prítomných členov aj v mene pred-
sedu Úradu, ktorý sa z vyššej moci nemohol 
zúčastniť tohto rokovania.
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 pripomenul, že 1. decembra 2009 nado-
budol účinnosť zákon 304/2009, ktorým 
bol novelizovaný aj katastrálny zákon a jeho 
úlohou je sprístupniť služby katastra elektro-
nicky – poskytovanie informácií aj podávanie 
vkladov do katastra.

 v týchto dňoch bola schválená ďalšia no-
vela katastrálneho zákona, ktorá bude účinná 
od 1. mája 2010. Hlavným účelom novely je 
zrýchliť a spriechodniť výstavbu verejných 
investícií. Zmeny sú zamerané na zjednodu-
šenie konania o povolení vkladu, rozšírenie 
kompetencií správ katastra, aby údaje boli 
poskytované všetkými správami katastra na 
celom území SR, a na poskytovanie údajov 
katastra len vo forme verejnej listiny. Spres-
nené je aj ustanovenie týkajúce sa obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním.

 novely zákona si vyžiadali aj nové vykoná-
vacie predpisy s podrobnejším výkladom po-
stupu správnych orgánov pri výkone štátnej 
správy na úsek katastra nehnuteľností.

 jednou z úloh rezortu je nielen dokončiť 
zber údajov pre ZB GIS, ale aj zlepšiť prístup 
k nim cestou webových služieb a udržiavať 
ich v aktuálnom stave ako zdroj údajov pre 
tvorbu štátneho mapového diela stredných 
a malých mierok, dnes najmä pre tvorbu máp 
1:10000.

 financie ÚGKK získal z operačného prog-
ramu Informatizácia spoločnosti. Od r. 2012 
by mali byť údaje poskytované ako súčasť 
e-governmentu cez rezortný geoportál. Tieto 
financie sa žiaľ nedajú použiť na zber nových 
údajov.

 požiadavkou EÚ je, aby údaje medzi člen-
skými štátmi boli kompatibilné. S tým súvisí aj 

požiadavka, aby súradnice boli vedené v sú-
radnicovom systéme ETRS89, čo je dôvodom 
prechodu na JTSK09.

 v oblasti geodetických základov je pozor-
nosť zameraná na rozvoj lokalizačnej služby 
SkPOS, a to aj mimo geodetických a kata-
strálnych aplikácií. Investované bolo do soft-
véru a ďalších referenčných staníc s cieľom 
zvýšenia komfortu a spoľahlivosti tejto služ-
by.

 rok 2010 je posledným rokom účinnosti 
série základných koncepcií rezortu geodé-
zie, kartografie a katastra (koncepcia rozvoja 
geodetických základov, koncepcia katastra 
nehnuteľností, ...). V lete 2010 budú vyhodno-
tené a začali práce na príprave nových kon-
cepcií, k čomu budú prizvaní aj predstavitelia 
KGaK. Výsledkom by mala byť jedna súhrnná 
koncepcia, ktorá by mala byť schválená vlá-
dou SR, a tým aj podporená z rozpočtu SR.

10.  Diskusia k predchádzajúcim bodom 
rokovania

Lištiak, J.: Platí poistná zmluva aj pre práce 
vykonávané pred 1. aprílom 2010?
Stromček, V.: Pôvodná zmluva platí do 31. 
marca 2010.
Lištiak: Kto nahradí škodu spôsobenú naším 
meraním 28. februára 2010?
Stromček, V. a Wüstenrot: Komunálna pois-
ťovňa.
Priečko, E.: Aká bude náhrada škody, ktorá 
bola spôsobená dávnejšie a prišlo sa na ňu 
až po istom období, napr. počas prerušenia 
členstva v Komore?

Jakúbek, V. (Wüstenrot): Podstatné je kedy 
bola chyba urobená, nie je dôležité, kedy sa 
na ňu príde, škoda bude nahradená.
Cvengroš, P.: Poistenie právnej ochrany je len 
všeobecný „pokec“, ktorý som tu počul, alebo 
ma poisťovňa bude aj zastupovať na súde, ak 
áno, kto to bude platiť?
Nikmon, E. (Wüstenrot): Máte právo si vybrať 
akéhokoľvek právneho zástupcu asi z 4 800 
advokátov v SR, ak si nevyberiete, máme 
zazmluvnených nejakých advokátov.
Diskutujúci: Ak je právnická osoba ako za-
mestnávateľ, akým spôsobom sa rieši poiste-
nie alebo pripoistenie zamestnancov?
Nikmon, E. (Wüstenrot): Je dôležité, akého 
zamestnanca ste mali na mysli. Táto PZ kryje 
profesijnú zodpovednosť geodetov a karto-
grafov, ak vám spraví škodu upratovačka ale-
bo vodič, na to sú iné poistky, ktoré sa volajú 
„zodpovednosť pri výkone povolania“. Podľa 
zákonníka práce vám zodpovedá do 4-násob-
ku svojho platu, do tejto výšky môžete od ne-
ho náhradu škody žiadať. Čo sa týka vás ako 
AGaK, táto zmluva môže kryť geodetov aj ako 
zamestnávateľov, aj ako zamestnancov.
Jakúbek, V. (Wüstenrot): Doplnil kolegu Nikmo-
na, za všetky škody, ktoré spôsobí zamestna-
nec, zodpovedá priamo zamestnávateľ, t. j. 
poškodený subjekt, zmluvný partner vášho 
zamestnávateľa sa o náhradu škody musí 
obrátiť priamo na vášho zamestnávateľa, nik-
dy nie priamo voči konkrétnemu geodetovi, 
ktorý je zamestnancom. Preto bola do zmlu-
vy na základe požiadavky Komory zahrnutá 
možnosť, že okrem geodetov ako fyzických 
osôb podnikajúcich samostatne možno po-
istiť aj právnické osoby ako zamestnávateľov, 
ktorí zamestnávajú autorizovaných geodetov 
a kartografov. Týka sa to však len profesijnej 
zodpovednosti, nie vtedy, ak spôsobí škodu 
mimo svojej profesie.
Leitmann, E.: Na disciplinárnu komisiu sa 
v minulosti nedostávala informácia o poistnej 
udalosti, z preventívnych dôvodov, na pouče-
nie do budúcnosti by požadoval, aby sa infor-
mácie o takýchto udalostiach dostávali aj na 
disciplinárnu komisiu, aby mohla k udalosti 
tiež zaujať stanovisko.
Jakúbek, V. (Wüstenrot): Nie ste jediná Ko-
mora, ktorá je u nás poistená, v určitých pe-
riódach vždy zasielame priamo Komore zo-
znam škodových udalostí, je to zapracované 
aj v zmluve. Je len vecou Komory, ako s tým 
ďalej naloží.
Priečko, E.: Ak si založím eseročku, ktorá 
bude pôsobiť na polovici územia SR, budeme 
mať zákazky za miliardu, vyrobíme škodu za 
100 mil., pre budúci rok nám všetkým ostat-
ným poisťovňa zvýši podľa toho poistné.

Neformálne rozhovory.
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Jakúbek, V. (Wüstenrot): Najneskôr 8 týždňov 
pred koncom poistného obdobia je poisťovňa 
povinná oznámiť výšku poistného pre nasle-
dujúce poistné obdobie, Komora má dosť 
času na to aby sa rozhodla, či chce v zmluve 
pokračovať. Zo skúsenosti viem, že z rámco-
vých zmlúv uzatvorených u nás ešte nikdy 
nebolo zvýšené poistné v dôsledku nevýhod-
nej škodovosti a pritom máme poistené oveľa 
rizikovejšie profesie ako ste vy.
Hardoš, J.: Treba si uvedomiť, že základné 
poistné kryje škodu do 67 000 i, pre vyš-
šiu škodu si treba zvýšiť poistné až do výšky 
667 000 i (20 mil. Sk).
Diskutujúci: Aký bude postup pri likvidácii po-
istnej udalosti? Koho treba kontaktovať?
Jakúbek, V. (Wüstenrot): Pri poistnej udalosti 
nemusíte kontaktovať Komoru, treba kontak-
tovať priamo poisťovňu na osobitnom telefón-
nom čísle, ktoré vám bude oznámené, spolu 
s certifikátom dostanete sprievodný list, kde 
budú tieto postupy uvedené. Dohodne sa ob-
hliadka miesta škody, urobí sa zápis a pokra-
čuje sa štandardným spôsobom.
Diskutujúci: Ak je vo firme napr. 6 AGaK 
a škoda je 10 mil. Sk, dá sa škoda rozpočítať 
medzi nimi?
Jakúbek, V. (Wüstenrot): PZ je kombináciou 
zodpovednosti za škodu a poistenia právnej 
ochrany a obe sú zahrnuté v jednej sume 
poistného. Na poistenie právnej ochrany je 
fixne stanovená suma 7 000 i, na poistenie 
zodpovednosti je 7 možností výšky poistenia 
v rozpätí 2 – 20 mil. Sk. Takže aj škoda vo 
výške 10 mil. Sk môže byť krytá z poistenia 
jedného AGaK.
Hardoš,J.: Poistka ostatných poistených vo 
firme sa nedá použiť na znásobenie krytia.
– vo svojom diskusnom príspevku ďalej pred-
stavil zákon o službách na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý je po prvom čítaní v NR SR. Ak bude 
schválený, účinný bude od 1. júna 2010. Zá-
kon zatiaľ nemá číslo.

 vychádza z európskej smernice 2006/123 
/ES, ktorá bola schválená v Európskom par-
lamente 12. decembra 2006. Povinnosť za-
pracovať do svojej národnej legislatívy mali 
členské štáty do konca r. 2009.

 v ďalšej časti vysvetlil niektoré základné 
pojmy (služba, usadený poskytovateľ služby, 
príjemca služby, jednotné kontaktné miesto, 
informačné povinnosti poskytovateľov slu-
žieb, ...).

 následne stručne citoval obsah niektorých 
paragrafov tohto zákona.

 súčasťou zákona sú aj zmeny v znení iných 
zákonov, napr. zákon o komore geodetov 
a kartografov, zákon o pozemkových úpra-

vách, živnostenský zákon, a ďalších asi 50 
zákonov.

 celý zákon má dnes až 77 strán.

11.  Vystúpenie riaditeľky katastrálneho 
odboru ÚGKK SR Ing. Anny 
Somíkovej

 prezentovala pripravované vyhlásenie 
národnej realizácie súradnicového systému 
JTSK09. Ide o súradnicový systém rovinných 
súradníc vybraných bodov ŠTS a ŠPS, ktorý 
je vypočítaný na základe meraní vykonaných 
v r. 2000 – 2009 metódami GNSS, pričom 
bola odstránená väčšina deformácií.

 potreba tejto realizácie vznikla kvôli požia-
davke smernice Európskej únie INSPIRE na 
zverejnenie priestorových údajov v systéme 
ETRS89.

 vyhláška č. 461/2009 v §57 upravuje 
spôsob pripojenia meraní na body ŠPS alebo 
na SkPOS. Roku 2009 bola zriadená komisia 
na implementáciu JTSK09, v ktorej sú zástup-
covia rezortu, akademickej obce a KGaK. Táto 
komisia sa zaoberala aj možnosťou nového 
zobrazenia, nakoniec bol zvolený spôsob 
pripočítania čísla 6 mil. ku každej súradnici, 
a konštatovalo sa, že JTSK09 je krok k budú-
cemu novému zobrazeniu SR.

 harmonogram implementácie JTSK09 
bol rozvrhnutý na dve etapy. V prvej etape 
sa bude merať v ETRS89 alebo v JTSK09, 
katastrálna mapa sa bude spravovať naďalej 
v JTSK. Geodet bude odovzdávať výsledky 
v JTSK09 a súčasne VGP transformované 
do JTSK. Na toto prechodné obdobie budú 
vydané usmernenia. V druhej etape sa bude 
merať tak isto ako v prvej, ale do JTSK09 
sa pretransformuje už aj katastrálna mapa. 
Tento prechod bude overený najprv na dvoch 
správach katastra (Malacky a Zlaté Moravce). 
Na niekoľkých k. ú. sa vyskúša transformácia 
katastrálnej mapy do JTSK09. Predpokladá 
sa, že sa vyskytnú rozdiely spôsobené miest-

nymi deformáciami. Podľa výsledkov týchto 
pilotných transformácií sa rozhodne o realizá-
cii celej druhej etapy aj s ohľadom na rôznoro-
dosť katastrálneho operátu.

 v tejto súvislosti sa pripravujú viaceré 
usmernenia. Prvé má ustanoviť základné 
postupy na využívanie SkPOS a technológií 
GNSS vo vybraných geodetických činnos-
tiach, ktorých výsledky sa preberajú do KN, 
a druhé má ustanoviť podklady na aktualizá-
ciu údajov katastra vo výmenných formátoch.

 obsah týchto usmernení a základné in-
formácie o SkPOS sú predmetom prebieha-
júcej informačnej kampane. ÚGKK SR spolu 
s KGaK organizuje regionálne stretnutia po 
jednotlivých krajoch.

 otázky, námety a postrehy možno zaslať 
na adresu jtsk09@skgeodesy.sk

 súčasne prebieha informačná kampaň aj 
na jednotlivých katastrálnych úradoch pre 
úradných overovateľov a pracovníkov technic-
kých a dokumentačných oddelení.

12.  Diskusia č. 2

Diskutujúci – je o pripravovaných zmenách 
informovaná aj Slovenská komora staveb-
ných inžinierov?
Somíková, A.: Otázka je ešte otvorená, bude-
me sa ňou zaoberať.
Sedláček, M.: Čo bude obsahovať VGPmer, bu-
de tam len pozemok, ktorý budem riešiť, ale-
bo tam dám aj okolie, pričom nebudú sedieť 
rozmery ani výmera?
Bulla, M.: Na obsah VGPmer panujú rôzne 
názory. Názor zástupcov Komory v komisii 
je ten, že vo VGPmer by mali byť len priamo 
merané body. Ostatní členovia komisie však 
tento názor nezdieľajú. Myslia si, že by sa tam 
mala konštruovať aj grafika, čo si ja viem len 
ťažko predstaviť.
Štepo, M.: Ako máme postupovať do 1. mája 
2010, ak nám kataster vráti geometrický plán 
kvôli tomu, že nebol pripojený na SkPOS?

Neformálne rozhovory.
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Bulla, M.: Do 1. mája by sa malo postupovať 
tak ako doteraz, aj keď vo viacerých krajoch 
to už úradní overovatelia vyžadujú.
Somíková, A.: My sme úradných overovateľov 
informovali, že vyhlásenie novej národnej rea-
lizácie sa ešte iba chystá. Ak máte konkrétne 
poznatky, ozvite sa na Úrad.
Štepo, M.: Existuje o tom nejaký oficiálny do-
kument, ktorý by mal byť na správach kata-
stra?
Somíková, A.: Konkrétny problém pošlite na 
Úrad.
Ladičkovský, L.: Ako budeme postupovať 
v investičnej výstavbe, keď projekty trvajú 
niekoľko rokov, vo vytyčovacích výkresoch 
sú súradnice, vytyčovacie siete, nie je možné 
počas výstavby meniť súradnice?
Hardoš, J.: Doteraz sa riešia práce pre ka-
taster, no prebieha aj obrovská investičná 
výstavba. Môj názor je, že treba dokončiť 
projekt v systéme, v ktorom bol začatý, počas 
prác by som sa netrápil s JTSK09, až keď sa 
budú odovzdávať do katastra, treba to odo-
vzdať v JTSK09.
Petkanič, R.: V investičnej výstavbe sa už po-
čas výstavby robí veľa prác, ktoré súvisia aj 
s katastrom (vecné bremená a pod.), asi sa to 
malo najprv pripraviť a potom spustiť, všetci 
správcovia sietí, plynári, elektrikári majú svoje 
informačné systémy budované v JTSK, neve-
dia o ničom. Ako budem vysvetľovať na SPP 
výsledky v JTSK09, keď o tom nevedia?
Brna, J.: Vidím to tak, že vo VKMč nemá 
opodstatnenie JTSK09, je tam veľa otázok, 
s ktorými budeme mať problémy. GPS je su-
per vec, dlho to používam, no my ideme teraz 
do mapy, ktorá bola vytvorená pred 20 rokmi, 
vnášať výsledky úplne inej technológie. Veľmi 
presné meranie ideme vnášať do mapy, ktorá 
má celkom inú presnosť.
Somíková, A.: Mapy by sa mali transformo-
vať až po pilotných projektoch, takže možno 
k transformáciám máp ani nepríde. (nasledo-
val hluk a šum, ďalším slovám nebolo roz-
umieť)

Diskutujúci: Prečo už dnes musíme odovzdá-
vať výsledky v novej podobe, keď sa to ešte 
iba pripravuje? Ak idem zamerať prístavbu 
v kvalitnej mape starej 13 rokov, musím to 
zamerať s GPS, načo?
Bulla, M.: Ak je číselná mapa v kvalitnom sta-
ve, nevidím problém, aby bola pretransformo-
vaná do JTSK09, od 1. mája by mali od nás 
katastre vyžadovať navyše VGPmer, v ktorom 
budú len priamo merané veličiny, žiadne kon-
štruovanie, žiadne dotransformovanie, a ďalej 
robíme tak ako doteraz.
Piroha, J.: Problém JTSK09 bude zasahovať 
aj do projektov pozemkových úprav, ktoré 
sa robia v JTSK. Bude sa po 1. máji všetko 
prepočítavať do JTSK09? Mnohé projekty sú 
pred odovzdaním, treba sa tým zaoberať.
Bulla, M.: Keď sa začínalo usmernenie tvo-
riť, malo len 1,5 strany, ťažko bolo domyslieť 
všetky veci, preto boli texty usmernení zve-
rejnené na stránke Komory, aby bolo možné 
vychytať čo najviac podobných problémov. 
Práca komisie sa zrejme neskončí týmto jed-
ným usmernením.
Nechuta, V.: Bežia už pilotné projekty, sú z nich 
už nejaké výsledky, nebolo by vhodnejšie zao-
berať sa až výsledkami tých projektov?
Somíková, A.: Pilotné projekty sa ešte iba 
chystajú, pilotné pracoviská sú vybraté, vy-
skúšame si tam už aj prácu s transformova-
nou mapou.
Stromček, V.: Zmiernil atmosféru a požiadal 
o pokojnú a vecnú diskusiu. Ďalej požiadal 
Ing. A. Somíkovú, aby Úrad poslal na správy 
katastra jeden mail, v ktorom by ich upozornil, 
aby do 1. mája preberali geometrické plány 
v podobe, ako sme ich vyhotovovali doteraz.
Somíková, A.: Tento problém určite je len na 
niektorých správach katastra, komunikujeme 
s nimi, zasielame pokyny, vysvetlenia, žiada-
me o zasielanie otázok, na tie potom odpove-
dáme.
Bulla, M.: – vyhlásil obedňajšiu prestávku.

13.  Informácia z práce v komisii na 
prípravu usmernenia ÚGKK SR, 
ktorým sa stanovujú základné 
postupy na využívanie SkPOS 
a GNSS vo vybraných geodetických 
činnostiach, ktorých výsledky sa 
preberajú do KN.

Bulla, M.:

 pri ÚGKK SR bola zriadená komisia na 
prípravu usmernenia, v ktorej sú za Komoru 
V. Raškovič, M. Bulla a J. Kožár. Predpis sa 
tvorí od konca r. 2009, dnes ešte nie je práca 
na ňom ukončená, takisto ako ďalšie, ktoré 

by malo definovať štandardy pre komunikáciu 
s katastrom. Na stránke Komory sú zverejne-
né obidve verzie, verzia Úradu a verzia naša.

 zásadným problémom dnes je to, že ne-
vieme odlíšiť čo bude teraz a čo bude potom. 
Treba rozlíšiť čo bude platiť o mesiac, dva a to, 
čo bude dlhodobým problémom súborov SGI. 
Dnes komisia rieši ten problém prvý – to čo má 
platiť od 1. mája 2010, t. j., ako budeme merať 
a čo budeme odovzdávať. Objavilo sa veľa prob-
lémov, ktoré sa stále nepodarilo vyriešiť, pričom 
na viaceré zásadné veci máme rôzne názory. 
Druhý problém je dnes predmetom výskumu 
a môže sa stať, že niektoré k. ú. sa ani nepodarí 
do JTSK09 pretransformovať.

Hlavné problémové body chystaného usmer-
nenia:

 o PGB (podrobné geodetické body) vy-
hláška 300/2009 hovorí, že tieto body sú 
predmetom evidencie v KN. Snahou Úradu je, 
aby sa monopolizoval SkPOS, tým by sa od-
búrali privátne siete, alebo vlastné referenčné 
stanice. Problémom pre nás geodetov by bolo 
to, ako to navrhuje Úrad, že PGB by nemohli 
byť opakovane použité, resp. by museli byť 
pri opakovanom použití opäť preurčené. PGB 
vidíme ako nový variant podrobného bodové-
ho poľa slúžiaceho na zahustenie siete ŠPS, 
ktorá je na bežné použitie príliš riedka. Naša 
predstava je taká, že ak si geodet určí alebo 
nechá určiť PGB, mal by ich aj opakovane po-
užívať. Takto by sa mohla postupne preurčiť 
aj existujúca sieť bodov (PPBP, ŠTS), ktoré by 
sa potom mohli ďalej používať. Dôvodom na 
opakované používanie PGB je aj to, že dnes 
sa spoliehame na fungovanie 3 systémov, na 
ktoré nemáme dosah: mobilné siete, internet, 
družicové systémy cudzích štátov. V prípade 
nejakého lokálneho konfliktu naše geodetic-
ké základy nebudú fungovať. Práve preto po-
trebujeme zahustiť bodové pole aj na použitie 
terestrických metód.

 obmedzenie dĺžky vektora do 20 km – pri 
meraní pomocou vlastnej referenčnej stani-
ce. My navrhujeme, aby sa pri tejto metóde 
vychádzalo z údajov výrobcov GPS prístrojov.

 identické body – budú slúžiť na spojenie 
merania s obrazom mapy. Navrhujeme, aby 
sa ako identické body mohlo požívať aj dneš-
né bodové pole.

 odovzdávanie výsledkov merania – rozdiel-
ne názory boli v tom, či budeme odovzdávať 
len výsledné súradnice bodov bez ostatných 
dokladov o meraní, alebo aj ostatné doklady 
o spôsoboch merania (výpočty, zápisníky, ...). 
Výsledné výstupy (tabuľky) sme sa snažili 
zjednodušiť, čakáme aj pripomienky a návrhy 
od vás.
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 obidve usmernenia treba chápať ako zá-
klad nového technického predpisu, ktorý by 
mal nahradiť dnešný, na vyhotovovanie GP 
a zameriavanie a vykonávanie zmien.

 ako budeme robiť po 1. máji 2010? Pri 
vyhotovovaní GP budeme navyše odovzdávať 
len súbor VGPmer. Dohoda o obsahu tohto 
súboru zatiaľ nie je, nevieme si predstaviť, 
aby sa dala celá zmena zamerať vo všetkých 
lomových bodoch. Súbor VGPt odovzdávame 
v podstate aj teraz.

 prechodu na JTSK09 by som sa v zásade 
nebál, ten „deň D“ raz musí nastať.

14.  Diskusia č. 3

Diskutujúci: Mám eseročku, v ktorej autori-
začne overujem. Ak overím inú prácu inej FO 
alebo PO, spadá aj toto overenie pod nové 
poistenie?
Repáň, P.: V zozname musí byť v prvom rade 
vaša eseročka, ak overujete ešte samostatne 
mimo svojej firmy, musí byť v zozname ešte 
aj vaše meno ako živnostníka, t. j. v zozname 
budete 2-krát. Ak za to vaša eseročka vysta-
vuje faktúru za tieto práce, potom ona znáša 
škodu, na ktorú je poistená.
Bulla, Ľ.: Potvrdil slová Ing. P. Repáňa a dopl-
nil výklad zástupcov poisťovne k čl. 3, ods. 1 
poistnej zmluvy, kde sa pod pojmom „fyzická 
osoba“ myslí aj fyzická osoba ako občan, čo 
je dôležité vo vzťahu k mnohým AGaK (najmä 
dôchodcom), ktorí nemajú ani živnosť, ani 
sro, tým ani zamestnancov, majú len pečiatku 
a autorizačne overujú. Poistenie kryje aj ich 
zodpovednosť.
Diskutujúci: Bude v zozname uvedený AGaK 
ako živnostník a ak overuje pre nejakú firmu, 
tak bude v zozname uvedená aj tá firma? 
Som teda z mojej poistky poistený ja ako oso-
ba a zároveň tá firma, ktorej overujem?
Bulla, Ľ.: Poistenie PO sa týka iba firiem, v kto-
rých ste konateľom alebo zamestnancom. 
Svojím poistením nie je možné poistiť proti 
škodám z autorizačného overenia cudziu fir-
mu. V takomto vzťahu ste poistený vy, nie tá 
cudzia eseročka.
Strelka, J.: Prečo úradní overovatelia nedodr-
žujú vyhlášku 300/2009 v §§ 44, 45 a 46, 
kde majú presne vymedzené čo majú ove-
rovať a ako majú na chyby upozorniť? S vrá-
teným GP majú vyhotoviť aj kontrolný zápis. 
Väčšinou sú to namiesto zápisu len čmárani-
ce na obale GP s vetami typu „odporúčam po-
užiť inú metódu merania“. Tým dehonestuje 
prácu AGaK, ktorý to overil.
Somíková, A.: Nedá sa k tomu vyjadriť, po-
kiaľ neoznámite konkrétne údaje o mieste 

a osobe úradného overovateľa, keďže to nie 
je problém všetkých overovateľov, ale kon-
krétneho. Zopakovala, že v týchto veciach sú 
úradní overovatelia usmerňovaní, zasielané 
sú im pokyny, sú školení. Treba použiť formu 
sťažnosti.
Leitmann, E.: Ak sa budem naňho sťažovať, 
sme v jeho nemilosti.
Repáň, P.: Ak nechcete z týchto dôvodov po-
dávať sťažnosť, urobí to za vás Komora cestou 
predstavenstva.
Leitmann, E.: Disciplinárna komisia riešila 
v nedávnej minulosti problém úradného ove-
rovania v Malackách.
Somíková, A.: Takže potom viete, aký je ďalší 
postup.
Cvengroš, P.: K usmerneniu navrhujem, aby 
sme odovzdávali výsledky v takom súradnico-
vom systéme, v akom nám oni dajú podklady.
Bulla, M.: Jediná zmena bude v tom, že to čo 
zameriate, odovzdáte v jednom súbore, len to 
bude navyše. Ak vyžadujú už dnes na niekto-
rých správach katastra pripojenie na SkPOS, 
treba postupovať tak, ako povedala Ing. So-
míková. Tieto problémy sa väčšinou opakujú 
stále na tých istých správach katastra. Do 
1. mája môžete merať všetkými bežnými 
geodetickými metódami. Budeme sa snažiť 
presadiť, aby sa tieto metódy mohli používať 
aj po 1. máji 2010.
Priečko, E.: Sú územia, ktoré nie sú pokryté 
sieťami GPRS, po 1.5. by sa tam nedalo me-
rať SkPOS (medzi Oravou a Kysucami). Ak 
bude predmetom merania napr. garáž, prečo 
nepoužiť ortogonálnu metódu, ak sa nemenia 
vlastnícke hranice. Za technický stav GP nech 
zodpovedá AGaK, za právny stav úradný ove-
rovateľ.
Repáň, P.: Budeme v komisii presadzovať aj 
to, čo bolo v prvej časti otázky, druhá časť 
smerovala asi na pracovníkov úradu.
Bulla, M.: Doplnil, že povinnosti a náležitosti 
autorizačného a úradného overenia sú vo vy-
hláške.
Haník, F.: Ako ďaleko sú prípravy OKO NM zo 
strany Úradu?
Somíková, A.: Boli vybrané pilotné projekty, 
chystá sa, uvažuje sa, no viac informácií vám 
v tejto chvíli neviem povedať.
Piroha, J.: My platíme katastru za poskytnuté 
informácie, sú štáty, kde pri odovzdaní výsled-
kov merania do katastra platí štát geodetovi, 
kedy takýto stav nastane u nás?
Hardoš, J.: Boli také snahy ešte na začiat-
ku 90. rokov pri tvorbe zákonov 215/1995 
a 216/1995. Vtedy sa nám to nepodarilo 
presadiť. Bezplatné odovzdávanie zostalo do-
dnes, lebo je to pre štát výhodné.
Petkanič, R.: Pri spracovaní ROEP sú pod-

klady v JTSK, budú sa výsledky odovzdávať 
transformované?
Bulla, M.: Môj názor je, že by ste nemali odo-
vzdávať žiadny transformovaný súbor, tak isto 
ako pri GP, ktoré boli spracované doteraz a do 
katastra budú zapísané až po 1. máji 2010. 
Pri príprave usmernenia sa navzájom učíme, 
hľadáme kompromisy, čo nás posúva ďalej.
Nazad, J.: Body PGB si môžeme zamerať aj 
hromadne mesiac vopred, prečo musia byť 
potom opäť opakovane premerané?
Bulla, M.: Okrem PGB sú súčasťou meračs-
kej siete aj pomocné meračské body (PMB), 
ktoré zostanú len v ZPMZ, nebudú sa doku-
mentovať.
Diskutujúci: Ako bude JTSK09 záväzný pre 
inžiniersku geodéziu, alebo to bude systém 
platný iba pre kataster? (Vyjadril podporu zá-
stupcom Komory v komisii.)
Bulla, M.: Doteraz sme sa venovali len vzťahu 
s katastrom, neviem odpovedať vo veci inži-
nierskej geodézie.
Lukáč, Š.: Treba to robiť v národnej realizácii, 
t. j. teraz v JTSK, potom v JTSK09. Pri dlhodo-
bejších prácach sa ukončovať bude v novom 
systéme.
Hardoš, J.: Na toto nie je žiadne usmernenie, 
komisia sa tejto oblasti vôbec nevenovala. 
Tento problém bude musieť byť otvorený, je 
to veľmi vážna vec. V praxi zatiaľ treba rešpek-
tovať podklady z projektu stavby, ak je stavba 
postavená, podľa mňa by mala byť aj ukonče-
ná v pôvodnom systéme, lebo porealizačné 
zameranie súčasne slúži na porovnanie s pro-
jektom. Ak by sa to vtedy zmenilo na JTSK09, 
kto by posúdil, či odchýlka vznikla pri výstav-
be, alebo je to rozdiel medzi dvoma systé-
mami? Bude existovať globálna transformácia, 
ktorou by sa všetky nové body bez grafickej 
časti mohli transformovať do JTSK09. Pri no-
vých projektoch by už podklady mali byť vyho-
tovené v novej realizácii. Všetci správcovia sietí 
(plyn, elektro, voda, ...), ktorí majú množstvo 
meraní, si budú musieť ošetriť svoje informač-
né systémy, aby boli v súlade s platnou reali-
záciou.
Diskutujúci: Čo nám bude kataster po 1. máji 
2010 vydávať v JTSK09?
Repáň, P.: V JTSK09 hneď po 1. máji 2010 
nedostanete nič, možno body ŠPS. Bez GPS 
neurobíte GP.
Masár, F.: V Trenčíne bola vyhlásená platnosť 
novej VKM v januári 2010, kvalitné bodo-
vé pole k tomu, čo bude s bodovým poľom 
v územiach s novým mapovaním? Asi by bolo 
vhodné preurčiť toto bodové pole do JTSK09. 
Celé sa mi to zdá ako lobizmus SkPOS.
Bulla, Ľ.: Otázka bodových polí súvisí aj s PPÚ, 
kde sme v posledných rokoch stabilizovali 
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a kvalitne určili množstvo bodov, ktoré nebu-
de možné použiť bez preurčenia. Informoval 
sa na to u pracovníka MP SR, bola to pre neho 
nová informácia.
Nechuta, V.: Nebude Úrad organizovať nejakú 
odbornú konferenciu alebo väčšie školenie, 
kde by bolo viac odpovedí?
Repáň, P.: Na regionálne stretnutie do Prešo-
va príde Ing. Barica, Ing. Ferianc a Ing. Králik, 
ktorí sú dosť fundovaní a mali by vedieť od-
povedať.
Nechuta, V.: Tí boli aj u nás a na mnohé otázky 
nevedeli odpovedať, treba viac diskusie, aby 
sa problémy mohli vyriešiť.
Orbán: Keď tak počúvam o čom sa tu bavíme, 
zdá sa mi aj výška pripoistenia veľmi malá, ak 
sú tu zástupcovia poisťovne a počujú o čom 
sa tu bavíme, asi by nás nepoistili.
Repáň, P.: Zmluva je podpísaná a platí od 
1. apríla 2010.
Orbán: Ďakujem, to ste ma upokojili.
Masaryk, M.: Vyjadril obavy z rozdielov exis-
tujúceho a nového systému pri odovzdávaní 
prác do katastra, problém nesúladu súradníc 
bodu určeného pôvodne v JTSK s tým istým 
bodom zameraným GPS a tým istým bodom 
transformovaným do JTSK09.
Bulla, M.: Opäť zopakoval, že práve preto trvá-
me na tom, aby vo VGPmer boli odovzdávané 
iba priamo merané body. Nádejou snáď je to, 
že dnes už pomaly nevidíte geodetov merať 
inak ako s GPS. Prax predbehla legislatívu 
možno o 10 rokov.
Priečko, E.: Terestrické metódy by mali zostať 
ako rovnocenná metóda merania aj kvôli kon-
trole merania inou metódou. Zopakoval aj, že 
nie všetky merania sa dajú urobiť pomocou 
GPS, sú oblasti kde sa to nedá (Poloniny).
Repáň, P.: Ukončil diskusiu.

15.  Uznesenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) Komory 
geodetov a kartografov (ďalej len „Komora“): 

A. Berie na vedomie: 

1.  Správu o činnosti predstavenstva Komory 
za obdobie od 28. marca 2009 do 26. 
marca 2010.

2.  Správu o činnosti Skúšobnej komisie Ko-
mory.

3.  Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
Komory.

4.  Revíznu správu Dozornej rady Komory.

B.  Schvaľuje:

1.  Overenú ročnú účtovnú závierku za rok 
2009.

2.  Rozpočet Komory na rok 2010.
3.  Zmenu poistnej zmluvy k poisteniu zodpo-

vednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
činnosti AGaK a poistenie právnej ochra-
ny.

C. Ukladá predstavenstvu:

1.  Publikovať materiály z VZ Komory v perio-
diku Komory Slovenský geodet a karto-
graf č. 2/2010 a na internetovej stránke 
Komory.

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ Komo-
ry a zaujať k nim stanovisko.

3.  Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov Komory na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát ročne.

4.  Dôsledne plniť a pravidelne vyhodnocovať 
úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci 
uzatvorených s partnerskými organizácia-
mi.

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 18. slo-
venských geodetických dní v roku 2010.

6.  Rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s komo-
rami rovnakého alebo príbuzného odbor-
ného zamerania na Slovensku a v sused-
ných štátoch.

7.  Zabezpečiť účasť Komory na práci a riade-
ní FIG a CLGE.

8.  Presadzovať súkromnú geodetickú sféru 
do realizácie činností, ktoré doposiaľ vyko-
návajú štátne organizácie.

a odborným komisiám:

9.  Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 
pripomienky členov k právnym a technic-
kým predpisom.

D. Ukladá ostatným orgánom Komory:

1.  Vypracovať obsahový a časový plán práce 
na rok 2010. 

2. Pravidelne informovať členov Komory 
o svo jich aktivitách.

E. Ukladá všetkým členom Komory:

1.  Uhradiť členský príspevok vo výške 
166,00 i v termíne do 30. apríla 2010.

2.  Uhradiť poistné vo výške 30,50 i 

v termíne do 30. apríla 2010.
3.  Všetky pripomienky k technickým predpi-

som zasielať predstavenstvu Komory.
4.  Doručiť do kancelárie Komory tieto infor-

mácie: obchodné meno spoločnosti a IČO, 
spolu s menami všetkých zamestnancov, 
ktorí sú členmi Komory, a výšku prípadné-
ho pripoistenia.

Návrhová komisia:
Ing. Nataša Hermanová, Ing. Vladimír Vázal, 
Ing. Rastislav Petkanič

Výsledok hlasovania o uzneseniach VZ ako 
o celku: schválené (väčšina za , proti 0, zdržal 
sa 5)

16.  Záver

Stromček 
Predseda predstavenstva KGaK na záver VZ 
poďakoval všetkým za rekordnú účasť, kulti-
vovanú a odbornú diskusiu. Poďakoval Ing. 
Somíkovej, že ako prvá zástupkyňa Úradu 
vydržala na VZ až do konca. Osobitne poďa-
koval M. Bullovi za dobré odpovede a V. Raš-
kovičovi a J. Kožárovi za dobré zastupovanie 
Komory v komisii. Poprial všetkým šťastnú 
cestu domov.

Zapísal: Ing. Ľubomír Bulla

Neformálne rozhovory.
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Informácia zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 21. 1. 2010 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005

Predstavenstvo poveruje svojich členov sledo-
vaním vývoja pripomienkovania smernice GP 
a jej samotným aktívnym pripomienkovaním.
Z: Ing. Bulla   T: trvá

M. Bulla: Komisia na implementáciu JTSK09 
do KN v súčasnosti rieši návrh usmernenia, 
ktorým sa stanovujú základné postupy na vy-
užívanie SKPOS, a technológií na určovanie 

polohy objektov prostredníctvom GNSS vo 
vybraných geodetických činnostiach. Toto 
usmernenie, ako aj tie následné, sú súčasťou 
technického predpisu na vyhotovovanie GP.

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného 

rokovania 2008

V súvislosti s transponovaním smernice o služ-
bách na vnútornom trhu do právneho poriad-

ku SR orgány KGaK navrhujú predložiť MH 
SR prijatie 3. variantu založenia jednotných 
kontaktných miest pre podnikateľov v SR – po-
tvrdenie súčasného stavu, so súčasným návr-
hom ponechania kompetencií pre profesijné 
organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)

Hardoš: JKM boli v zmysle prijatého variantu 
zriadené na živnostenských úradoch v kra-
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Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla  T: trvá

Raškovič: Komisia na prípravu zmien a tech-
nických predpisov v súvislosti s vyhotovova-
ním GP zatiaľ nezasadala, komunikácia sa 
uskutočnila len elektronickou formou. Koordi-
nátorkou prác na ÚGKK SR je Ing. Jasovská. 
Ing. Raškovič bol vyzvaný spracovať prílohy 
k smernici.

Uznesenie 20/2009 Z č. 2/2009

Poverení členovia predstavenstva vyvolajú 
rokovanie s odbornými PR agentúrami, ktoré 
by vypracovali materiál o zviditeľnení KGaK, 
resp. profesie a postavenia autorizovaných 
geodetov a kartografov.
Z: Ing. Stromček, Prof. Kopáčik   T: trvá

Stromček: Jedným z nosných článkov prezen-
tácie KGaK je aj jej webová stránka, ktorá je 
z vyjadrenia nezávislých pozorovateľov málo 
dynamická, s nevhodnou štruktúrou. Študenti, 
venujúci sa tejto problematike, poskytli na zís-
kanie určitého prehľadu ukážky novších prác 
vizualizácie firiem a organizácií.
M. Bulla: Tlmočil nespokojnosť aj zo strany 
členov KGaK, ktorí upozorňujú na chýbajúcu 
aktuálnu legislatívu. Zdôvodňuje to absenciou 
redaktora webovej stránky.

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného 

rokovania 2008

V súvislosti s transponovaním smernice o služ-
bách na vnútornom trhu do právneho poriadku 
SR, orgány KGaK navrhujú predložiť MH SR 
prijatie 3. variantu založenia jednotných kon-
taktných miest pre podnikateľov v SR – po-
tvrdenie súčasného stavu, so súčasným návr-
hom ponechania kompetencií pre profesijné 
organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú 
víziu kandidatúry Slovenska na organizáciu 
FIG working week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: 30. 6. 2010

Raškovič: Považuje za dôležité definovať, čo 
očakáva KGaK od organizácie tohto podujatia. 
Nie je presvedčený o tom, že KGaK by mala vy-
stupovať ako investor.
M. Bulla: V nadväznosti na súčasnú problema-
tickú situáciu v rezorte predpokladá nesúhlas-
né stanovisko členov KGaK. Na VZ by mala byť 
predložená vízia a finančné vyhodnotenie a až 
následné možné vyjadrenie podpory k uvede-
nej aktivite.
Stromček: Je názoru, že o uvedenom môže 
rozhodnúť jedine najvyšší orgán KGaK – val-
né zhromaždenie.

Uznesenie 26/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo o zmene poisťovne 

v poistení zodpovednosti za škodu spôsobe nú 
pri výkone činnosti AGaK. K výročiu pois tenia 
bude vypovedaná zmluva s Komunálnou pois-
ťovňou, a. s. a uzatvorená nová zmluva s Wüs-
tenrot poisťovňou, a. s. 
Z: Ing. Stromček     T: 1. 4. 2010

Samostatný bod rokovania

Uznesenie 28/2009 Z č. 6/2009

Predstavenstvo sa zaväzuje riešiť situáciu vo 
financovaní projektov pozemkových úprav na 
pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR. 
Z: Ing. Stromček  T: splnené

Stromček: Podľa informácií z MP SR sú pohľa-
dávky realizované. Tie, ktoré sa nestihli zrea-
lizovať v roku 2009, sú presunuté na tento 
rok.

Uznesenie 29/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo doplňuje do „Komisie pre im-
plementáciu S-JTSK09 do KN“ ďalšieho člena 
Ing. M. Bullu.

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň     T: 28.2.2010

Uznesenie 31/2010 Z č. 1/2010

Termín na doručenie pripomienok a návrhov 
na úpravu rozpočtu na rok 2010 je stanove-
ný na 15. 2. 2010.
Z: Ing. Geisseová    T: v texte

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 25. 3. 2010 vo Vyhniach



Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 9. 2. 2010 do 1. 7. 2010

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum
903  Ing. Peter Hanko  A  5. 5. 2010
904  Ing. Martina Kamiačová  A  5. 5. 2010
905  Ing. Ľubomír Hanko  A  5. 5. 2010
906  Ing. Ľubomír Bednár  A  5. 5. 2010
907  Ing. Attila Csiba  A  5. 5. 2010
908  Ing. Zuzana Antalová  A  1. 7. 2010
909  Ing. Juraj Blaško  B  1. 7. 2010
910  Ing. Ján Huba  B  1. 7. 2010
911  Ing. Martin Hamrák  B  1. 7. 2010
912  Ing. Juraj Kalivoda  B  1. 7. 2010
913  Ing. Peter Brestovanský  B  1. 7. 2010
914  Ing. Juraj Babik  B  1. 7. 2010
915  Ing. Ľuboslav Čičkán  B  1. 7. 2010
916  Ing. Pavel Lukáč  B  1. 7. 2010
917  Ing. Adrián Hamran  A  1. 7. 2010
918  Ing. Ján Šalata  A  1. 7. 2010

Rozšírenie oprávnenia (stav k 14. 6. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum
602  Ing. Pavol Huťka  C  26. 5. 2010
780  Ing. Beata Švaňová  C  26. 5. 2010
875  Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.  C  26. 5. 2010
889  Ing. Tomáš Baďura  C  26. 5. 2010

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 1. 7. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum
792  Ing. Štefan Orbán  B  12. 5. 2010
589  Ing. Dušan Húšťava  A  1. 7. 2010
821  Ing. Roman Kováč   A  1. 7. 2010
562  Ing. Ingrid Nemčeková  A  1. 7. 2010

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 14. 6. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum
360  Ing. Viliam Sokol  A   1. 1. 2010

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť 
(stav k 14. 6. 2010):

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum
563  Ing. Anton Vajda  A   30. 6. 2010
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a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je

joch SR. Ich úlohou je poskytovanie informá-
cií o podmienkach podnikania a postupoch 
pri vybavovaní a získavaní oprávnení na pod-
nikanie, zápisy do obchodného registra, re-
gistráciu na daňových úradoch... V prípadoch 
získavania a uznávania odborných kvalifikácií 
kontaktujú príslušné orgány (profesijné ko-
mory, ministerstvá...).

V súčasnom období je zákon o službách 
na vnútornom trhu č. 136/2010 pred druhým 
čítaním v NR SR a prijímajú sa pripomienky 
od poslancov. V úvode zákona sú definované 
hlavné zásady a pojmy a v závere sú doplnené 
zmeny ostatných zákonov súvisiacich s daným 
zákonom. Účinný by mal byť od 1. júna 2010. 
Dáva do pozornosti nové podmienky pre 
podnikateľov, ako aj AGaK (§6 – informačné 
povinnosti poskytovateľov služieb), keďže nad 
celým systémom dohliada Obchodná komora, 
ktorá prostredníctvom Obchodnej inšpekcie 
bude v prípade jeho nedodržiavania udeľovať 
sankcie. 

Na základe žiadosti MV SR bol spracovaný 
manuál na činnosti vo vecnej pôsobnosti Ko-
mory geodetov a kartografov a Úradu geo dézie, 
kartografie a katastra SR, vo vzťahu k zákonu 
o službách na vnútornom trhu, ktorého záme-
rom bolo poskytnúť informácie jednotným kon-
taktným miestam k postupu pri riešení žiadostí 
o vydanie oprávnení na vykonávanie činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa.

Uznesenie 20/2009 Z č. 2/2009

Poverení členovia predstavenstva vyvolajú ro-
kovanie s odbornými PR agentúrami, ktoré by 

vypracovali materiál o zviditeľnení KGaK, resp. 
profesie a postavenia autorizovaných geode-
tov a kartografov.
Z: Ing. Stromček, prof. Kopáčik pokračuje uznesením 
č. 30/2010 Z č. 1/2010

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú 
víziu kandidatúry Slovenska na organizáciu 
FIG Working Week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 
 T: 30. 6. 2010

Hardoš: Podľa jeho názoru Komora nemá 
podmienky na zorganizovanie takéhoto po-
dujatia. Zo získaných informácií zo zahraničia 
vyplýva jednoznačná úzka spolupráca profe-
sijnej organizácie s úradmi (záujem krajiny). 
Navyše s takýmto záväzkom súčasného pred-
stavenstva KGaK nemusí novozvolené pred-
stavenstvo po voľbách KGaK súhlasiť.
Repáň: Navrhuje definovať tézy a na základe 
nich spracovať víziu, keďže záujem o organi-
záciu zo strany KGaK trvá.

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu na 
modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň      T: trvá

Repáň: KGaK oslovila vybrané spoločnos-
ti, aby predložili ponuku na modernizáciu 
internetovej stránky KGaK. Bolo prijatých 
10 ponúk, ktoré sú komplexné, zložité a ne-
porovnateľné. Na zhodnotenie ponúk bude 
vytvorená jednotná tabuľka na doplnenie 
cenových položiek, ktorá sa odošle vybraným 
firmám. K vytváraniu dizajnu navrhuje prizvať 

prostredníctvom prof. Kopáčika študentov. 
Súčasťou tvorby stránky by mal byť aj redakč-
ný systém (možnosť samostatného vkladania 
vlastných dokumentov).
Do 29. 4. 2010 bude spracované vyhodnote-
nie ponúk a podklady na rokovacie konanie 
(spresnenie zadania).

Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní vý-
zvy všetkým členom KGaK, v ktorej budú 
definované povinnosti AGaK pri overovaní 
geodetických prác s dôrazom na skutoč-
nosť, že účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 
v súčinnosti s pripravovaným usmernením 
k JTSK09 v KN, AGaK preberá plnú zodpo-
vednosť za odovzdané výsledky vybraných 
GaK činností. Prílohu výzvy bude tvoriť návrh 
zmluvy.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš     T: 3. 6. 2010

Uznesenie 33/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverejne-
ný zákon č. 428/2002 o ochrane osobných 
údajov, ako informácia pre geodetické firmy. 
Z: Ing. Repáň     T: 29. 4. 2010

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverej-
nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet za-
mestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň       T: 16. 9. 2010
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Riešenie tajničky z čísla 1. 2010

Sadanie násypu a jeho podložia bolo monitorované v dvoch charakteristických profiloch inklinometrami. 

Krížovka

V ktorých susedných krajinách je možné kalibrovať kódové nivelačné laty v zvislej polohe?  (Odpoveď v tajničke krížovky)
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