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Pohľad na mestské 
opevnenie v Komár-
ne – národná kultúr-
na pamiatka. 
 (foto Ing. Vladimír 
Vázal)
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l Milí čitatelia!
Druhé tohtoročné číslo pripravujeme a napĺňame v závere 
druhého kvartálu, v čase takmer tropických horúčav a oča-
kávania pekného leta a príjemných dovoleniek. Druhý kvar-
tál tohto roka nám priniesol niekoľko organizačných, ale aj 
legislatívnych zmien v rezorte ÚGKK SR, čo ste určite zare-
gistrovali aj cestou elektronickej pošty odosielanej z kance-
lárie Komory.
V prvej časti bulletinu uverejňujeme dva hlavné odbor-
né príspevky. Prvý z nich sme dostali do redakcie v čase 
uzávierky prvého čísla, ktoré už bolo pripravené do tlače. 
Tento príspevok je od skúsených geodetov a kartografov 
z bratislavského regiónu, autorizovaného geodeta a karto-
grafa kategórie C Komory geodetov a kartografov (KGaK) 
a vedúcej odboru centrálneho katastra nehnuteľností GKÚ 
v Bratislave, ktorí sa už v našom časopise podelili o svoje 
skúsenosti a poznatky. V dnešnom čísle prinášajú pomerne 
široký záber skúseností a poznatkov nadobudnutých v praxi 
pri spracovaní vybraných geodetických a kartografických 
činností pre kataster nehnuteľností v prostredí počítačovej 
grafiky a medzi iným zohľadnených aj pri tvorbe vyhlášky 
ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z., ktorou sa novelizuje vyhláška 
ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Druhý odborný príspevok je od kolektívu mladých doktoran-
dov Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
prinášajúcich výsledky z konkrétnej aplikácie technológie 
terestrického laserového skenovania, ktorá sa v ostatnom 
období čoraz častejšie využíva pri rozmanitých úlohách ná-
rodného hospodárstva. Ich skúsenosti a poznatky sú z diag-
nostických meraní aktivačnej nádrže čistiarne odpadových 
vôd.
V druhej časti bulletinu otvárame novú rubriku, ktorá bude 
prinášať predovšetkým aktuálne názory, postrehy, návrhy 
a oznamy členov Komory. Dnes v nej uverejňujeme názor 
bývalého predsedu Katastrálnej komisie KGaK na proble-
matiku zavedenia novej národnej realizácie JTSK03 do ka-
tastra nehnuteľností a následných úprav a návrh predsedu 
Ekonomickej komisie a jeho kolektívu na kalkuláciu hodino-
vej sadzby geodeta a kartografa v geodetickej a kartografic-
kej spoločnosti.
Tretia časť bulletinu je venovaná dokumentom z tohtoročné-
ho valného zhromaždenia Komory, ktoré sa konalo v Komár-
ne. V predložených dokumentoch sa možno podrobnejšie 
oboznámiť s prácou jednotlivých orgánov Komory a prípad-
ne sa vyjadriť k ich činnosti aj na stránkach nášho bulletinu. 
Poslednú časť druhého čísla tvoria zaužívané aktuálne infor-
mácie kancelárie Komory o nových členoch, aj o členoch, 
ktorým bola pozastavená, resp. obnovená činnosť.
Príjemné čítanie letného čísla, ako aj príjemnú dovolenku 
želá všetkým čitateľom bulletinu

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Spracovanie vybraných geodetických a kartografických činností 
pre kataster nehnuteľností v prostredí počítačovej grafiky

1. Úvod 

V príspevku sa pokúsime objasniť problema-
tiku spracovania, porovnania a spájania exis-
tujúcich mapových podkladov s meranými 
údajmi v prostredí počítačovej grafiky. Zame-
riame sa na činnosti a postupy, ktoré sa často 
vyskytujú v geodetickej praxi.

Je už len veľmi málo geodetov, ktorí 
pri svojej práci nevyužívajú niektorý z do-
stupných grafických editorov. Spracovanie 
v počítačovej grafike má veľa významných 
vlastností. V programoch je možné nielen 
vynášať entity (značky) zo súradníc v defi-
novaných súradnicových systémoch, ale aj 
tvorivo vytvárať obrazy objektov rovinných aj 
priestorových. Je možné kresliť rovnobežky, 
priesečníky, presné vzdialenosti, uhly, prevý-
šenia, výšky, kružnice, oblúky, celé mapy, a to 
všetko v mierkovo správnom pomere. Vnútor-
ná presnosť (šestnásť desatinných miest) je 
taká vysoká, že ju možno z praktického geo-
detického hľadiska považovať za absolútnu. 
Týka sa to objektov vytvorených konštrukč-
nými príkazmi programu. Aký vplyv má táto 
skutočnosť na geodetické práce?

V inžinierskej geodézii projektant projek-
tuje (realizačný projekt) najčastejšie v mierke 
1 jednotka = 1 mm v lokálnom súradnicovom 
systéme, v prvom kvadrante, blízko vložného 
bodu 0,0,0, v smere jednej z osí. Geodet v spo-
lupráci s projektantom vytvorí základný výkres 
realizácie projektu, výkres osadenia stavby. 
Objekt (modulové osi a. p.) osadí do reálnej 
situácie (mapy) v pôvodnej národnej realizácii 
súradnicového systému JTSK, alebo v novej 
realizácii JTSK03 v mierke 1 jednotka = 1 m. 
Úlohou geodeta je vytvoriť väzbu medzi oboma 
výkresmi, výkresom osadenia stavby a reali-
začným projektom, a to zmenou mierky, posu-
nom a rotáciou. Musí byť zabezpečená úplná 
zhoda vo všetkých bodoch a čiarach. Potom 
je realizácia absolútnej polohy bodu z reali-
začného projektu daná presnosťou vytýčenia 
v teréne (realizácia vytyčovacej siete, vytýčenie 
v reálnom čase, statické meranie, podrobné 
vytýčenie a. p.).

Aká je potom väzba osadenia stavby vo 
výkrese v záväznom súradnicovom systé-
me? Presnosť je daná presnosťou podkla-
du. To znamená, že hranica určená v teréne 
a zameraná bodmi s polohovou presnosťou 
mxy=0,08 m si túto presnosť v grafickom pro-
stredí zachová. Potom objekt osadený napr. 
2 m od tejto hranice a konštruovaný v pros-
tredí grafického editora, má rovnakú neistotu 
v polohe ako zameraná hranica.

2. Geometrický plán z projektu

Pri tvorbe geometrického plánu z projektu sa 
vyššie uvedené vlastnosti počítačovej grafiky 
naplno prejavia. Geometricky plán líniovej 
stavby je potom rovnako vnútorne presný 
v každom svojom mieste. Podkladom je však 
katastrálna mapa s rôznou presnosťou. Na 
korektné prepojenie podkladu (napr. mapy 
CKN v realizácii JTSKVKMc ) a projektu (v re-
alizácii JTSK03) by boli potrebné identické 
body. Pri dlhých líniových stavbách je spôsob 
spojenia problematický pre rôznorodosť iden-
tických bodov na veľkej dĺžke, nepravidelnej 
hustote a obmedzenom výbere. V praxi sa 
pri geometrických plánoch z projektu takto 
nepostupuje. Ak takáto stavba prechádza 
extravilánom, kde nie je možné nájsť žiadne 
identické body, je potrebné previesť katastrál-
nu mapu a mapu určeného operátu len trans-
formáciou do súradnicového systému projek-
tu. Na kontrolu, prípadne vytvorenie väzby 
projektu s mapami katastra v takomto prípa-
de nemáme žiadne reálne prvky, identické 
body. K spojeniu dochádza na základe mate-
matických prvkov, stotožnením základov rôz-
norodých realizácií JTSK. Aby spojenie bolo 
vôbec možné, jeden z výkresov sa musí pre-
počítať do prostredia druhého výkresu. Body 
geometrického plánu vytvoreného v prostre-
dí počítačovej grafiky majú strednú súradni-
covú chybu mxy=0. Reálnu hodnotu stredná 
súradnicová chyba nadobudne až vytýčením 
bodu v teréne. Podľa dohodnutých postupov 
by nemala prekročiť mxy = 0,08 m (kód kvality 

bodu T = 1). Rovnakú presnosť nadobudnú 
aj lomové body podkladovej mapy, ak by 
sme ich vytýčili v teréne. Ak si tieto skutoč-
nosti uvedomíme, treba zvážiť, či je v procese 
prípravy stavby na overenie geometrického 
plánu potrebné vytýčenie lomových bodov 
v teréne, ako sa to často vyžaduje.

Treba vziať do úvahy, či by v extraviláne 
a veľkých lesných celkoch, kde nie je možné 
nájsť identické body, nebolo vhodné označiť 
lomové body za projektované a priradiť im 
všeobecný kód kvality bodu T = 2, bod s po-
lohovou presnosťou mxy = 0 (neurčenou).

Kód kvality bodov T = 2 by bol vhodný aj 
pre body katastrálnych hraníc. Katastrálne 
hranice sú v súčasnosti správne hranice bez 
väzby na realitu v teréne. Často prechádzajú 
aj cez objekty, stavby, a je len málo prípadov, 
keď boli prispôsobené realite. Katastrálna 
hranica musí byť identická medzi dvoma ka-
tastrálnymi územiami vo všetkých lomových 
bodoch. Ak tieto body povýšime na úroveň 
projektovaných bodov, bude ich presnosť 
mxy = 0 a reálnu hodnotu nadobudnú až vy-
týčením bodov v teréne. Po vytýčení v teréne 
by sa kód kvality bodu menil na hodnotu 
T = 1 s pôvodným číslovaním, čo je vhodné 
pri správe katastrálnych hraníc.

3. Realizácie S-JTSK

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. zavied-
la pojem národná realizácia súradnicového 
systému Jednotnej trigonometrickej siete 
katastrálnej. Je potrebné mať jasno v týchto 
pojmoch. Základným prístrojom geodeta je 
v súčasnosti prístroj GNSS. Na prvom mieste 
si treba uvedomiť, že prístroj GNSS pracuje 
so súradnicami v súradnicovom systéme 
ETRS89. Sedem-parametrickou transformá-
ciou vykonáme výpočet súradníc do platnej 
národnej realizácie systému Jednotnej trigo-
nometrickej siete katastrálnej, teda JTSK03. 
Ak by neexistovali deformácie a chyby v trigo-
nometrickej sieti, boli by súradnice JTSKKřovák 
(pôvodná realizácia S-JTSK, na zjednoduše-
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nie zavádzame toto označenie) zhodné so sú-
radnicami JTSK03. Meraním GNSS na iden-
tických trigonometrických bodoch boli urče-
né deformácie – reziduálne zložky, pomocou 
ktorých je možná transformácia súradníc 
JTSK03 do realizácie JTSKzákladná (na zjed-
nodušenie zavádzame toto označenie, ktoré 
vysvetlíme ďalej). Digitálny model reziduálnej 
zložky vznikol meraním na 686 identických 
trigonometrických bodoch. Týmto postupom 
zabezpečíme prevod súradníc ETRS89 do 
JTSKzákladná na úrovni geodetických základov 
(686 bodov). Vzhľadom na obmedzený vý-
ber použitých trigonometrických bodov platí 
JTSKzákladná ≠ JTSKKřovák. Ing. Matej Klobu-
šiak, PhD. v [1] potvrdil reverzibilitu výpočtu 
súradníc ETRS89  JTSK03  JTSKzákladná 
bez straty presnosti. V praxi je tento výpočet 
rovnocenný a funguje v rámci služby AWTS, 
dnes RTS (rezortná transformačná služba). 
Situácia je však komplikovanejšia. Z praxe 
vieme, že jednotlivé číselné katastrálne mapy 
alebo VGPmer sú zjednodušene povedané, 
vyhotovené vo vlastných lokálnych systé-
moch JTSKVKMi alebo JTSKVGPi. Z našich 
doterajších testov vyplynulo, že existuje mno-
žina nedôveryhodných geometrických plá-
nov (použité boli len plány odovzdávané vo 
výmennom formáte VGI po 1. 4. 2011). Časť 
plánov využívajúcich technológiu GNSS pred 
1. aprílom 2011 je často rovnako nedôvery-
hodná, protokol z merania je nedostatočný. 
Mnoho zmien bolo zameraných na pomocné 
meračské body, ktoré vznikli z iných pomoc-
ných meračských bodov a. p. Pri katastrál-
nych mapách vyhotovených pri ROEPoch sa 
dá ťažko hovoriť o súradnicovom systéme 
JTSK. I napriek tomu sme takúto grafiku po-
výšili na VKMn. Príčinou tohto stavu sú časté 
zmeny v koncepciách, presadzovanie vlast-
ného názoru, nedôslednosť a presadzovanie 
právnických názorov nad matematickými, 
geodetickými a štatistickými zákonitosťami.

Zdá sa, že na dosiahnutie vyššej kvality 
SGI bude potrebné vrátiť sa k niektorým, 
v minulosti častejšie používaným postupom 
pri tvorbe geometrického plánu. Bude treba 
pri meraní geometrického plánu vykonať dô-
slednejšie miestne šetrenie, hovoriť s klient-
mi a ich susedmi. Váhou svojich argumentov 
a vedomostí dosiahnuť na mieste dohodu 
a tieto skutočnosti patričným spôsobom za-
znamenať v ZPMZ. Dohodám vlastníkov pri-
súdiť najvyššiu váhu, ak nie sú v hrubom roz-

pore s evidovaným stavom, alebo sa netýkajú 
tretej osoby. Dôsledne v ZPMZ vyznačovať 
všetky detaily, ako sú podmurovky, strešné 
presahy, odkvapy, využívať aj fotografie kom-
plikovaných prípadov. V tomto si berme prí-
klad od českých kolegov.

4.  Meranie pre geometrický plán

Na tomto mieste treba zdôrazniť dodržiavanie 
zásad podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 
Z. z., z ktorých pri meraní nemožno poľaviť. 
Postup merania vyzerá potom takto: Na 
lokalite zriadime 2 – 3 a viac pomocných 
meračských bodov (podľa členitosti) a za-
meriame ich metódou RTK s pripojením na 
SKPOS. Odporúčame dodržať dĺžku obser-
vácie minimálne 5 minút. Fixné riešenie s ce-
ločíselným určením ambiguít a dostatočnou 
hodnotou PDOP sú samozrejmosťou. Na 
niektorom z pomocných meračských bodov 
treba po 1 hodine meranie zopakovať. Hodi-
nu sa väčšinou na lokalite zdržíme. Všetky 
pomocné body prepojíme terestrickým me-
raním uhlov a dĺžok. Vhodné podrobné body 
zameriame kombináciou RTK a terestricky. 
Metódy – ortogonálnu, konštrukčné omerné 
miery a kontrolné miery – je potrebné vhod-
ne kombinovať. Vyhýbajme sa meraniu pod 
stromami, rohov domov a bodov so štvrtino-
vým alebo polovičným zákrytom sféry nad 
elevačnou maskou. Ak je možné zameranie 
urobiť len prístrojom GNSS, dbajme na do-
držanie minimálneho času merania, fixné 
riešenie a PDOP. Je vhodné zameranie nie-
ktorých z jednoznačných podrobných bodov 
zopakovať v iný deň, prípadne len po hodine, 
a v ZPMZ vyhodnotiť.

Súradnice bodov určených RTK (alebo 
statikou) prepočítame zo súradníc ETRS89 
do súradníc realizácie JTSK03 a JTSKzákladná 
rezortnou transformačnou službou RTS. Te-
restrické merania vypočítame v používanej 
realizácii súradnicového systému JTSK03, 
resp. v realizácii JTSKzákladná.

Takto zameraný mapový podklad je ne-
odškriepiteľným východiskom na ľubovoľné 
spracovanie v prostredí počítačovej grafiky. 
Tento výkres je aktuálnym obrazom reality, 
je vyhotovený s presnosťou mxy = 0,08 m 
a často aj presnejšie. Prípadné potrebné kon-
štrukcie v grafickom editore vytvoria prieseč-
níky či línie s rovnakou presnosťou ako je za-

meranie. Teda určené body majú kód kvality 
T = 1. Takýto podklad je potrebné pripraviť aj 
na určenie hranice vytýčenia, ak sú identické 
body reálne.

5. Netradičné spôsoby určenia 
a porovnania identických bodov 
a hraníc

Pri spracovaní geometrických plánov je po-
trebné zameranie nového stavu pripojiť na 
platný stav evidovaný v katastrálnej mape 
cez identické body. Podľa Vyhlášky ÚGKK SR 
č. 74/2011 Z. z. je identický bod jednoznač-
ne identifikovateľný bod v teréne a zobrazený 
vo výkrese (v mape), ktorý slúži na spojenie 
výsledku merania s obsahom výkresu, mapy. 
Identické body je možné v prostredí počíta-
čovej grafiky aj skonštruovať. Dva identické 
body definujú identickú hranicu (priamku) 
tvorenú množinou bodov, z ktorej každý bod 
má priečnu odchýlku Δs = 0 (rovnica priam-
ky), pozri obrázok.

V opačnom prípade, ak z uvedenej mno-
žiny nájdeme dva ľubovoľné body, potom na 
priamke definovanej týmito bodmi sa musia 
nachádzať aj hľadané identické body na jej 
koncoch. Určenie pomocného bodu mera-
ním by malo byť vykonané v najväčšej mož-
nej blízkosti hľadaného koncového bodu. 
Pritom je potrebné zvážiť veľkosť priečnej 
odchýlky pomocného bodu v závislosti od 
polohy bodu od priamky, aby bola dodržaná 
krajná odchýlka (bod 2 na obrázku). Priečna 
odchýlka pomocného bodu musí byť posú-
dená individuálne Δsi = |Δp|·si—s0

, kde Δp je 
stanovené kritérium na posúdenie identity 
bodu, si je vzdialenosť meraného pomocné-
ho bodu a koncového hľadaného bodu, so je 
vzdialenosť koncových bodov. Hodnota Δp 
nadobúda hodnoty podľa kódu kvality hľa-
daných koncových bodov. Pretínanie dvoch 
priamok je známa metóda, určený priesečník 
plní funkciu identického bodu. Určujúce body 
majú funkciu pomocných bodov, pokiaľ nie-
ktorý z bodov nie je súčasťou hranice.

Identickú hranicu je možné posúdiť aj 
zameraním bodov v blízkosti danej hranice, 
lebo v dobrej viere určujeme bod na hranici 
(body 6 a 7 na obrázku).

Ak určujeme bod ako priesečník novej 
a jestvujúcej hranice, postupujeme tak, že po-
rovnáme priečnu odchýlku meraného bodu 
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presvedčení, že to je ten správny. Dávame do 
pozornosti vyššie uvedené zistenia o nesúro-
dých geodetických základoch jednotlivých 
častí SGI. Táto metóda bola vhodná na gra-
fické porovnávanie, napr. presvetľovací stôl, 
okno a. p.

Aby sme postupovali pri overení a kontro-
le identických bodov nezávisle, musíme uro-
biť základný krok počítačovej grafiky, vytvoriť 
„spoločný základ“ oboch výkresov. Pre jedno-
duchšie pochopenie uvedieme príklad, s kto-
rým sme sa stretli a ktorý naznačuje (podľa 
nás) správny postup.

V Pezinku bol vyhotovený geometrický 
plán na majetkovoprávne vyrovnanie a ne-
skôr na zameranie skutočného stavu malej 
firmy v rozsahu cca 1 ha. Závod bol niekoľ-
kokrát prestavaný, modernizovaný a rozširo-
vaný. Pri poslednej veľkej rekonštrukcii bolo 
potrebné pre veľké zmeny vyhotoviť nový 
geometrický plán na celý areál. Vytyčova-
cia sieť, zameranie a geometricky plán boli 
vyhotovené v zmysle platných vyhlášok. Pri 
preberaní výsledkov skorších meraní sme 
konštatovali, že prvé geometrické plány 
vychádzali z blízkeho bodu základného po-
lohového bodového poľa (ZPBP). Tento bod 
sa stal súčasťou bodov Štátnej priestorovej 
siete (ŠPS). Pri zameraní identických bodov 
a porovnaní súradníc v JTSKzákladná boli do-
siahnuté odchýlky menšie ako |Δp| = 0,08 
m. Výpočet mohol byť vykonaný aj v prostredí 
JTSK03, ak by sa do pôvodného zápisníka 
dosadili súradnice JTSK03 bodu ŠPS. Týkalo 
sa to len prvých geometrických plánov, ktoré 
vznikli v deväťdesiatych rokoch. Ako vidno, aj 
staršie merania môžu byť vyhotovené s dnes 
požadovanou presnosťou. Neskoršie plány 
vykazovali rôzne odchýlky. Z uvedeného vy-
plýva, že spojenie nového a staršieho mera-
nia je možné vykonať cez body geodetických 
základov. V našom prípade spoločným zákla-
dom je „kameň“ bývalého ZPBP a dnešného 
ŠPS s geodetickými údajmi.

Aby sme vytvorili „spoločný základ“ pre 
porovnávané výkresy, musíme sa rozhodnúť. 
Rozhodnutie však musí urobiť ÚGKK SR. Vo 
všeobecnosti existujú tri možnosti ďalšieho 
postupu:
1. Súradnice z meraní prevedieme z ETRS89 
službou RTS do JTSK03. Všetky výkresy 
v katastri nehnuteľnosti, podklady správcov 
inžinierskych sietí a. p. pretransformujeme 
službou RTS z JTSKi do JTSK03i , aby sme 

6. Vyhodnotenie a použitie 
identických bodov

Po určení identických bodov je ďalším kro-
kom pri spracovaní geometrického plánu 
vyhodnotenie ich identity. K dispozícii máme 
detailné zameranie lokality, verný obraz reali-
ty v jednom z výstupov: JTSK03 alebo JTSK-

základná. Z SGI máme k dispozícii VKM číselnú 
alebo nečíselnú, vyhotovené plány v JTSK03 
a JTSKGPi . Okrem toho súradnice starších 
geometrických plánov v rôznych lokálnych 
systémoch JTSKGPi a rôzne grafické vyjadre-
nia. V tomto momente narážame na základný 
problém uvedený na začiatku príspevku. Ako 
spojíme dva a viac od seba vzdialených vý-
kresov, o ktorých často ani nevieme v akom 
vzťahu sú? Podľa nás nesprávnou metódou 
je spojenie priamo cez podrobné identické 
body. Problematický je výber „vhodných“ 
identických bodov podmienený aj subjektív-
nym záujmom a názorom, nerovnomernosťou 
rozloženia a inými neistotami. Ďalším problé-
mom je spôsob, akým chceme výkresy (výrez 
VKMč, VGPmer alebo VGP03, VKMn) cez 
identické body spojiť, či „napasovať“. Stačí 
nesprávny výber a znehodnotí sa celé mera-
nie a porovnanie. Pritom pri troch a viacerých 
bodoch by sme mali posun a rotáciu urobiť na 
ťažisko a spoločný smer, prípadne uvažovať 
o váhach. Problém sa stupňuje, ak máme 
jeden identický bod, o ktorom sme vnútorne 

od danej hranice. Odchýlku posúdime podľa 
kvality daného podkladu:
 pre hranicu danú bodmi s kódom kvali-
ty T=1 Δsi=|Δp|  0,14 m (príloha č. 13 
k Vyhláške ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.), 
ide o identický bod na hranici určenej bodmi 
s kódom kvality T = 1. Priesečník sa prepo-
číta na jestvujúcu priamku, aby odchýlka od 
priamky neprekročila 0,005 m. Priesečník 
dostáva nové číslo (bod 8 na obrázku).
 pre hranicu danú bodmi s kódom kvality 
T=3, odchýlka od priamky 
Δsi =|Δp|  0,17m 
Δ p = 0,062+0,082+0,142), bod zostáva 
v zameranej polohe, nemení sa číslo ani kód 
kvality T = 1, (bod 7 na obrázku).
 pre hranicu danú bodmi s kódom kvality 
T=4, odchýlka od priamky 
Δsi = |Δp|  0,28m 
Δp = (0,062+0,082+0,262), bod zostáva 
v zameranej polohe, nemení sa číslo ani kód 
kvality T = 1.

Ak odchýlka prekračuje uvedené hodnoty, 
meraný bod leží mimo danej hranice. Prie-
sečník vypočítame ako priesečník priamok, 
pričom hodnota kódu kvality určeného bodu 
je daná kódom kvality daných bodov.
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odstránili premennú hodnotu rezíduí, ktoré 
oddeľujú vedome oba výkresy. Transformo-
vaný výkres v JTSK03i len vytvára možnosť, 
že táto realizácia je skutočne realizáciou JT-
SK03. 
2.  Súradnice z meraní prevedieme z ETRS89 
službou RTS cez JTSK03 do JTSKzákladná, čím 
zavedieme lokálne hodnotu rezíduí. Všetky 
výkresy v katastri nehnuteľností a zoznamy 
súradníc správcov inžinierskych sietí a. p. nie 
je potrebné okamžite transformovať. Trans-
formácia vytvára len možnosť porovnávania 
všetkých výkresov s podkladom JTSKzáklad-

ná. Bude to prechodné obdobie s možnosťou 
transformácie do JTSK03 v budúcnosti.
3.  Neurobíme nič a budeme v zmätku pokra-
čovať.

S ohľadom na kapitolu Realizácie S-JTSK 
je jedno, v akom systéme budeme dočasne 
pracovať. Výhodnejšie sa javí druhá z uvede-
ných možností, keďže okrem geodetov sa do 
dnešného dňa realizácia JTSK03 nezaviedla 
do celospoločenskej praxe.

Opíšme postup overenia a využitia identic-
kých bodov na porovnania výkresov v zmys-
le druhej z možností, spoločný pre VKMč 
a VKMn. Porovnanie urobíme posúdením po-
lohovej odchýlky meraného bodu určeného 
podľa zásad uvedených v kapitole Meranie 
pre geometrický plán s bodom v SGI.

Body určené v JTSK03 podľa Vyhlášky 
ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z sa porovnávajú len 
T1 = T1, kritérium presnosti |Δp| ≤ 0,14 m. 
Ak je kritérium splnené, ide o identický bod 
s polohovou presnosťou mxy = 0,08 m. Pô-
vodné súradnice a označenie bodu zostáva-
jú, nové určenie bodu má kontrolnú funkciu 
(kontr.).

Ak je kritérium prekročené, nejde o iden-
tický bod. Je príliš veľký výskyt neidentic-
kých bodov v praxi, čo naznačuje „neprofe-
sionálny“ spôsob určenia bodov v realizácii 
JTSK03.

Postup porovnania identických bodov VG-
Pi vyhotovených pred platnosťou Vyhlášky 
ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z.

a.  Spôsob porovnania T1=T1, kritérium 
presnosti |Δp|≤ 0,14 m. Ak je kritérium 
splnené, ide o identický bod s polohovou 
presnosťou mxy = 0,08 m (aj časť VGP je vy-
hotovená presnosťou podľa Vyhlášky ÚGKK 

SR č. 74/2011 Z. z.). Pôvodné označenie bo-
du zostáva, nové určenie bodu má kontrolnú 
funkciu (kontr.).

Ak je kritérium prekročené, pokračujeme 
podľa bodu b.
b.  Spôsob porovnania T1=T3, kritérium 
presnosti |Δp| ≤ 0,17 m. Ak je kritérium 
splnené, ide o identický bod s polohovou 
presnosťou mxy = 0,14 m (aj časť VGP je vy-
hotovená v pôvodnej 3. tr. presnosti mapova-
nia). Pôvodné označenie bodu preškrtneme 
a bod nahradíme novourčeným bodom.

Ak je kritérium prekročené, je vhodné roz-
šíriť posúdenie o body určené fotogrametric-
ky. Posúdenie urobíme podľa bodu c.
c.  Spôsob porovnania T1 = T4, kritérium 
presnosti |Δp| ≤ 0,28 m. Ak je kritérium 
splnené, ide o identický bod s polohovou 
presnosťou mxy = 0,26 m (aj časť VGP je vy-
hotovená v pôvodnej 4. tr. presnosti mapova-
nia). Pôvodné označenie bodu preškrtneme 
a bod nahradíme novourčeným bodom.

Ak je kritérium prekročené, treba porov-
nať vzdialenosti dvoch identických bodov 
určených s presnosťou podľa Vyhlášky ÚGKK 
SR č. 74/2011 Z. z. s bodmi evidovanými 
v SGI podľa bodu d.
d.  Kritérium presnosti na posúdenie identity 
bodu Δd = dm- dk, kde dm je dĺžka spojnice 
určená zo súradníc bodov evidovaných v SGI, 
dk je dĺžka vypočítaná zo súradníc bodov ur-
čených podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011 
Z. z. s kódom kvality T = 1,
pre uxy = 0,14 m (kód kvality podrobného bo-
du 3) |Δd| ≤ 0,42[(dm + 12)/(dm + 20)].
Ak kritérium vyhovuje, ide o časť mapy posu-
nutú o hodnotu priemernej dĺžky Δy a Δx.

Príklad: Porovnáme dĺžku medzi meranými 
bodmi 1 a 2 určených s kódom kvality T=1 
s dĺžkou vypočítanou z dvojice bodov evido-
vaných v SGI 3 a 4 určených s kódom kvality 
T = 3. Zodpovedajúcimi bodmi sú body 1 = 3 
a 2 = 4. Δy(1-3) = y1-y3, Δy(2-4) = y2-y4, 
Δx(1-3)= x1-x3, Δx(2-4) = x2-x4 . 
Priemerná hodnota  = Δy = 

yi , Δx = 
xi   .  

Presnosť SGI po odstránení systematickej 
chyby, ktorou je posun |ds|= Δy2+Δx2 , 
je na úrovni presnosti bodov určených s T=3. 
VGP treba posunúť o systematickú hodnotu. 
Následne je potrebné urobiť porovnanie pod-
ľa bodu b a presvedčiť sa o správnosti rieše-
nia.

Ak je kritérium prekročené, treba porov-

nať vzdialenosti dvoch identických bodov 
určených s presnosťou podľa Vyhlášky ÚGKK 
SR č. 74/2011 Z. z. s bodmi evidovanými 
v SGI podľa bodu e.
e. Kritérium presnosti na posúdenie identity 
bodu
Δd = dm- dk, kde dm je dĺžka spojnice určená 
zo súradníc bodov evidovaných v SGI, dk je 
dĺžka vypočítaná zo súradníc bodov určených 
podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. 
s kódom kvality T=1,
pre uxy = 0,26 m (kód kvality podrobného 
bodu 4) |Δd| ≤ 0,78[(dm + 12)/(dm + 20)].
Ak kritérium vyhovuje, ide o časť mapy posu-
nutú o hodnotu priemernej dĺžky Δy a Δx.

Príklad: Porovnáme dĺžku medzi meranými 
bodmi 1 a 2, určených s kódom kvality T=1 
s dĺžkou vypočítanou z dvojice bodov evido-
vaných v SGI 3,4, určených s kódom kvality 
T=4. Zodpovedajúcimi bodmi sú body 1=3 
a 2=4. Δy(1-3)= y1-y3, Δy(2-4)= y2 - y4, 
Δx(1-3)= x1- x3, Δx(2-4)= x2 - x4 . 

Priemerná hodnota Δy == 
yi , Δx == 

xi

Presnosť SGI po odstránení systematickej 
chyby, ktorou je posun |ds|= Δy2 + Δx2 , 
je na úrovni presnosti bodov určených s T=4. 
VGP je potrebné posunúť o systematickú hod-
notu. Následne je potrebné urobiť porovnanie 
podľa bodu c a presvedčiť sa o správnosti 
riešenia.

Ak je kritérium prekročené, treba porov-
nať vzdialenosti dvoch identických bodov 
určených s presnosťou podľa Vyhlášky ÚGKK 
SR č. 74/2011 Z. z. s dĺžkou určenou v digi-
tálnom podklade podľa bodu f. Tieto kritériá 
používame len pre VKMn.
f. Kritérium presnosti na posúdenie identity 
bodu
Δd = dm- dk, kde dm je dĺžka spojnice hrani-
ce evidovaných v SGI, dk je dĺžka vypočítaná 
zo súradníc bodov určených podľa Vyhlášky 
ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. s kódom kvality 
T=1.

Pôvod určenia bodu:
–  nečíselne, súradnice bodu určené z digi-
tálneho podkladu (kód kvality podrobného 
bodu 5).

Spôsob overenia bodu:
–  odmeraním najmenej dvoch vzdialeností 
od bodov, ktoré možno považovať za pevné.
Kritérium presnosti na posúdenie identity 
bodu:

i i

i i
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– Δd = dm – dk, kde dm je dĺžka spojnice 
určená z hodnôt odmeraných na mape, dk je 
dĺžka spojnice určená z priameho merania,
– pre mierku mapy 1:1000 
|Δd|0,50[(dm + 12)/(dm + 20)],
–  pre mierku mapy 1:2000 
|Δd|0,55[(dm + 12)/(dm + 20)],
– pre mierku mapy 1:5000 
|Δd|0,67[(dm + 12)/(dm + 20)],
–  pre mierku mapy 1:1250 a dĺžku do 50 m 
|Δd|0,58, 
pre dĺžku nad 50 m 
|Δd|0,68,
–  pre mierku mapy 1:1440 a dĺžku do 50 m 
|Δd|0,67, 
pre dĺžku nad 50 m |Δd|0,77,
–  pre mierku mapy 1:2500 a dĺžku do 50 m
|Δd|1,16, 
pre dĺžku nad 50 m |Δd|1,26,
–  pre mierku mapy 1:2880 a dĺžku do 50 m 
|Δd|1,26, 
pre dĺžku nad 50 m |Δd|1,47.
Ak je príslušné kritérium prekročené, ide 
o neidentické body.

V prípadoch d a e treba postupovať veľmi 
opatrne. Najčastejšie nemáme dostatočnú 
vzorku identických bodov na porovnanie, čím 
sa pohybujeme na hrane reálneho riešenia.

Použitý postup by mal byť v ZPMZ uvede-
ný s jasným vyznačením identických bodov 
a na základe akých kritérií došlo k spojeniu 
jednotlivých výkresov, uviesť lokálny posun.

Pri určovaní hodnoty ds = 
di  je potrebné 

zvážiť získané odľahlé hodnoty. S výsledka-
mi identických bodov je potrebné narábať 
opatrne. Na základe zamerania identických 
bodov je možne posudzovať a spájať iba bez-
prostredne overované okolie.

Posuny veľkých uzavretých celkov VGP, 
ako sú VKMč, projekty pozemkových úprav, 
veľké geometrické plány, ale aj malé geomet-
rické plány možno urobiť iba na základe me-
rania identických bodov. Identické body tvo-
ria body PPBP, sieť pomocných bodov a pre 
kontrolu jednoznačné podrobné body. Až na 
základe ich porovnania je možné rozhodnúť 
o posune VGP.

7.  Príložná mapa – spájanie výkresov 
na jednotných základoch

Príložná mapa by mala tvoriť spoločné grafic-
ké zobrazenie výsledkov merania zmien na 

jednotnom základe. Za jednotný základ pova-
žujeme JTSK03i alebo JTSKzákladná. Základ-
ným kritériom musí byť dodržanie presnosti 
a postupov podľa vyššie uvedených kapitol, 
nielen overenie geometrického plánu. Vytvá-
rať príložnú mapu (možné označenie aj regis-
ter D) je najlepšie začať tam, kde je to najreál-
nejšie, od najnovších geometrických plánoch 
s bodmi určenými s kódom kvality bodu T = 1 
a postupným overovaním vhodnosti skorších 
meraní. Ak sa v časovom odstupe zistí, že 
v pláne bol nesprávne určený bod s kódom 
kvality T = 1, dnes všetka ťarcha zostáva na 
vyhotoviteľovi, ktorý rozdiel zistil. To nie je 
správne.

Návrh na zapracovanie skorších meraní do 
príložnej mapy môže vykonať:
 geodet pri spracovaní nového geometric-

kého plánu,
 správa katastra zadaním komerčným geo-

detom za úhradu,
 správa katastra zadaním Geodetickému 

a kartografickému ústavu (GKÚ).

Vo všetkých prípadoch musí byť jednotný 
a protokolárne zaznamenaný postup:
 výber identických bodov zo súboru bodov 

ZPBP, PPBP a pomocných bodov,
 jednotný technologický postup merania 

a overovania (spracovaný na GKÚ),
 určenie veľkosti posunu, smeru, prípadne 

otočenia a zmeny mierky (otočenie a zme-
na mierky bola v doteraz testovaných prí-
padoch nulová, čím nedochádzalo k zme-
ne výmer).

O zmene (posune) VGP by mala nakoniec roz-
hodnúť príslušná správa katastra na základe 
uvedeného protokolu. V štruktúre príložnej 
mapy treba vytvoriť vrstvu na presun overe-
ného geometrického plánu po neskoršom 
zistení nedostatkov. Po odstránení nedostat-
kov sa takýto geometrický plán môže opäť 
zapracovať do jestvujúcej štruktúry príložnej 
mapy. Kontrola a preberanie údajov z prílož-

nej mapy pri nových meraniach zmien je sa-
mozrejmá, rovnako ako kontrola pri overení. 
Príložná mapa pomôže aj pri autorizovanom 
overovaní vybraných činností.

8.  Záverečné odporúčania

Záverom zhrnieme skutočnosti, súvisiace 
s týmto príspevkom, na ktoré by sme chceli 
poukázať:
 v prípade geometrického plánu z projektu 

nie je potrebné vytýčenie bodov v teréne,
 v geometrických plánoch odporúčame 

zamerať ucelené parcely s ohľadom na 
veľkosť zostatkovej parcely,

 zaviesť kód kvality bodu pre projektované 
súradnice T=2,

 začať vytvárať príložnú mapu len z meraní 
s presnosťou T=1 a T=3,

 dôsledne kontrolovať dodržiavanie Vy-
hlášky ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z. pri pre-
beraní GP,

 dôsledne kontrolovať preberanie hraníc 
z príložnej mapy,

 vytvoriť pomocný grafický súbor, vrstvy 
pre problematické a spresňujúce zamera-
nia,

 prehodnotiť a zreálniť primeranú zodpo-
vednosť za vyhotovenie geometrického 
plánu (50 % zhotoviteľ, 25 % autorizovaný 
geodet, 25 % úradný overovateľ) a ostat-
ných geodetických činností,

 spracovať postup opravy v prípade roz-
dielnych meraní tej istej hranice (pre body 
T=1),

 zaviesť postup prevodu VGP cez zamera-
né body ZPBZ, PPBP a pomocné body.
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t é m aslovenský geodet a kartograf   2|201310

1.  Úvod

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je technolo-
gické zariadenie, ktoré zabezpečuje odstrá-
nenie škodlivých látok zo splaškových a prie-
myselných odpadových vôd [1]. Súčasťou 
ČOV sú nadzemné alebo podzemné aktivačné 
nádrže, v ktorých dochádza k mechanickému 
a biologickému čisteniu vôd. Aktivačná nádrž 
je väčšinou budovaná ako železobetónová 
konštrukcia s kruhovým alebo obdĺžnikovým 
pôdorysom. Steny nadzemnej časti nádrže sú 
vystavené mechanickému zaťaženiu, ktoré sa 
prejavuje pretvorením stien nádrže. Nadmer-
né zaťaženie alebo konštrukčné chyby môžu 
spôsobiť ich porušenie. Príspevok uvádza 
postup merania pretvorenia a spracovania 
údajov troch stien aktivačnej nádrže č. 1 ČOV 
technológiou terestrického laserového ske-
novania (TLS).

2.  Charakteristika aktivačnej 
nádrže

Nadzemná aktivačná nádrž č. 1 (obr. 1) je 
situovaná v areáli ČOV, a. s., Slovenská Ľup-
ča. Železobetónová konštrukcia obdĺžnikové-
ho tvaru pozostáva z dvoch častí. Prvú časť 
tvorí konštrukcia pôvodnej aktivačnej nádr-
že s vnútornými rozmermi 27,0 m (šírka) × 
18,0 m (dĺžka) × 3,4 m (výška) s výškou pl-
nenia nádrže 2,2 m. Obvodové steny nádrže 
sú uložené na základových pásoch s hĺbkou 
1,5 m pod pôvodným upraveným terénom. 
Druhú časť tvorí konštrukcia novej aktivač-
nej nádrže s výškou plnenia 6,9 m, ktorá je 
vybudovaná vnútri pôvodnej nádrže. Nová 
aktivačná nádrž je rozdelená priečkami na 
denitrifikačnú a nitrifikačnú časť. Steny a dno 
pôvodnej aktivačnej nádrže slúžili ako debne-
nie pri budovaní novej nádrže [2].

Po uvedení aktivačnej nádrže do prevádz-
ky a jej naplnení došlo k porušeniu statiky 
nosnej konštrukcie. Na povrchu stien a na 
miestach spojov konštrukčných prvkov nádr-
že vznikli praskliny (obr. 2). Aktivačná nádrž 

Diagnostika aktivačnej nádrže ČOV technológiou TLS

bola následne vyprázdnená a statik nariadil 
vykonať mimoriadnu zaťažovaciu skúšku 
stien nádrže.

3.  Terestrický laserový skener Leica 
ScanStation 2

Pretvorenie stien aktivačnej nádrže ČOV po-
čas zaťažovacej skúšky bolo merané techno-
lógiou TLS s terestrickým laserovým skene-
rom Leica ScanStation 2. Tento skener má 
integrovanú technológiu impulzného merania 
dĺžok (obr. 3). Skener umožňuje merať v roz-

sahu 360° v horizontálnom smere a 270° 
vo vertikálnom smere. Dosah skenovania 
je do 300 m (pri 90 % odrazivosti povrchu) 
pričom maximálna hustota skenovania (ras-
ter bodov) je 1 mm × 1 mm v celom dosahu 
merania. Rýchlosť skenovania je do 50 000 
bodov za sekundu. Výsledkom skenovania 
je mračno (súbor) bodov, pričom každý bod 
je definovaný pravouhlými priestorovými 
súradnicami (x, y, z) v miestnom súradnico-
vom systéme skenera na danom stanovisku. 
Presnosť určenia polohy bodu je menšia ako 
6 mm na vzdialenosť 50 m [3].

Rozsiahlejšie objekty skenujeme z viace-

Obr. 1 | Steny aktivačnej nádrže č. 1 ČOV – stena A a B (vľavo), stena C (vpravo).
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rých stanovísk, čím vznikne viacero mračien 
bodov so samostatnými súradnicovými sys-
témami. Po ukončení skenovania sa mračná 
bodov z jednotlivých stanovísk pomocou soft-
véru Cyclone Register (softvér na automati-
zované spájanie a vyhodnocovanie skenov) 
spoja do jedného, výsledného súradnicového 
systému. Ďalšie spracovanie a tvorbu 3D 
modelu pripravíme v softvéri Cyclone alebo 
CloudWorx. 

4.  Meranie pretvorenia obvodových 
stien nádrže 

Steny aktivačnej nádrže, označené písme-
nami A, B a C sme skenovali zo stanovísk 
prístroja S1 až S4 (obr. 4). Na každom sta-
novisku sme nastavili minimálnu hustotu 
bodov na povrchu meraného objektu 10 mm 
× 10 mm. Pretvorenia stien nádrže sme určo-
vali na základe rozdielu polohy bodov mera-
ných v dvoch etapách. Prvú etapu (základné 
meranie) sme realizovali 13. septembra 2012 
pri napustenej nádrži. Meranie v druhej etape 
sme vykonali 2. októbra 2012 pri vypustenej 
nádrži.

Výsledkom skenovania na každom sta-
novisku prístroja je nepravidelná množina 
(mračno) bodov. Súhrnne sme získali osem 

mračien bodov, z toho štyri v základnom 
a štyri v etapovom meraní. V rámci skenova-
nia bola určená aj priestorová poloha vzťaž-
ných (vlícovacích) bodov VB1 až VB8, stabili-
zovaných na priľahlých objektoch a signalizo-
vaných cieľovými značkami typu HDS target 
spoločnosti Leica Geosystems. Vzťažné body 
boli rozmiestnené v okolí aktivačnej nádrže 
a stanovísk prístroja tak, aby vytvorili vhodné 
geometrické obrazce na vzájomnú transfor-
máciu mračien bodov.

Priestorová poloha vzťažných bodov bola 
z dôvodu kontroly stability prístroja na stano-
visku meraná pred skenovaním a následne aj 
po skenovaní stien aktivačnej nádrže. Rozdiel 
v priestorovej polohe bodu z opakovaného 
skenovania nepresiahol hodnotu 2 mm.

5.  Určenie pretvorenia stien 
aktivačnej nádrže

Pretvorenie aktivačnej nádrže bolo vyhodno-
tené samostatne pre každú z troch stien (A, 
B a C) aktivačnej nádrže. Stena A, resp. B bo-
la skenovaná len z jedného stanoviska (S1, 
resp. S2). Stena C bola z dôvodu čiastočného 
prekrytia rozvodným potrubím skenovaná zo 
stanovísk S3 a S4 (obr. 4).

Pred ďalším spracovaním bolo potrebné 
obe mračná bodov zo stanoviska S3 a S4 
spojiť do jedného. Mračno bodov zo stano-
viska S4 bolo transformované do miestneho 
súradnicového systému stanoviska S3 pomo-
cou vzťažných bodov VB4 až VB8. Presnosť 
transformácie bola do 2 mm. Tým sme získali 
pre každú stenu len jedno mračno bodov 
pokrývajúce celý povrch meranej steny. Rov-
naký postup sme aplikovali aj pri spracovaní 
druhého (etapového) merania.

V ďalšom kroku spracovania sme transfor-
movali mračná bodov steny A, B a C z etapo-
vého merania (vypustená nádrž) do súradni-
cového systému mračna bodov zo základné-
ho merania (napustená nádrž). Transformá-
ciu sme vykonali samostatne pre každú stenu 
nádrže automatizovane v softvéri Cyclone 

Obr. 2 | Praskliny na stenách aktivačnej nádrže.

Obr. 3 | Terestrický laserový skener Leica ScanStation 2 
na stanovisku S1.

Obr. 4 | Situácia rozmiestnenia stanovísk prístroja a vzťažných bodov.



slovenský geodet a kartograf   2|201312 t é m a

(Cyclone Register) na základe priestorových 
súradníc vzťažných bodov. Na transformáciu 
sme použili priestorovú zhodnostnú trans-
formáciu s použitím podmienky zvislosti osi 
Z miestneho súradnicového systému. Údaje 
o transformácii mračien jednotlivých stien ak-
tivačnej nádrže sú uvedené v tabuľke 1. Pres-
nosť transformácie sme vypočítali z priestoro-
vých vzdialeností vzťažných bodov.

Po transformácii sme zo všetkých mra-
čien odstránili body, ktoré neležali priamo 
na povrchu meraných stien nádrže (napr. 
steny pôvodnej nádrže, potrubia, zábradlie, 
bleskozvody atď.).

Následne sme nad mračnami bodov stien 
A, B a C zo základného i etapového merania 
vygenerovali trojuholníkové siete, čím vznikol 
TIN-model. Celkovo sme vygenerovali šesť 
TIN-modelov. Ako referenčná rovina pre tvor-
bu TIN-modelu slúžila zvislá rovina prechá-
dzajúca hornými rohmi danej steny (obr. 5). 
Súradnicový systém TIN-modelu sme de-
finovali pomocou dvojice bodov, ktoré boli 
vybrané vždy v horných rohoch modelovanej 
steny. Počiatok systému sme vložili do ľavého 
horného rohu. Systém sme umiestnili a orien-
tovali tak, aby os z bola kolmá na referenčnú 
vertikálnu rovinu prechádzajúcu zvolenými 
koncovými bodmi steny. Umiestnenie súrad-
nicového systému v mračne bodov na mode-
lovanie stien je zobrazené na obrázku 5.

Vytvorené TIN-modely steny aktivačnej 
nádrže predstavujú skutočný povrch steny 
v základnom, resp. etapovom meraní. Pre-
tvorenie steny nádrže získame ako rozdiel 
modelu v smere osi +Z zo základného a eta-
pového merania. Tvorba TIN-modelov bola 
vykonaná automatizovane v softvéri Cyclone 

(Cyclone Model). Časti stien zakryté inou 
konštrukciou, ako napríklad časť steny za 
potrubným systémom v prípade steny C, boli 
interpolované z priľahlých častí danej steny. 
Počet trojuholníkov tvoriacich TIN-model sme 
následne zredukovali na 1 % pôvodného poč-
tu trojuholníkov (tab. 5). Grafické znázornenie 
TIN-modelu steny A je na obrázku 6.

Správnosť generalizácie TIN-modelov sme 
posúdili analýzou odchýlok bodov mračna od 
trojuholníkov tvoriacich modelované povrchy 
jednotlivých stien. Tieto odchýlky sme merali 
v smere kolmom na referenčnú rovinu danej 
steny. Počet trojuholníkov, pri ktorých stred-
ná hodnota odchýlok presiahla 2 mm, bol 

menej ako 1 %. Odchýlky sú spôsobené vy-
hladením ostrých hrán (skokov) jednotlivých 
blokov železobetónovej steny.

Pretvorenie steny nádrže sme určili z roz-
dielov TIN-modelov príslušnej steny v základ-
nom a etapovom meraní. Tento rozdiel sme 
merali v rastri 50 mm × 50 mm v smere kol-
mom na referenčnú rovinu danej steny (zvislá 
rovina prechádzajúca hornými rohmi steny). 
Presnosť určenia pretvorenia v danom bode 
je 2 mm až 3 mm.

Z meraných rozdielov trojuholníkových 
sietí stien sme vypočítali raster bodov 0,5 m 
× 0,5 m metódou Kriging použitím blokovej 
interpolácie. Následne sme vygenerovali 
z rozdielov izočiary, ktoré sme doplnili o hyp-
sometrické znázornenie rozdielov (obr. 7, 8 
a 9). Izočiary sme vytvorili v softvéri Surfer. 
Kladné hodnoty pretvorení znamenajú posun 
danej časti konštrukcie smerom do vnútra 
nádrže po jej vypustení.

Na základe grafického znázornenia môže-
me pozorovať nepravidelné pretvorenie všet-
kých troch stien. Hodnota pretvorenia steny 
A postupne narastá od krajov steny po hornú 
hranu konštrukcie v strednej časti steny. Ma-
ximálna hodnota pretvorenia konštrukcie ste-
ny A je 14 mm. Pretvorenie steny B dosahuje 
maximálnu hodnotu 4 mm v strede hornej 
časti konštrukcie, pričom riziko rozhodnutia, 
že posun na danej časti konštrukcie nastal, 

Tab. 2 | Redukovaný počet trojuholníkov TIN-modelu

Stena
Počet trojuholníkov TIN-modelu 

plná nádrž (základné meranie) prázdna nádrž (etapové meranie)

A 23 227 19 509

B 36 963 35 151

C 35 305 36 643

Obr. 5 | Súradnico-
vý systém mračna 

bodov na vytvorenie 
TIN-modelu.

Obr. 6 | TIN-model steny A aktivačnej nádrže – základné meranie.

Tab. 1 | Transformácia mračien bodov základného a etapového merania.

Stena Body použité na transformáciu Stredná chyba transformácie Maximálne rezíduum 

A VB1, VB4, VB5, VB6 1 mm 2 mm (VB7)

B VB1, VB2, VB3 2 mm 3 mm (VB2)

C VB5, VB6, VB7, VB8 2 mm 3 mm (VB6)
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je 5 % až 30 %. Pretvorenie steny C dosahuje 
hodnotu 6 mm v strednej časti konštrukcie, 
pričom pravdepodobnosť takéhoto rozhodnu-
tia je 70 % až 95 %.

6.  Záver

Príspevok prezentuje postup prác pri určovaní 
pretvorení stien železobetónovej aktivačnej 
nádrže ČOV, a. s., Slovenská Ľupča techno-

lógiou terestrického laserového skenovania. 
Z výsledkov vidno, že TLS je možné využiť aj 
na určovanie posunov a pretvorení stavebných 
objektov pri dodržaní určitých zásad a postu-
pov pri meraní a spracovaní meraných údajov. 
Prednosťou technológie TLS je podrobné me-
ranie plochy (raster 10 cm × 10 cm), čo vedie 
k presnejšiemu modelovaniu povrchu objektu, 
pričom čas potrebný na meranie je výrazne 
nižší ako pri klasických geodetických metó-
dach. Nevýhodou oproti klasickým metódam 

merania posunov a pretvorení je, že spraco-
vanie výsledkov trvá dlhšie a treba ho vykonať 
v špecializovanom softvéri.
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Obr. 9 | Pretvorenie steny C.

Obr. 7 | Pretvorenie steny A.

Obr. 8 | Pretvorenie steny B.
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Novým usmerneniam chýba firewall

Ako geodet som nikdy nemal dobrý pocit 
z toho, že som musel dobré merania neustále 
prispôsobovať niekam do histórie, kde podľa 
dochovaných správ a svedectiev raz chýbala 
potrebná technika, inokedy schopnosti, za-
vše aj zdravý rozum a niekedy všetko spolu, 
z čoho býval nestráviteľný koktail. Markantné 
to začalo byť s nástupom technológií GNSS, 
keď sa zaviedlo do katastra paradoxne mož-
no viac chýb, ako ich tam bolo dovtedy. Kvôli 
absencii pravidiel a z dôvodu naivného tech-
nologického optimizmu. Potom sa zaviedli 
aj nejaké pravidlá, ale ak pri nich neboli za 
porušovanie stanovené aj primerané sankcie, 
veci nemohli dobre fungovať.

Zavedenie JTSK03 do praxe bol z tohto po-
hľadu žiaduci, odvážny a potrebný prvý krok, 
ktorý zakladal perspektívne riešenia nielen 
pre odbornú a laickú verejnosť, ale aj pre širo-
kú oblasť zdieľania geoúdajov. Naivne som si 
myslel, že teraz sa karta bude pomaly obracať 
a začneme konečne naprávať staré hriechy.

V katastri je mnoho chýb, o ktorých vieme, 
alebo aj nie. Bolo dobré, že sme sa aspoň tro-
chu prestali tváriť, že to tak vždy bolo a aj do 
budúcnosti má byť. A zároveň bolo dobré aj 
to, že sme prestali čakať, až nás na ne upo-
zornia právnici, informatici, či nebodaj laická 
verejnosť. Na výber boli dve možnosti a ani 
jedna nebola rýchla a lacná. Nenáročné cesty 

Vzorová kalkulácia hodinovej sadzby geodeta a kartografa 
pracujúceho v geodetickej a kartografickej spoločnosti

Pri sledovaní súčasného vývoja, alebo lep-
šie povedané, kolapsu cien geodetických 
a kartografických prác na Slovensku nám 
napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spo-
čítať, aké majú požadovať od zákazníkov fi-
nančné odmeny za svoje služby. Tieto odme-
ny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady 
na vykonávané práce vrátane „normálnej“ 
mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo 
nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného 
rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných vý-
nosnejších činností alebo obchodov.

že Úrad celkom nerezignuje z digitalizácie 
ucelených katastrálnych území.

Takto to fungovať nebude a zákazníkom 
sa to bude ťažko vysvetľovať. Podstatne zvý-
šenú prácnosť pri zhotovovaní geometric-
kých plánov v nečíselných VKM, ktorú tak 
kritizovala „Analýza spravovania SGI po 1. 4. 
2011“, geodetom nikto nezaplatí. Nie je ťažké 
si domyslieť, čo bude nasledovať. Vynalieza-
vá menšina si poradí a súradnice dotknutých 
parciel si vymyslí. Opäť budú rovnoprávnejší 
ako poctivá väčšina.

Je všeobecne známe, že tento štát nemá 
príliš v obľube živnostníkov, v našom prípade 
tú spomínanú poctivú väčšinu samostatne zá-
robkovo činných geodetov. Tí sa totiž vyzna-
čujú nielen pracovitosťou, ale aj slobodným 
myslením a kreativitou, teda atribútmi, ktoré 
štát vidí nerád. Väčšinou od neho nič nechcú, 
pracujú zvyčajne štátu navzdory, od rána do 
večera, spravidla slušní na zákazníka i keby 
bol najväčší hulvát.

Napriek tomu ma prekvapuje, že Úrad no-
vými pravidlami hry nielenže týchto geodetov 
nejde chrániť pred podvodníkmi, ale chce vyu-
žiť aj ich pracovitosť a pridať im navyše tvorbou 
„geometrákovho mapovania“ ďalšie povinnos-
ti, ktorých sa nevie alebo nechce zhostiť ináč.

Ing. Marián Bulla

nikdy nič dobré nepriniesli. Podľa môjho ná-
zoru je škoda, že sa z JTSK03 stala myšlien-
ka nedotiahnutá do konca.

Škoda je aj to, že nezhoda odborných ná-
zorov pri hľadaní východísk bola a je braná 
ako konflikt, nie ako príležitosť pozrieť sa na 
veci inak. Niektoré autority začali brať veci 
príliš osobne, akoby im prekážal názorový 
luxus toho druhého.

Zameriavanie zmien, digitalizácia katastrál-
nych máp v JTSK03 je teda minulosťou. Ex-
presnou rýchlosťou prišla na svet novela ka-
tastrálnej vyhlášky a nové usmernenia. Je to tá 
druhá možnosť, treba korektne napísať, že tiež 
zmysluplná. Pre nás geodetov je to však predo-
všetkým opätovná zmena pravidiel hry. Pri ich 
študovaní treba len dúfať, že sa po najbližších 
voľbách opäť nebudú meniť.

Tieto pravidlá, i keď podrobne vypraco-
vané, majú bohužiaľ podobné vlastnosti ako 
mnohé predchádzajúce: otvárajú viac ako do-
teraz priestor subjektivite na strane úradnej 
a podvodom na strane niektorých zhotovite-
ľov geometrických plánov.

ÚGKK SR (ďalej len Úrad) svojím usmer-
nením, týkajúcim sa nečíselných VKM, hádže 
problém digitalizácie katastrálnych máp, 
resp. katastrálneho mapovania na plecia geo-
detických firiem a ich zákazníkov. Na ako dl-
ho, to dnes asi nikto nevie. Zostáva len dúfať, 

Z tohto dôvodu sme pripravili vzorovú 
kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a karto-
grafa, ktorý pracuje v geodetickej a kartogra-
fickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, 
ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft 
Excel, možno zadávať do žltých polí vlastné 
čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú 
mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí 
musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, 
alebo očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do 
tabuľky vložené v aktuálnych platných hod-
notách, ako napr. povinné odvody. Ostatné 

sumy, ako variabilné ročné náklady spoloč-
nosti alebo sumu odpisov sme vložili v hod-
notách podľa našich skúseností a na základe 
konzultácií s inými kolegami.

Veríme, že vás hra s touto tabuľkou zauj-
me a pobaví. Za akékoľvek pripomienky vám 
budeme vďační a očakávame ich na elektro-
nickej adrese peter.repan@pce.sk.

Ing. Peter Repáň a kolektív

N á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a K
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Vzorová kalkulácia hodinovej sadzby geodeta a kartografa pracujúceho v geodetickej a kartografickej spoločnosti (Verzia 1.0 zo dňa 28. 02. 2013) 
  

1. Fixné ročné náklady na jedného pracovníka Poznámka k obsahu stĺpca
1.1. 1 000 € Mesačná hrubá mzda Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2012 za 1. až 3. štvrťrok bola 782 eur
1.2. 9 900 € Priame mzdové náklady, mzda za výrobný čas od prípravy až po dokončenie a 

odovzdanie výsledkov prác
90 % zo mzdy za 11 mesiacov

1.2. 1 100 € Nepriame mzdové náklady, mzda za nevýrobný čas určený obvykle na riadenie 
zákazky a na iné administratívne úkony

10 % zo mzdy za 11 mesiacov

1.3. 1 000 € Náklady náhrad na dovolenky 25 dní dovolenky – jedna mesačná hrubá mzda
1.4. 0,358 Percento povinných odvodov 35,2 % z hrubej mzdy, sociálny fond firmy (0,6 % z hrubej mzdy)
1.5. 3 938 € Náklady na povinné sociálne a zdravotné poistenie 35,2 % z hrubej mzdy, sociálny fond firmy (0,6 % z hrubej mzdy)

1.6. Spolu: 15 938 € Fixné ročné náklady na jedného pracovníka
2. Produktívny ročný čas jedného pracovníka

2.1. 200,00 Ročné produktívne dni 250 mínus 25 dní dovolenky a mínus 25 dní na administratívu (nevýrobný čas)
2.2. 7,50 Denné produktívne hodiny 40 hodín týždenne je zákonný fond pracovného času (8 hodín denne)
2.3. 1 500 Ročné produktívne hodiny Odhadujeme, že sme schopní za rok predať približne 200 dní svojho času pričom počítame 

s priemerom 7,5 hodiny produktívnej práce denne
2.4. 11 € Hodinová sadzba na jedného pracovníka (fixné ročné náklady / ročné produktívne 

hodiny)
3. Variabilné ročné náklady celej spoločnosti

3.1. 10 000 € Výrobné a nevýrobné materiálové náklady Stabilizačný materiál, značkovací materiál, nosiče dát, kancelárske potreby a iný hmotný a 
nehmotný investičný majetok 100 %-ne odpisovaný pri nákupe

3.2. 10 000 € Náklady za služby materiálovej a nemateriálovej povahy Nájomné, poistné, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, internet, správa počí-
tačovej siete, odpad, poplatky, školenia, literatúra, údržba auto parku, PHM, právna pomoc, 
bankové poplatky, pokuty, daň z motorových vozidiel, reklama, ochranné prostriedky a pod.

3.3. 3 000 € Náklady cestovných náhrad, strava, ubytovanie, iné ... Výška sumy v tomto poli môže značne kolísať, v závislosti od toho, či sa geodetické práce 
vykonávajú v blízkosti sídla firmy alebo niekde ďalej.

3.4. Spolu: 23 000 € Ročne
3.5. 115 € Denne
3.6. 5 Počet pracovníkov firmy
3.7. 23 € Denne na jedného pracovníka
4. 3 000 € Ročné účtovné odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku celej 

spoločnosti
4.1. 15 € Denne na celú spoločnosť na produktívne dni
4.2. 3 € Denne na jedného pracovníka
5. 1,20 Priemerný zisk 20 % Vložte percento očakávaného zisku. Odpisy majetku sú už započítané v položke č. 4
6. 1,20 Daň z pridanej hodnoty 20 % Vložte aktuálne platnú DPH

7. Výsledok:
7.1. 152 € Potrebný príjem za jednodňovú prácu vrátane zisku a DPH
7.2. 20,29 € Vypočítaná hodinová sadzba vrátane variabilných nákladov, zisku a DPH

Vysvetlivky:   
Do žltých buniek je možné vkladať zmenené údaje podľa vlastného uváženia, napr. do položky 1.1. možno vkladať odlišné sumy mesačnej mzdy, alebo do položky 3.5. iný počet pracovníkov spoločnosti.  
Stĺpce s bielym pozadím sa automaticky prepočítavajú.   
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Valné zhromaždenie KGaK – Komárno 2013

1.  Úvod

Predstavenstvo Komory geodetov a karto-
grafov (ďalej len Komora) od ostatného val-
ného zhromaždenia (ďalej len VZ) v Hornom 
Smokovci 23. marca 2012 zasadalo 6-krát. 
Okrem toho sa uskutočnilo tradičné spoloč-
né rokovanie orgánov Komory a zasadnutie 
orgánov Komory s ÚGKK SR (ďalej len Úrad) 
8. júna 2012 v Kráľovej Lehote.

2.  Vyhodnotenie úloh z uznesenia VZ 
roku 2012 v Hornom Smokovci:

1.  Publikovať materiály z VZ Komory perio-
diku Slovenský geodet a kartograf (SGK) 
č. 2/2012 a na internetovej stránke Komory.
Termín: máj 2012 – splnené

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ a zau-
jať k nim stanovisko.
Termín: apríl 2012 – splnené

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov Komory na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.
Termín: priebežne – splnené 6. 9. 2012

4.  Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce 
z dohôd o spolupráci uzatvorených s partner-
skými organizáciami.
Termín: budúce VZ – splnené

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 20. slo-
venských geodetických dní v roku 2012.
Termín: nov. 2012 – splnené 8. – 9. 11. 2012

6.  Zabezpečiť účasť Komory na práci a riade-
ní FIG a CLGE.
Termín: budúce VZ – splnené

7.  Napomáhať začleneniu odborných geo-
detických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry pre zlepšenie hospodárskej pozície 
geo deta na trhu práce. 
Termín: priebežne – splnené

8.  Zorganizovať odborné podujatie zamera-
né na implementáciu platnej národnej rea-
lizácie JTSK03 do katastra nehnuteľností 
a digitalizáciu máp katastra nehnuteľností, 
s prípadnou účasťou odborníkov z Českej re-
publiky.
Termín: budúce VZ – splnené 15. 2. 2013 
Trenčín + diskusné fórum 30. 1. 2013

3.  Stav členskej základne Komory 
a podnikateľského prostredia

Aktívnych členov Komory je v súčasnosti 
736. Posledné vydané oprávnenie má číslo 
982. V roku 1996 mala Komora 485 členov. 
Počet aktívnych členov od založenia Komory 
sa zvýšil o 251. Pozastavené členstvo má 
135, vyčiarknutých bolo 24, na vlastnú žia-
dosť vystúpilo 36 a zomrelo 51 členov Ko-
mory. Žien je 121 a mužov 615. Priemerný 
vek našich členov je 50,8 rokov. Držiteľov 
oprávnení typu A je 334, B 201 a C 201. Od 

Správa predstavenstva o činnosti Komory geodetov a kartografov

Pohľad na Mestské kultúrne stredisko, miesto konania VZ v Komárne 2013.
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posledného VZ pribudlo v Komore 12 nových 
členov. Celkový počet členov však poklesol 
o 5. Je to spôsobené tým, že viacero členov 
ukončilo svoje členstvo v Komore, alebo si ho 
pozastavilo. Dvaja členovia boli v minulom ro-
ku vyčiarknutí zo zoznamu.

4.  Hospodárenie Komory

Rozpočet Komory: 
členský príspevok predstavuje 166,- € ročne. 
Základné poistné je 30,5 €. Základný príjem 
Komory, s ktorým hospodári, pri počte členov 
735 predstavuje ročne 122 010,- €. (3 675 
673,- Sk).

Hospodárne vynakladanie prostriedkov 
Komory dôrazne kontroluje dozorná rada 
každý štvrťrok. Výsledky jej kontrol sú prero-
kúvané na každom zasadaní predstavenstva. 
Základom hospodárenia s finančnými pro-
striedkami Komory je ich úsporné a účelné 
využívanie. Na základe výsledkov čerpania 
prostriedkov z rozpočtu Komory za rok 2012, 
ktorý bol súčasťou zásielky k VZ, možno kon-
štatovať, že náklady aj výnosy Komory sú 
v porovnaní s plánom nižšie. Komora v zmys-
le schválenej evidencie finančných prostried-
kov hospodárila so ziskom. Bližšie informácie 
budú zverejnené v správe o hospodárení Ko-
mory za rok 2012.

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy 
rieši Ing. Monika Hanzenová.

Komora už tradične aj v roku 2012 oce-
nila diplomovú prácu s prínosom pre prax 
v odbore geodézia a kartografia absolventa 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, formou 
peňažnej odmeny. Finančnou podporou sa 
spolupodieľala pri organizácii seminára k 60. 
výročiu založenia KGZA, stretnutia pri príleži-
tosti stého výročia vydávania časopisu GaKO 
a pri organizácii konferencie o PÚ, ktorá sa 
konala 22. – 23. novembra 2012.

V oblasti právneho poradenstva naďalej 
spolupracujeme s Advokátskou kanceláriou 
Zuzany Papšíkovej, s. r. o. Jej pomoc bola 
využitá okrem paušálnych služieb (sledova-
nie a spracúvanie zmien právnych predpisov 
v Zbierke zákonov) pri spracovaní návrhu 
riešenia k vydaným rozhodnutiam pri nespl-
není vzdelávania členov Komory, pri riešení 
disciplinárneho poriadku, riešení zverejňova-
nia neplatičov faktúr na webe a pri novelách 
zákonov č. 215, 216/1995.

Počet členov Komory po krajoch:

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu

Bratislavský kraj 68 85 46 199

Trnavský kraj 43 13 27 83

Trenčiansky kraj 48 25 15 88

Nitriansky kraj 35 10 21 66

Žilinský kraj 38 21 27 86

Banskobystrický kraj 37 8 24 69

Prešovský kraj 33 17 22 72

Košický kraj 32 20 19 71

Česká republika 0 2 0 2

Spolu 334 201 201 736

VZ KGaK 2013 otvoril Ing. Vladimír Stromček, predseda
predstavenstva KGaK.
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Štatistika poistných udalostí z poistenia 
zodpovednosti za škodu a poistenie právnej 
ochrany AGaK:

Z poistenia zodpovednosti za škodu boli na-
hlásené 3 poistné udalosti, ktorých šetrenie 
je v 2 prípadoch neukončené pre nepredlo-
ženie požadovaných dokladov. Tretia poistná 
udalosť je pred finálnym vyriešením. Celková 
rezerva na prípadné poistné plnenie predsta-
vuje 6 005,- €.

Z poistenia právnej ochrany boli k dnešné-
mu dňu nahlásené dve poistné udalosti, kto-
ré sa týkali náhrady škody a boli vybavené 
20. marca 2012, resp. 29. mája 2012 poskyt-
nutím telefonického právneho poradenstva.

5.  V čom sme žili v období od 
posledného VZ 

V súčasnosti vládne na slovenskom trhu geo-
detických a kartografických služieb prevaha 
ponuky geodetických kapacít nad dopytom 
po geodetických prácach. Takýto stav vedie 
okrem iného k znižovaniu cien týchto služieb 
v snahe získať akúkoľvek zákazku a prežiť. 
Pokiaľ je znižovanie cien realizované optima-
lizáciou nákladov, zefektívnením pracovných 
postupov, nasadením dokonalejšej techniky 
alebo znížením vlastných mzdových nákla-
dov, rabatov a zisku, je to prirodzené a legál-
ne správanie v rámci voľného trhu. Len čo sa 
však cena za služby zníži natoľko, že nepokrý-
va oprávnené náklady a je reálne dotovaná 
z iných zdrojov, dostávame sa takpovediac 

na hranu zákona, keďže ide o jednu z foriem 
nekalej súťaže, a to o cenový damping, resp. 
cenové podvádzanie. O porušení nepísaných 
morálnych a etických noriem voči ostatným 
kolegom a iným subjektom na trhu ani neho-
voriac.

Takéto cenové podvádzanie má aj priamy 
vplyv na kvalitu prác a poškodzuje zákazní-
kov, lebo núti spracovateľov takto podhod-
notených prác nedodržiavať predpísané 
postupy a technické predpisy, minimalizovať 
prípravu a štúdium vstupných podkladov, 
obmedzovať a zjednodušovať terénne práce, 
porušovať autorské práva a kradnúť výsledky 
prác iných subjektov, vynechávať kontrol-
né merania, okresávať výstupné elaboráty 
a pod., čo už nie je konanie na hrane zákona 
ale priamo konanie protizákonné.

Jeden z názorov našich členov k cenám: 
„Čo tak sa zamyslieť a pouvažovať, prečo 
robiť napríklad 10 GP po 100 € za 16 hodín 
a zarobiť 1 000 €, keď sa dá urobiť 5 GP po 
200 € za 8 hodín a zarobiť taktiež 1 000 € 
a zvyšných 5 GP nechať niekomu inému. Zá-
kazky majú nejaké obmedzené množstvo, ale 
neobmedzené financie, ktoré sú závislé od 
geodetov, a ktoré odberatelia budú musieť 
zaplatiť, lebo to potrebujú. Komora nemôže 
ovplyvniť množstvo zákaziek, ale ako členo-
via Komory môžeme ovplyvniť množstvo fi-
nancií, ktoré za tie zákazky zarobíme. Nie je 
nás až tak veľa, aby sme sa nemohli dohod-
núť aspoň na nejakých minimálnych cenách, 
pod ktoré nikto neklesne.“

Kritériom temer všetkých verejných ob-
starávaní služieb je ich najnižšia cena. Tak sa 

stalo, že už nesúťažíme o prácu, ale o najniž-
šiu cenu. Začínajú sa presadzovať tie firmy, 
ktorých vedenie, prípadne majitelia sú ochot-
ní brať na seba neprimeranú výšku rizika. 
Je im jedno, či za daných podmienok vedia 
zákazku zrealizovať alebo nie. V prvom rade 
rozmýšľajú, ako oklamať zákazníka na kva-
lite diela. Nešťastná priorita kritéria najniž-
ších cien GaK prác, ktoré sú tlačené až pod 
úroveň objektívnych nákladov je v logickom 
rozpore s požiadavkami na vysokú kvalitu či 
úroveň prác a služieb.

Situácia s cenami komplikuje aj proces 
verejného obstarávania. Obstarávatelia majú 
problémy tiež. Neraz je v súťažných návrhoch 
potrebné vyplniť tabuľky s cenami, ich súčta-
mi a kombináciami, ktoré nemajú vnútorný 
zmysel. Zrejme sa na tejto praxi nič nezme-
ní, pretože v zákone o verejnom obstarávaní 
princíp najnižšej ceny zostáva. A tak pri zís-
kavaní práce rozhodujú politické priateľstvá, 
priatelia priateľov a priatelia lobistov. Schop-
nosť takto získať „zákazku“ sa považuje za 
dobrý manažment – nájsť toho pravého po-
litického spriaznenca či lobistu, ktorý o pri-
delení zákazky rozhoduje. Ak by sa v súťaži 
aj našiel iný zhotoviteľ, ako ten, ktorému bola 
zákazka určená, tak sa súťaž zruší. Stáva sa 
to ojedinele, pretože kritériá súťaže sú nasta-
vené tak, aby určená firma vyhrala.

V súvislosti s cenami pri verejnom obstará-
vaní projektov pozemkových úprav si dovolím 
odcitovať názor jedného člena predstaven-
stva Komory: „Vážené kolegyne, kolegovia, 
aj ja som sa zúčastnil verejnej súťaže na pro-
jekty pozemkových úprav, kde som v cenovej 

Účastníci Valného zhromaždenia KGaK 2013.
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ponuke navrhol reálne ceny (samozrejme 
som neuspel), ale potom ako ste vy niekto-
rí kolegovia podľahli čínskemu ošiaľu cien 
a navrhli dampingové čínske ceny NEMÁME 
MORÁLNE PRÁVO ako predstavenstvo sa vy-
hrážať kolegom z našej Komory ako na nich 
pošleme kontrolu kvality (inšpektorov) za to, 
že vykonávajú geodetické práce za nízke ce-
ny, lebo pre brvno v našich očiach nevidíme 
realitu. Najprv si musíme vstúpiť sami do svoj-
ho svedomia.“

Morálka a čestnosť sa v súčasných pod-
mienkach života bije so snahou o prežitie. 
Napriek tomu, že v súťaži sa vyskytli skutoč-
ne neadekvátne nízke ceny, má obstarávateľ 
veľmi dobrú možnosť vybrať aj z iných ponúk, 
v ktorých ako kolega píše, sú reálne ceny.

Na trhu geodetických a kartografických 
prác sa objavil nový fenomén globálneho 
obstarávania, keď je predmetom zákazky 
poskytovanie komplexných inžinierskych slu-
žieb pre inštitúcie verejnej správy SR/verej-
ných obstarávateľov, najmä mapovacie služ-
by, digitálne mapovanie, letecké mapovanie, 
katastrálne vymeriavanie, fotogrametrické 
služby, topografické (kartografické) mera-
nia, letecké fotografické služby, katastrálne 
mapy, služieb na majetkovoprávnu prípravu 
a majetkovoprávne vyrovnanie, v predpo-
kladanej hodnote od 130 000,0000 do 
150 000 000,0000 eur. Takýto druh verej-
ného obstarávania by nemal byť ľahostajný 
Úradu ani ostatným subjektom, hlavne preto, 
že podmienky účasti sú „šité“ na jednu fir-
mu. Je to globálny atak trhu s geodetickými 
a kartografickými prácami na Slovensku. Nie 

je zrejmé, z akého dôvodu obstarávateľ spojil 
do jedného predmetu zákazky všetky druhy 
geodetických prác. V Slovenskej republike 
existujú subjekty, ktoré sa venujú špeciálne 
len niektorým prácam (napríklad katastrálne 
vymeriavanie, inžinierske služby a pod.). Spo-
jením všetkých prác do jedného predmetu 
zákazky obstarávateľ obmedzil hospodársku 
súťaž a neumožnil do súťaže vstúpiť tým sub-
jektom, ktoré sa špecializujú len na niekto-
ré typy geodetických prác. Plnenie zmluvy 
podlieha osobitným podmienkam, ktoré sú 
diskriminačné a výrazne obmedzujú účasť 
subjektov v súťaži.

6.  Činnosť odborných komisií

Katastrálna komisia 

Členovia Katastrálnej komisie, ale aj iní funk-
cionári Komory sa zúčastňovali konzultácií 
a rokovaní na Úrade vo veci JTSK03. Zástup-
covia komisie sa aktívne zapojili do prípravy 
obsahovej náplne diskusného fóra o prob-
lematike katastra nehnuteľností a aplikácie 
JTSK03, konaného 30. januára 2013. Podie-
ľali sa aj na zhrnutí a prijatí záverov z tohto 
podujatia, ktoré boli zaslané Úradu. Členovia 
komisie okrem toho pripomienkovali novelu 
katastrálneho zákona, ktorý bol nakoniec 
stiahnutý z legislatívneho procesu.

Seminár Implementácia JTSK03 do KN, 
ktorý sa konal 15. februára 2013 v Trenčíne 
bol ďalšou akciou, ktorú organizačne a obsa-
hovo pripravili aj členovia Katastrálnej komi-

sie. Jej predseda spracoval súhrn poznatkov 
zo seminára a dal ich Úradu k dispozícii.

Bohužiaľ, na závery a myšlienky z obi-
dvoch odborných podujatí nebol braný ohľad 
v „Analýze technológie spravovania súboru 
geodetických informácií katastra nehnuteľ-
ností a zhotovovania geometrických plánov 
po 1. 4. 2011“, ktorú predstavil Úrad na svojej 
stránke. Analýza predpokladá v konečnom 
dôsledku demontáž JTSK03, negáciu snaže-
nia našich odborníkov, ktorí sa zúčastňovali 
odbornej diskusie v predchádzajúcom obdo-
bí a je nakoniec aj v rozpore s väčšinovým 
názorom odbornej verejnosti.

Komisia pre inžiniersku geodéziu

Členovia komisie Inžinierskej geodézie v roku 
2012 pripravili na základe predbežného ná-
vrhu Ing. Hardoša, prezentovaného na Tema-
tických dňoch geodetov v Doprastave v marci 
2012, ako aj na základe diskusie na VZ ko-
mory 2012 právny predpis nižšej právnej sily 
– „Usmernenie komory (návrh)“, ktorým sa 
ustanovujú základné postupy autorizovaných 
geodetov a kartografov pri aplikácii JTSK03 
v investičnej výstavbe. Tento legislatívny ná-
vrh bol spracovaný v záujme jednotného po-
stupu autorizovaných geodetov a kartografov 
v praxi a postúpený vedeniu Úradu s cieľom 
jeho osvojenia a jeho vydania ako „Usmerne-
nia úradu“ (z 27. 9. 2012). K uvedenej prob-
lematike sa uskutočnilo jedno rokovanie na 
Úrade, na ktorom sa rozhodlo, že predložený 
návrh upraví do definitívnej podoby legisla-
tívny odbor Úradu a predloží ho Komore na 
odsúhlasenie. Následne to vydá Úrad ako 
spoločné usmernenie Úradu a Komory. Toto 
usmernenie by veľmi vhodne dopĺňalo časť 
„Geodetické a kartografické činnosti vo vý-
stavbe“ vyhlášky Úradu č. 75/2011 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov. Momentálne sa čaká, pretože Úrad 
pripravuje zmeny v technológii spravovania 
súboru geodetických informácií katastra 
nehnuteľností a zhotovovania geometrických 
plánov. Tieto zmeny budú mať vplyv aj na ten-
to návrh usmernenia. V spomínanej analýze 
sa totiž konštatuje, že žiadny zo správcov in-
žinierskych sietí reálne neakceptoval existen-
ciu realizácie JTSK03.

V závere roka 2012 a v prvých mesiacoch 
roka 2013 sa členovia komisie Inžinierskej 

Predsedníctvo.
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geodézie aktívne podieľali na príprave návr-
hu nového stavebného zákona. Táto iniciatíva 
vznikla v druhej polovici roka 2012, keď sa 
stretli zástupcovia SKSI, SKA, KGK, ZMOS 
a ZSPS a dohodli sa na spoločnom postupe 
pri príprave nového stavebného zákona. Naj-
prv bolo spracované „Spoločné stanovisko 
k zásadám návrhu nového stavebného záko-
na“, ktoré spripomienkovali všetky stavovské 
organizácie. Následne sa pristúpilo k príprave 
paragrafového znenia „Zákona o územnom 
plánovaní a výstavbe“. Do dnešného dňa si 
kooperujúce stavovské organizácii spripo-
mienkovali a vzájomne vymenili už 5 verzií 
tohto zákona. Ťažisko tejto aktivity garantoval 
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

Komisia pre pozemkové úpravy

Ing. Peter Repáň a Ing. Jozef Bujňák sa 12. 
až 14. novembra 2012 zúčastnili v rámci svo-
jich pracovných aktivít v oblasti pozemkových 
úprav zahraničnej pracovnej cesty na 4. me-
dzinárodný pracovný seminár o rozvoji trhu 
s pôdou a pozemkových úpravách, ktorý sa 
konal v Budapešti. O účasť a o prezentáciu 
pozemkových úprav na Slovensku boli po-
žiadaní priateľmi z Holandskej vládnej služby 
pre manažment pôdy (DLG).

Členovia komisie sa aktívne zúčastnili 
na konferencii Pozemkových úprav v Senci 
22. – 23. novembra 2013 v Senci. Zároveň 
sa aktívne zapojili do prípravy „Programu 
rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020“ s dô-
razom na potrebu pokračovania financovania 
projektov pozemkových úprav a zdôraznenie 
ich významu. Článok „Projekty pozemkových 
úprav a JTSK03“ vyšiel v čísle 1/2013 časo-
pisu. Počas sledovaného obdobia pokračova-
la úzka spolupráca s Komorou pozemkových 
úprav a s odborom pozemkovým MPRV SR.

Ekonomická komisia

Ekonomická komisia zverejnila článok „Dam-
ping – cenové podvádzanie“ v časopise Slo-
venský geodet a kartograf č. 3/2012. Ďalej 
zverejnila „Vzorovú kalkuláciu hodinovej 
sadzby geodeta a kartografa“ formou tabuľ-
ky MS Excel s komentárom, ktorá umožňuje 
individuálne prepočty odmien za naše práce 
firmám aj jednotlivcom. Tabuľka bola rozpo-
slaná našim členom elektronickou poštou 
a 21. februára 2013 zverejnená na www.kgk.
sk.

Komisia vypracovala „Stanovisko Komory 
geodetov a kartografov a Ekonomickej komi-
sie k cenovému rozptylu ponúk na vyhotove-
nie (zameranie a spracovanie) Základnej ma-
py diaľnice (ZMD) – D1 Dubná Skala – Tura-
ny v km 0,000 – 16,405 vrátane privádzača 
Martin v dĺžke 1,788 km v 3D (550 ha)“.

Komisia sa snaží sledovať z verejne do-
stupných materiálov vývoj cien a výsledky 
verejných súťaží.

Komisia sa zaoberala možnosťou zverej-
ňovania neplatičov na našom webe (uznese-
nie, právna analýza, dve výzvy našim členom 
o poskytnutie údajov...) Nie je to zatiaľ uzavre-
té, malá spätná väzba od našich členov.

Technická komisia č. 89 GEODÉZIA 

A KARTOGRAFIA

Technická komisia rokovala v hodnotenom 
období dvakrát. Predmetom jej rokovania boli 
plány práce TK 89 pre roky 2012 a 2013 . 
Prerokované boli aj strategické vyhlásenia TK 
na roky 2012 a 2013.

Stav revízie noriem STN 01 3410 Mapy 
veľkých mierok a Základné a účelové mapy 
a STN 01 3411 Mapy veľkých mierok, kres-
lenie a značky je taký, že texty noriem boli 

spracované v elektronickej podobe. Pracov-
ná skupina na aktualizáciu týchto noriem 
nebola zatiaľ vymenovaná a plnenie úlohy 
bolo do konca roku 2012 zastavené. Je však 
predpoklad, že práce na norme budú začaté 
v priebehu apríla 2013.

TK 89 pripravuje v spolupráci s Katedrou 
geodézie seminár na tému Zavedenie euro-
kódov do sústavy STN a ich aplikácia v oblas-
ti stavebníctva a inžinierskej geodézie, ktorý 
sa bude konať 16. apríla 2013 v Kočovciach.

7.  Legislatívna oblasť

Práca v legislatívnej oblasti bola zameraná 
na zákony, ktoré najviac ovplyvňujú praktický 
život geodetov. Komora sa podieľala na nove-
lizácii katastrálneho zákona, zákona o geodé-
zii a kartografii a Komore geodetov a karto-
grafov, ktorá začala 30.9.2011. Významný je 
podiel zástupcov Komory pri príprave nového 
stavebného zákona. Podstatou našich snáh 
o novelu zákona o geodézii a kartografii bolo 
zrušenie výnimky z § 6 – Vybrané geodetic-
ké a kartografické činnosti, bod e) a f). – kde 
sme navrhovali vynechať formuláciu: v rozsa-
hu nad 0,025 km2. Myslíme si, že presnosť, 
technologické postupy a kvalita priestorovej 
informácie (súradnice a výšky bodov) musia 
byť dodržané rovnako pri malých územiach, 
alebo jednoduchých a drobných stavbách, 
ako aj pri väčších územiach, alebo väčších 
stavbách. Úrad tento návrh neakceptoval. 
V novele zákona o Komore nám išlo o vyrie-
šenie problému postavenia AGK, ktorí v pra-
xi fungujú ako fyzické osoby – podnikatelia, 
ako spoločníci alebo štatutárni zástupcovia 
obchodných spoločností a aj ako zamest-
nanci fyzických osôb – podnikateľov, alebo 
zamestnanci právnických osôb – obchod-

Plán TN TK89 – 2013: 

ISO/STN Dátum vydania Dátum previerky Výsledok previerok Zodpovednosť

EN ISO 19156 a EN ISO 15449-4 2011 Prevziať v origináli Ing. Faixová-Chalachánová 

Ďalšie EN ISO z oblasti GI preberať podľa stavu rozpracovanosti v CEN/TC 287 GI

ISO 17123-4,5,6 revidované v r. 2012 2012 Prevziať v origináli Ing. J. Ježko, PhD.

ISO 17123-1:2010 2010 Prevziať v origináli + výkladový slovník 
v SJ

Ing. J. Ježko, PhD.

ISO 16331-1:2012 2012 2013 Pozrieť obsah a navrhnúť riešenie Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., Ing. J. 
Ježko, PhD.

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy 1990 2011 Spojiť do jednej a prepracovať Návrh TK89– prediskutovať zloženie ko-
misie (zodpovedný – predseda TK89) 

STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky 1989 2011
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ných spoločností. Tým vznikajú problémy 
so zodpovednosťou AGK pri prípadných 
škodách hradených poisťovňou, hlavne keď 
fungujú v právnických osobách, ktoré uza-
tvárajú zmluvu alebo ako zamestnanci fyzic-
kých osôb. Vec sme navrhovali riešiť tým, že 
vykonávať činnosť autorizovaného geodeta 
a kartografa možno sústavne vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť ako slobod-
né povolanie a aj v mene a na zodpovednosť 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej 
zamestnanec, spoločník alebo konateľ. Tento 
návrh Úrad akceptoval. Pri príprave nového 
stavebného zákona Komora spolupracuje so 
Slovenskou Komorou stavebných inžinierov, 
Slovenskou Komorou architektov, Združením 
miest a obcí Slovenska a Združením staveb-
ných podnikateľov Slovenska. Hlavnou myš-
lienkou, ktorú sa snažíme do nového zákona 
presadiť je ustanovenie hlavného geodeta 
stavby a implementáciu zásad vo vyhláške 
Úradu č. 300/2009 Z. z. § 30 „Geodetické 
a kartografické činnosti vo výstavbe“ s cie-
ľom dosiahnuť jednoznačnú úpravu, či roz-
delenie činností pre geodetov a kartografov 
stavebníka, projektanta a zhotoviteľa. 

Podporujeme aj snahy vedenia SvF STU 
o lepšie postavenia súdnych znalcov v od-
bore geodézia a kartografia pri novele zá-
kona o súdnych znalcoch a tlmočníkoch. 
O legislatívnych zmenách, návrhoch Komory 
pre novely jednotlivých zákonov a jej pripo-
mienkach, či vyjadreniach k pripomienkam 
v rôznych stupňoch legislatívneho procesu 
informujeme členov na internetovej stránke 
Komory, predpokladáme, že ste s nimi oboz-
námení. Pokiaľ sa týka našich návrhov zmien 
v zákone o Komore, tie boli akceptované, až 
na jeden prípad všetky. Pri zákone o geodézii 
a kartografii boli zo siedmich návrhov akcep-
tované dva. Podľa informácie z Úradu je to tak 
najmä preto, že keď ide o novelu zákona, je 
obmedzená určitým počtom novelizovaných 
bodov. Preto viaceré neakceptovali. Úrad 
návrhy však má a ak bude priestor na nový 
zákon, tak ich využije. 14. decembra 2012 
sme dostali z Úradu informáciu o tom, že prá-
ce na novele zákonov o geodézii a kartografii 
ako aj na zákone o Komore, boli prerušené. 
Dôvodom bolo množstvo pripomienok v me-
dzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré 
významne menia pôvodný návrh novely záko-
na o geodézii a kartografii. V tomto roku by 
mali práce na zákonoch pokračovať.

8.  Regionálne stretnutia

Regionálnymi zástupcami Komory sú Ing. 
J. Pobjecký (Bratislavský kraj), Ing. J. Piroha 
(Trnavský kraj), Ing. J. Kováč (Nitriansky kraj), 
Ing. M. Siman (Banskobystrický kraj), Ing. 
M.  Bulla (Žilinský kraj), Ing. P. Repáň (Prešov-
ský kraj) a Ing. M. Karlík (Košický kraj).

Stretnutie členov Komory Trnavského 
kraja a zástupcov Katastrálneho úradu v Tr-
nave sa konalo 15. marca 2012 v budove Ka-
tastrálneho úradu v Trnave. Na programe boli 
okrem iných bodov aj informácie o činnosti 
Katastrálneho úradu v Trnave, informácie 
z oblasti technických predpisov, pripravova-
né zmeny v katastrálnom zákone, súvisiace 
s evidovaním stavieb a odborná diskusia 
ku geodetickým prácam z oblasti katastra 
nehnuteľností za účasti zástupcov Úradu 
a Úradných overovateľov správ katastra.

Podľa regionálneho zástupcu Nitrianskom 
kraji sa stretnutie nekonalo z toho dôvodu, že 
rok 2012 bol volebný a na Úrade sa menilo 
vedenie a nikto nedokázal zodpovedne pove-
dať nejaké perspektívy, ako sa bude geodézia 
ďalej vyvíjať. Tak boli obavy, že stretnutie bu-
de iba hádaním sa prítomných o cenách.

V ostatných krajoch sa regionálne stretnu-
tia nekonali. Možno aj preto, že v roku 2011 
boli stretnutia vo všetkých krajoch, okrem 
Žilinského a boli venované problematike 
JTSK03, teda hlavnému problému, ktorý geo-
detov zaujímal.

Predpokladáme, že v roku 2013 sa re-
gionálne stretnutia uskutočnia vo väčšom 
rozsahu a zrejme aj vo všetkých krajoch. 
Dôvodom je skutočnosť, že v navrhovaných 
organizačných opatreniach v Analýze techno-
lógie spravovania súboru geodetických infor-
mácií katastra nehnuteľností a zhotovovania 
geometrických plánov po 1. 4. 2011 číslo 
KO-1171/2013-275 z 28. 2. 2013 sa navrhu-
je, aby školenia zhotoviteľov boli vykonané na 
regionálnych stretnutiach Komory. Komora je 
pripravená toto navrhované opatrenie podpo-
riť a splniť.

9.  Podpora a priama pomoc členom

Viacerí členovia, ako aj niektorí objednávate-
lia geodetických prác sa individuálne obra-
cajú na Komoru so žiadosťou o informácie, 
stanovisko, alebo podporu. Bolo spracované 

a zaslané stanovisko ohľadne spôsobu ove-
rovania geodetických elaborátov na stavbe 
geodetickým dozorom stavebníka a povinná 
skladba geodetického elaborátu k fakturácii.

Ďalej bolo spracované a odoslané stano-
visko nášmu členovi k vytyčovaniu a overo-
vaniu jednoduchých stavieb (rodinných do-
mov) autorizovanými geodetmi a kartografmi 
(AGK) v zmysle stavebného zákona, kde 
bolo zdôraznené, že pokiaľ stavebný úrad 
neupustí od vytýčenia odborne spôsobilými 
osobami, musí byť vytyčovací protokol overe-
ný AGK. Okrem odpovede nášmu členovi bol 
zaslaný list so stanoviskom Komory k tejto 
problematike na stavebné úrady, kde je na-
vyše odporúčané stavebným úradom, aby ku 
kolaudácii vyžadovali zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby aj pre jednoduché stavby 
s konštatovaním AGK, či skutočná poloha 
stavby a oplotenia súhlasí so stavebným po-
volením a s vlastníckou hranicou evidovanou 
v KN. Znamenalo by to pre geodetov a AGK 
ďalšiu prácu, ktorú doteraz stavebné úrady 
ku kolaudácii nevyžadovali aj napriek tomu, 
že v stavebnom zákone možno nájsť k tejto 
našej požiadavke podporu. O problematike 
vytyčovania a kontroly jednoduchých stavieb 
informoval Ing. Peter Repáň formou pre-
zentácie na pracovnej porade prešovského 
Krajského stavebného úradu so zamestnan-
cami stavebných úradov Prešovského kraja. 
V prezentácii bolo prítomným vysvetlené, 
kto sú oprávnené osoby pre oblasť geodézie 
a kartografie, prečo treba aj jednoduché stav-
by riadne vytyčovať a následne po realizácii 
geodeticky kontrolovať. Toto je dobrý príklad 
aktívnej práce Komory voči orgánom samo-
správy za účelom propagácie geodetov a zís-
kania novej práce.

Komora reaguje aj na podnety členov, 
ktorí navrhujú a požadujú riešenie technolo-
gických problémov v geodetickej praxi. Na zá-
klade takýchto podnetov sme v spolupráci so 
ZZGK, SSGK a SvF STU pripravili a realizovali 
diskusné fórum so zameraním na skúsenos-
ti geodetov a prácami v JTSK03. Fórum sa 
konalo 30. januára 2013 na neutrálnej pôde 
SvF STU za účasti vybraných odborníkov 
z komerčnej sféry, Úradu, aj akademickej ob-
ce. Zhrnutie poznatkov z tohto podujatia sme 
zaslali na Úrad v záujme poskytnutia informá-
cii z praxe na riešenie problémov v JTSK03.

Seminár s podobným zameraním, rozšíre-
ným o problematiku digitalizácie máp Komora 
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pripravila na základe uznesenia z VZ komory 
v Starom Smokovci. Záujem o tento seminár 
presiahol naše očakávania. Zúčastnilo sa ho 
temer 400 našich členov, ale aj pracovníkov 
katastra a komerčných geodetov, ktorí nie 
sú členmi Komory. Aj z tohto podujatia, kto-
ré malo medzinárodnú dimenziu, sme Úradu 
poslali poznatky.

Obe podujatia ukázali schopnosť kultivo-
vanej, vecnej a na vysokej odbornej úrovni ve-
denej diskusie. Sme pripravení podujatia toh-
to druhu a na vaše podnety organizovať pod-
ľa potreby. Myslíme si, že je lepšie odborné 
problémy prediskutovať a navrhovať riešenia 
práve na takýchto diskusiách, či seminároch 
a nie na valných zhromaždeniach. To nezna-
mená, že na VZ chceme obmedzovať disku-
siu. Chceme iba vytvoriť lepšie podmienky na 
prípravu a diskusiu o vybraných odborných 
problémoch praxe. Máme už aj ďalší návrh na 
zorganizovanie odborného seminára na tému 
Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností.

Za veľkú pomoc našim členom považuje-
me aj informácie a právny servis, ktorý pre 
Komoru realizuje advokátska kancelária pani 
Papšíkovej.

Napriek snahe riešiť podnety členov Ko-
mory a ich potreby je Komora terčom častej 
kritiky. Najčastejšie sa jej vytýka, že nerieši 
prepad cien, podmienky verejného obstará-
vania, nedostatok práce a že nedostatočne 
háji profesiu. Nie všetko a nie vždy vieme 
a môžeme riešiť tak, ako by sme chceli. Výho-
dou je však skutočnosť, že nás naši členovia 
iba nekritizujú, ale aj ponúkajú a navrhujú rie-
šenia. Na budúcom VZ komory budú aj voľby 
jej nových orgánov. Preto považujem za vhod-
né a potrebné, aby tí z našich radov, ktorí ma-
jú riešenia na pretrvávajúce problémy, svoje 
návrhy prezentovali a kandidovali do budúce-
ho obdobia a realizovali ich v bežnom živote.

10.  Problémy s programom dlhodobého 
vzdelávania

So sústavným vzdelávaním máme problémy 
odvtedy, ako sa oň snažíme. Prvý systém, kto-
rý sme prijali ešte na VZ v Nitre bol kritizova-
ný pre jeho štatistickú podobu. Spočítavanie 
overených prác robila asi tretina členov Ko-
mory. Súčasný systém je kritizovaný preto, že 
je to vraj naháňanie bodov za odborné akcie. 
Nie je to pravda, ak sa pozrieme do materiálu 

Sústavné vzdelávanie, je tam viac aktivít, nie-
len účasť na odborných podujatiach. Napriek 
nedokonalostiam vzdelávania ho akceptuje 
70 % členov Komory.

Formu sústavného vzdelávania doteraz 
schvaľuje VZ. Máme problémy s cca 30 % 
členov, ktorí podmienky vzdelávania úplne 
ignorujú. Ak by sme chceli sprísniť sústav-
né vzdelávanie o overovanie, napr. formou 
elektronických testov – hlavne pre tých, čo 
si povinnosti vo vzdelávaní nesplnia, ťažko 
predpokladať, že to VZ schváli proti sebe. 
Preto sme do novely zákona o Komore da-
li zásadu, že predstavenstvo určuje formu 
a rozsah sústavného vzdelávania. Úrad tento 
návrh akceptoval.

Hľadáme však aj možné formy, ktoré by 
viedli k zefektívneniu vzdelávania. Na námet 
disciplinárnej komisie sa jej členovia budú 
zaoberať eventuálnou zmenou formy vzdelá-
vania do budúcnosti a preskúmajú možnosti 
e-learningu. V tomto zmysle bolo prijaté aj 
uznesenie z rokovania predstavenstva.

V dnešnej podobe zákon č. 216/1995 
Z. z. určuje Komore v § 2 písm. f právomoc 
určovať rozsah a formu vzdelávania, pričom 
však zákon nedal túto kompetenciu žiadne-
mu z orgánov. Vzhľadom na fakt, že vzde-
lávanie je opodstatnené pre zabezpečenie 
potrebnej úrovne znalostí autorizovaných 
geodetov a kartografov, je nutné jasne za-
kotviť kompetentný orgán stanovujúci rozsah 
a formu vzdelávania. Doteraz rozsah a spô-
sob určuje uznesenie VZ, kedy člen Komory 
splní podmienky sústavného vzdelávania. 
Avšak nie všetci členovia Komory podmien-
ky plnia. Pri vedení disciplinárneho konania 
vznikla právna otázka záväznosti podmienok 
stanovených VZ, keď uznesenie VZ nemalo 
oporu v zákone. Z daného dôvodu je navrh-
nuté doriešenie tejto právnej otázky v noveli-
zácii disciplinárneho poriadku. Faktom je, že 

Komora jednak organizuje určité školenia, 
vzdelávanie, kurzy, kde členovia môžu získa-
vať potrebné body, čím je zabezpečovaná aj 
potrebná úroveň vzdelávania členov. Avšak 
nie všetci členovia tieto kurzy, vzdelávanie 
absolvujú, pričom Komora nemala možnosť 
v disciplinárnom konaní nedodržanie povin-
nosti celoživotného vzdelávania, zakotvené-
ho v § 9 ods. 2 zák. č. 216/1995 Z. z., sank-
cionovať, resp. Komora sa vystavovala riziku 
prehratých súdnych sporov.

Jednou z možností je stanoviť nástroje 
postihu, napr. na základe prijatého uznesenia 
z VZ, v ktorom bude nesplnenie bodového 
hodnotenia považované za nesplnenie uzne-
senia VZ, keď je Komora oprávnená poza-
staviť členstvo v Komore. Členovi nebude 
odobratá odborná osobitná spôsobilosť, ale 
oprávnenie a pečiatka člena. Tento krok je 
však potrebné prerokovať s právnikmi.

Napriek problémom, ktoré so sústavným 
vzdelávaním členov Komory máme, ho nepo-
važujeme za nevyhnutné na tomto VZ meniť. 
Je však potrebné, aby sme rozmýšľali a hľa-
dali jeho vhodnejšie formy, napríklad formou 
spomínaného e-learningu, alebo testov, ktoré 
sa v niektorých komorách už používajú.

11.  Partnerstvo a spolupráca

Komora má 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. Dohoda o spolu-
práci medzi Komorou a Úradom vytvára na to 
základný rámec a dobré predpoklady.

Vážime si aj tú skutočnosť, že pracovníci 
Úradu, riaditelia správ katastra, odboru ka-

Rozhovory počas prestávky.



slovenský geodet a kartograf   2|2013 23V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K o m o r y  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v 

tastrálnej inšpekcie a riaditelia správ katastra 
i úradní overovatelia sa zúčastňujú na regio-
nálnych stretnutiach a iných odborných pod-
ujatiach organizovaných Komorou.

Máme jednoznačný záujem v korektnej 
spolupráci s Úradom pokračovať. Sme pri-
pravení podieľať sa na legislatívnom procese, 
ale aj činnosti v odborných komisiách. O spo-
luprácu a dobrý kontakt medzi pracovníkmi 
Úradu a zástupcami Komory sa snažíme 
osobnými stretnutiami, účasťou na konzultá-
ciách o riešení odborných problémov a účas-
ťou pracovníkov Úradu na odborných seminá-
roch, či diskusiách organizovaných Komorou.

Bolo by pre nás veľkým povzbudením, ke-
by sa v spolupráci s Úradom podarilo lepšie 
využiť kapacity komerčných geodetov pre 
práce slúžiace katastru. Približne 900 aktív-
nych geodetických firiem či komerčných pod-
nikateľov nemá v súčasnosti dobrú perspektí-
vu prác do budúcnosti. Privítali by sme najmä 
využitie týchto voľných kapacít pri obnove 
katastrálneho operátu novým mapovaním.

K prerokovaniu uvedených zámerov vy-
tvárame podmienky tým, že organizujeme 
spoločné rokovanie vedenia Úradu a orgánov 
Komory.

Komora má uzatvorené dohody o spolu-
práci aj so Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov (SSGK), 
Kartografickou spoločnosťou SR a Zamest-
návateľským zväzom geodézie a kartografie 
(ZZGK). Tá sa prejavila pri riešení problé-
mov, súvisiacich s vyhotovovaním projektov 
pozemkových úprav a aj pri návrhoch noviel 
zákonov a ich pripomienkovaní. Oceňujeme 
prínos SSGK pri organizovaní odborných 
podujatí, ktorých sa zúčastňuje aj veľa členov 
Komory. Spolupráca s týmito partnermi je dl-
hodobo dobrá a prospešná. Podporujeme sa 
navzájom pri riešení odborných problémov 

a účasťou na odborných a spoločenských 
podujatiach, organizovaných jednotlivými 
stranami. Úzka spolupráca a zhoda našich 
spoločných cieľov sa prejavuje najmä pri prí-
prave odborného programu a organizovaní 
SGD.

Všetky dohody o spolupráci boli predsta-
venstvom vyhodnotené s kladným výsled-
kom. So zástupcami SSGK sme rokovali 
o aktualizácii niektorých ustanovení zmluvy 
o spolupráci, hlavne pokiaľ ide o pôsobenie 
oboch organizácií vo Svetovej federácii ge-
odetov FIG.

Od začiatku roka 2012 bola Komora pri-
zvaná k spolupráci na tvorbe Národnej sústa-
vy povolaní SR (NSP), ktorej garantom je Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
NSP definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti ako celoštátny, jednotný 
informačný systém opisu štandardných náro-
kov trhu práce na jednotlivé pracovné mies-
ta. NSP určí požiadavky na odborné zručnosti 
a praktické skúsenosti potrebné na vykoná-
vanie pracovných činností na trhu práce. Jej 
centrom sa stane „Register zamestnaní“, 
tvorený z národných štandardov zamestnaní, 
ktoré opíšu požiadavky zamestnávateľov kla-
dené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.

Zástupca Komory – Ing. J. Hardoš bol 
v rámci tohto projektu delegovaný do Sek-
torovej rady pre stavebníctvo, v rámci ktorej 
bude riešené aj povolanie geodeta. Členom 
tejto Sektorovej rady okrem mnohých odbor-
níkov z oblasti stavebníctva je aj ďalší člen 
Komory – prof. Ing. A. Kopáčik, PhD, ktorý 
tu zastupuje Stavebnú fakultu STU. Za Úrad 
bol do Sektorovej rady delegovaný aj riaditeľ 
GKÚ, ktorý bude tvorcom národného štan-
dardu zamestnania/povolania – špecialista 
GIS. Úlohou zástupcu Komory bude vytvoriť 
národný štandard zamestnania/povolania 
geodet-technik, inžinier geodet a kartograf 

a autorizovaný geodet a kartograf (defino-
vanie všeobecných spôsobilostí, odborných 
vedomostí a odborných zručností potrebných 
pre jednotlivé kategórie geodeta). Tieto ná-
rodné štandardy jednotlivých povolaní v sta-
vebníctve vrátane geodetických, budú pripo-
mienkované a schvaľované všetkými členmi 
Sektorovej rady.

12.  Informovanosť o činnosti 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, VZ a v jej kancelárii. 
Rýchly prienik informácií a prenos rôznych 
usmernení Úradu, či informácií o odborných 
podujatiach organizovaných partnerskými 
organizáciami a iných zaujímavých informá-
cií, zabezpečuje kancelária zasielaním hro-
madnej e-mailovej pošty a ich zverejnením 
na internetovej stránke. Silnou stránkou istej 
vzájomnej informovanosti a spätnou väzbou 
od členov k predstavenstvu je v dnešných 
elektronických časoch diskusné fórum na 
internete – neraz kontroverzné a plné emó-
cií. Je to v poriadku, taká je väčšina diskusií 
na webe. Nie na všetky rozhorčené otázky či 
reakcie vieme alebo môžeme otvorene od-
povedať, alebo na ne máme hotové riešenia. 
Vieme sa však nad nimi stretnúť a pokúsiť 
sa ich riešiť. Problém nevidíme ani v tom, že 
niektoré príspevky nie sú autorom podpísa-
né, pseudonymy sú v týchto typoch diskusií 
normálne. Myslíme si však, že ak má byť 
diskusné fórum kultivovaným priestorom na 
výmenu názorov na témy geodézie, kartogra-
fie a katastra nehnuteľností, treba po skú-
senostiach z minulých rokov prijať pravidlá 
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pre diskutujúcich na www.kgk.sk. Ich návrh 
ste dostali e-mailovou poštou a budeme 
o nich na VZ hlasovať. Podstatou pravidiel je, 
že dĺžka diskusného príspevku je obmedze-
ná na 1 500 znakov (približne vyše polovice 
popísanej strany veľkosti A4) a v prípade, že 
na novo založenú diskusnú tému v období 
dvoch mesiacov od jej založenia nikto okrem 
zakladateľa témy nezareaguje, vyhradzujeme 
si právo rozhodnúť o vymazaní takejto témy 
z dôvodu nezáujmu o tému a na sprehľadne-
nie diskusie.

Diskusné fórum je významným zdrojom 
informácií aj pre Úrad, ktorý ju sleduje a vy-
hodnocuje.

Na predstavenstve bola diskusia o zmene 
formy časopisu Slovenský geodet a kartograf 
z papierovej na elektronickú. Predstavenstvo 
sa zhodlo na tom, že bude lepšie zachovať 
zatiaľ klasickú – papierovú formu. Redakčná 
rada časopisu privíta odborné články z praxe.

13.  Medzinárodná spolupráca

Na 35. valnom zhromaždení a Working 
Week FIG, ktorý sa konal 6. až 10. mája 
2012 v Ríme, sa za Komoru zúčastnil Ing. 
J. Hardoš. Hlavným sloganom podujatia bolo 
„Spravovať územie, chrániť životné prostre-
die a zhodnocovať kultúrne dedičstvo“. Cel-
kovo sa podujatia zúčastnilo viac než 1 500 
delegátov z 96 krajín sveta. Na valnom zhro-
maždení sa prezentovalo 66 členských aso-
ciácií z celkového počtu 107, ako aj delegáti 
ďalších pridružených organizácií a akademic-
kých členov FIG. Čo do počtu zúčastnených 
ľudí tento pracovný týždeň bol hodnotený ako 
najväčší v histórii FIG vôbec.

Otvárací ceremoniál bol v rímskom kultúr-
nom centre Parco della Musica a tradičným 
talianskym spôsobom, kde po otváracích 
prejavoch bol dvojhodinový koncert Rímske-
ho symfonického orchestra. Z technického 

programu, okrem už osvedčených ranných 
plenárnych zasadnutí s najdôležitejšími refe-
rátmi, následne až do večera prebiehalo viac 
ako 100 technických zasadnutí, kde bolo pre-
zentovaných cca 500 referátov, pričom pri-
hlásených referátov bolo okolo 750. V rámci 
rokovania technických sekcií súbežne pre-
biehalo až 12 zasadnutí. Výstava prístrojovej 
techniky a nových technológií patrila medzi 
malé, celkovo sa zúčastnilo 20 vystavovate-
ľov v 25 stánkoch.

Návrh zmeny na spôsob hlasovania v FIG, 
ktorý sa začal riešiť na minuloročnom WW FIG 
v Marakéši ani napriek ustanovenej viac-
národnej komisii z minulého roka nedošiel 
k  jednoznačným záverom, ale navrhol viaceré 
varianty riešenia, z ktorých delegáti VZ prijali 
2 hlavné zásady: nebudú mať hlasy štáty, ale 
členské asociácie – tak ako doteraz – a do 
kongresu FIG r. 2014 užšie vedenie FIG na-
vrhne spôsob vyššej váhy hlasov asociácií 
z veľkých krajín (v zmysle veľkosti členského 
príspevku do FIG).

V rámci bohatého dvojdňového programu 
VZ boli zvolení dvaja noví viceprezidenti FIG 
na roky 2013 – 2016, a to Bruno Razza z Ta-
lianska a Dr. Cheng z Číny (z 3 kandidátov – li-
banonský kandidát bol neúspešný). Prebehla 
aj voľba nových predsedov 9 technických 
komisií na roky 2013 a 2014. Z nám bližších 
štátov hodno spomenúť Gerdu Schenach 
z Rakúska (7. komisia – kataster) a Dr. Iva 
Mileva z Bulharska (5. komisia – geodetické 
metódy a prístroje). V rámci minúty ticha za 
zosnulých významných delegátov a funkcio-
nárov FIG treba spomenúť aspoň nám naj-
bližšieho – dlhoročného reprezentanta a ve-
dúceho delegácie z Českej republiky, ako aj 
bývalého Československa – Milana Klimeša. 
V rámci hlasovania o budúcich Pracovných 
týždňoch FIG to na rok 2015 vyhralo Bulhar-
sko – Sofia (Nepál a Rumunsko neúspešné) 
a na rok 2016 Nový Zéland – Christchurch 
(Bulharsko a Rumunsko neúspešné).

Tradičné 2-hodinové stretnutie vedenia 
FIG s prezidentmi, viceprezidentmi, resp. ve-
dúcimi delegácií členských asociácií vo FIG 
(Prezidentský míting) sa konalo v posledný 
deň Pracovného týždňa, pred 2. časťou valné-
ho zhromaždenia. Tento rok sa ho zúčastnilo 
47 reprezentantov zo 40 členských asociácií. 
Za delegáciu Komory sa ho zúčastnil Ing. 
Hardoš. Diskusia sa točila okolo problémov 
technického programu, účasti mladých geo-
detov a geodetov z afrických krajín a návrhu 
zásad nového volebného systému.

Jarné valné zhromaždenie CLGE sa konalo 
29. až 31. mája 2012 v škótskom Edinbur-
gu. Zúčastnil sa ho Ing. Hardoš ako národný 
delegát za Slovensko, ktoré v tejto európskej 
organizácii reprezentuje Komora. Do CLGE 
bolo prijaté Srbsko ako 35. členský štát. 
Hlavnou témou tohto valného zhromaždenia 
okrem bežných administratívnych a organi-
začných procedúr boli aktivity voči EÚ (smer-
nice EÚ), spolupráca s ďalšími európskymi 
agentúrami, okrem iných s EÚ Agentúrou 
GNSS (Galileo), ktorá sa sťahuje z Bruselu 
do Prahy, diskutovali sa ďalšie pripomienky 
CLGE k revízii Smernice EÚ o vzájomnom 
uznávaní profesijnej kvalifikácie v Európe. 
V rámci tejto diskusie sa spomenul aj fakt, 
že ešte vo viacerých krajinách Európy naša 
profesia nie je vôbec regulovaná. Hardoš zdô-
raznil, že treba tieto krajiny podporiť k regu-
lácii profesie a nielen v katastri. Diskutovalo 
sa aj o účasti CLGE (cez CEPLIS) na príprave, 
tzv. „európskej profesijnej karty“, ktorá by 
mala uľahčiť v budúcnosti pohyb a migráciu 
geodetov do firiem v rámci EÚ. Francúzska 
Komora (OGE) si zároveň dala za úlohu mo-
nitorovať všetky smernice EÚ, ktoré by sa aj 
len okrajovo týkali našej profesie, priebežne 
elektronicky informovať všetkých delegátov 
a po ich pripomienkovaní dávať pripomienky 
cez CLGE. V rámci Smernice EÚ o službách 
na vnútornom trhu je snaha CLGE vyňať služ-

Momentky z diskusie.



slovenský geodet a kartograf   2|2013 25V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K o m o r y  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v 

by pre kataster spod tejto smernice, čiže voľ-
ný pohyb osôb v rámci EÚ by bol obmedzený 
a táto činnosť by bola regulovaná len národ-
nou legislatívou. Pokračovalo sa tiež v disku-
sii o pripravovanej elektronickej „Dynamickej 
databáze údajov o profesii geodeta“ v každej 
členskej krajine, z ktorej by mali čerpať CLGE, 
národné geodetické organizácie, ako aj 
samotní geodeti v jednotlivých štátoch. Na 
záver prebehli 3 workshopy na témy: Fungo-
vanie katastra v jednotlivých štátoch, Využitie 
sociálnych sietí pre prácu CLGE (Facebook, 
Twitter...), posilnenie postavenia CLGE vo FIG.

Jesenné valné zhromaždenie CLGE sa ko-
nalo 10. až 13. októbra 2012 v Hannoveri 
– Nemecko. Zúčastnili sa ho Ing. J. Hardoš 
a Ing. P. Repáň. Prvý deň sa delegáti CLGE 
zúčastnili 3. európskej konferencie geodetov, 
ako aj súbežnej svetovej výstavy geodetickej 
techniky INTERGEO. Okrem mnohých iných 
tém bol odsúhlasený „Európsky kódex me-
rania plôch v budovách“ zostavený na pôde 

CLGE a odporúčaný pre všetkých geodetov 
v Európe. CLGE už kontaktovala aj CEN a má 
snahu aby sa tento „kódex“ stal aj európskou 
normou. Ťažká diskusia prebehla okolo finan-
covania „Dynamickej databázy údajov o pro-
fesii geodeta“, ktorá je spracúvaná externou 
organizáciou.

V rámci volieb do nového Výkonného vý-
boru CLGE boli zvolení: za prezidenta CLGE 
opätovne Jean-Yves Pirlot (Belgicko), za 
tajomníčku Michelle Camilleri (Malta), za 
pokladníka Dieter Seitz (Nemecko). Za vice-
prezidentov boli zvolení Danko Markovino-
vič (Chorvátsko), Leiv Bjarte Mjos (Nórsko) 
a Pedro Ortiz (Španielsko).

Na záver, už ako tradične, prebehli 3 work-
shopy na témy: Spresnenie obsahu Dyna-
mickej databázy údajov o profesii geodeta, 
Blueparking.eu (švajčiarsky projekt jedno-
duchého zberu údajov pre internetový GIS 
o parkovacích miestach pre telesne postihnu-
tých) a ich prieskum pre eventuálny záujem 
o rozšírenie projektu do ostatných krajín Eu-

rópy. Treťou témou bolo doterajšie fungova-
nie CLGE a námety delegátov na zlepšenia.

Vzhľadom na veľký rozsah týchto 3 akcií 
v rámci tohtoročného jesenného zasadnutia 
CLGE, podrobnú správu možno nájsť na we-
bovej stránke Komory.

Najbližšie jarné VZ CLGE sa bude konať 
v Budapešti 21. – 23. marca 2013.

14.  Slovenské geodetické dni

Slovenské geodetické dni (SGD), už jubilej-
né dvadsiate sa po štvrtý raz konali v Žiline. 
Zúčastnilo sa ich viac ako 500 slovenských 
geodetov a pracovníkov katastrálnej služby. 
Túto najväčšiu odborno-spoločenskú akciu 
pre geodetov na Slovensku má Komora v plá-
ne zorganizovať aj tohto roku na tom istom 
mieste a v termíne 7. – 8. novembra 2013.

15.  Záver

Na záver je namieste poďakovať všetkým 
členom Komory, funkcionárom jej orgánov, 
pracovníčkam kancelárie Komory, všetkým 
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoji-
li do jej činnosti a podporili ju. Vážime si to 
a oceňujeme.

Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hardoš, podpredseda predstavenstva

Univerzita J. Selyeho, v jedálni podávali účastníkom VZ obed.

V blízkosti miesta VZ sa nachádza aj mestské opevnenie.

Ing. Ján Hardoš, podpredseda predstavenstva.



Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

Členovia SAK KGaK: 
Prof. Ing. A. Kopáčik PhD. – predseda, 
Ing. Štefan Lukáč – podpredseda, 
Ing. Karol Ďungel, Ing. Ján Bielik, 
Ing. Jozef Kožár, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, 
PhD., Ing. Miroslav Mališ (ÚGKK SR)

Na zasadaniach SAK KGaK sa za DR KGaK 
zúčastňovala Ing. R. Šrámková.

Harmonogram zasadaní SAK KGaK 
v r. 2012:

rokovanie cez e-prostredie: apríl, máj 2012
1. spoločné zasadanie orgánov KGaK: 7. a 8. 6. 2012
miesto: Kráľova Lehota
2. zasadanie SAK KGaK: 13. 12. 2012
miesto: Bratislava, KGaK
3. rokovanie cez e-prostredie: január, február 2013

 
Plnenie úloh a činností:

apríl, máj 2012 – SAK KGaK:

 skontrolovala prihlášky na jarný termín 
skúšok – počet prihlásených menej ako 
5, rozhodla o odročení (neuskutočnení) 
skúšok v jarnom termíne, 

 prerokovala uznesenia VZ KGaK a zapra-
covala relevantné uznesenia do svojho 
plánu činnosti,

 opakovane prerokovala podklady na novelu 
zákonov 215/1995 Z. z. a 216/1995 Z. z.,

 prerokovala návrh na usmernenie postu-
pu pri aplikácii JTSK03 v oblasti investič-
nej výstavby,

 vzala na vedomie informáciu a materiály 
z rokovania P-KGaK,

 prerokovala materiály pripravované na 
spoločné rokovanie orgánov KGaK a spo-
ločné rokovanie KGaK a ÚGKK SR,

7. a 8. 6. 2012 – spoločné zasadanie 

orgánov KGaK, SAK KGaK:

 SAK KGaK opätovne predložila otázku pô-
sobenia dvoch komisií menovaných KGaK 
a ÚGKK SR, navrhla začať diskusiu medzi 
KGaK a UGKK SR o prípadnom priblížení 
činnosti a kvalitatívnych ukazovateľov 
oboch komisií v budúcnosti,

 Informovala, že projekty predložené uchá-
dzačmi na skúškach naďalej obsahujú 
množstvo formálnych nedostatkov, za 
ktoré zodpovedajú osoby s autorizačným 
oprávnením overujúce tieto projekty, SAK 
KGaK o týchto nedostatkoch informovala 
DK KGaK.

október 2012 – delegovaní členovia SAK 

KGaK:

 vykonali kontrolu došlých prihlášok na je-
senný termín 2012 kvalifikačných skúšok,

 pripravili podklady na pozvanie uchádza-
čov na kvalifikačné skúšky,

 pripravili podklady na konanie kvalifikač-
ných skúšok v termíne 13. 12. 2012.

december 2012 – SAK KGaK:

 spolu s kanceláriou KGaK organizovala 
kvalifikačné skúšky – 13. 12. 2012,

 vyhodnotila kvalifikačné skúšky a pri-
pravila návrh na vydanie autorizačných 
oprávnení – 10 prihlásených uchádzačov, 
8 úspešne, 2 neúspešne,

 vykonala kontrolu prihlášok na jarný ter-
mín 2013 kvalifikačných skúšok a roz-
hodla o uzávierke prihlášok na jarný ter-
mín 28. 2. 2013,

 príprava VZ,

január, február 2013 – SAK KGaK:

 vykonala kontrolu došlých prihlášok a roz-
hodla o konaní kvalifikačných skúšok 
v jarnom termíne v prípade dostatočného 
počtu uchádzačov – máj 2013,

 prerokovala správu SAK KGaK za rok 2012.

SAK KGaK pripravila CD s inovovanými texta-
mi prednášok pre kurz pre uchádzačov o od-
bornú spôsobilosť (január 2013). Podklady 
obsahujú 12 prednášok, všetky príspevky sú 
recenzované.

Členovia SAK KGaK sa v priebehu roka 2012 
opäť aktívne zapájali do tvorby legislatívnych 
dokumentov v rezorte geodézie a kartografie 
(zákona č. 215/1995 Z. z o geodézii a karto-
grafii a zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore 
geodetov a kartografov). Pripravili a viedli ro-
kovania o úrovni výkonu znaleckej činnosti na 
Ministerstve spravodlivosti SR a spoluorgani-
zovali a obsahovo napĺňali seminár o výkone 
znaleckej činnosti v odbore GaK (február 
2013).

SAK KGaK konštatuje, že sa opakovane 
vyskytujú závažné chyby a nedostatky v do-
kumentácii výsledkov GaK činností predkla-
daných uchádzačmi na skúšku odbornej 
spôsobilosti. Pretrvávajú najmä formálne ne-
dostatky, neúplné technické správy, neúplná 
dokumentácia, nedodržiavanie ustanovení 
legislatívnych a technických predpisov, ne-
dodržiavanie kritérií presnosti atď. SAK KGaK 
naďalej trvá na prijatí účinných opatrení voči 
týmto členom, takých opatrení, ktoré zame-
dzia produkovanie nekvalitných dokumentov. 
SAK KGaK podala podnet v predmetnej zále-
žitosti na DK KGaK.

Pripravili: členovia SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda SAK KGaK.
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Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

Komisia pracovala v rovnakom zložení ako 
v predchádzajúcom roku.

Celkovo sa uskutočnili 4 zasadania, z toho 
jedno bolo výjazdné (v Kráľovej Lehote – spo-
ločné so všetkými orgánmi Komory).

Na všetkých zasadaniach sa pravidelne 
zúčastňoval aj člen dozornej rady (DR) Ing. V. 
Nechuta.

Riešili sme spolu 23 podnetov, z nich bolo 22 
z katastra a 1 z inžinierskej geodézie.
 2 podnety boli na nečlenov našej Komory 

(KGaK),
 6 podnetov sme odstúpili OKI,
 až 3 podnety sa týkali súdnych znalcov,
 jedno podanie skončilo súdnym konaním,
 dva podnety ešte nie sú doriešené.

Skúšobná a autorizačná komisia (SaK) nám 
postúpila podanie na troch AGK, ktorí autori-
zovali práce predkladané ku skúške. (Projekty 
boli súčasťou dokladov ku skúške na získanie 
odbornej spôsobilosti – so súhlasom AGK.) 
Vzhľadom na to, že SK predložené práce vráti-
la uchádzačom, DK si vyžiadala tieto práce od 
AGK na posúdenie. Na základe predložených 
prác bol okrem spomínaných AGK pozvaný 
ešte ďalší náš člen, ktorý dal súhlas s použitím 
prác ku skúške, na disciplinárne konanie.

V jednom prípade musíme konštatovať, 
že predložená práca DK, ktorá spĺňala všetky 
náležitosti v zmysle platných predpisov, ne-
zodpovedala zrejme práci, ktorá bola predlo-
žená SK. Tento problém bol však riešený spo-
ločne so SK (a v súčasnosti zostávajú práce 
v archíve KGaK vo formáte pdf).

Po prerokovaní s uvedenými AGK dospela 
komisia k záveru, že (Ing. Zoltánovi Nagyovi) 
udelila v zmysle Disciplinárneho poriadku čl. 
10, ods. 4, písm. a) písomné napomenutie. 
Pri ostatných AGK komisia konštatovala, že 
disciplinárne konanie splnilo svoj účel a ne-
bolo uložené žiadne disciplinárne opatrenie.

Podobne sme v jednom podnete po odvo-
laní sťažovateľky a zistení nových skutočností 
v disciplinárnom konaní udelili v zmysle Discipli-
nárneho poriadku (DP) čl. 10, ods. 4, písm. a) 
písomné napomenutie. (Ing. E. Chrvala).

Tak ako bolo v našich správach už v pred-
chádzajúcich rokoch veľakrát spomenuté, 
veľká časť podnetov od fyzických osôb je 
dôsledkom neprofesionálneho konania a prí-
stupu našich členov – zhotoviteľov geomet-
rických plánov (GP) k objednávateľom, resp. 
k dotknutým vlastníkom okolitých pozemkov. 
V prípade vzniknutých problémov, resp. pri 
vstúpení do už existujúceho susedského kon-
fliktu, namiesto pokusu o zmierenie obidvoch 
strán, pokusu o vysvetlenie a riešenie problé-
mu, naši členovia často volia konfrontáciu. Aj 
v prípade, že zhotoviteľ je presvedčený o správ-
nosti svojho postupu a spracovania, pre dobré 
meno a obraz našej profesie v očiach verejnos-
ti by bolo lepšie ponúknuť protistrane riešenia. 
Napríklad oslovenie druhého geodeta, ktorého 
si zvolí protistrana, podanie na súd a pod.

V priebehu roka nás viacerí členovia KGaK 
upozornili na nesprávne používanie autori-
začnej pečiatky podľa zákona č. 215/1995 
Z. z. § 6 písm. a) – e). Na základe uvedeného 
DK KGaK vykonala 30. a 31. januára 2013 
kontrolu dokumentácie skutočného vyhoto-
venia stavieb a vytyčovacích výkresov stavieb 
z hľadiska jej úplnosti a správnosti použitej 
autorizácie. Kontrola bola vykonaná na 
Stavebných úradoch Banská Bystrica (BB) 
(12 kontrolovaných projektov), Ružomberok 
(RK) (15 kontrolovaných projektov) a Lip-
tovský Mikuláš (LM) (16 kontrolovaných 
projektov). O výsledku kontroly sme infor-
movali aj uvedené stavebné úrady. V BB boli 
dva prípady nesprávnej autorizácie (použitá 
pečiatka A pre práce v KN), v RK bolo 6 prí-
padov nesprávnej autorizácie, v LM boli pred-
ložené práce správne autorizované. Celkovo 
boli 3 projekty bez autorizácie.

Proti trom našim členom bude začaté 
disciplinárne konanie.

Zároveň členovia DK využili tieto stretnutia 
na podanie informácií o výkone AGK v sta-
vebnom procese (Vyhlášky č. 300/2009 
a č. 75/2011).

Z času na čas sa objaví nespokojnosť zo 
strany našich členov na naše rozhodnutie. 
Rád by som všetkých ubezpečil, že komisia 

sa rozhoduje z  podkladov a na základe vy-
jadrení, ktoré dostane od sťažovateľa a od 
vás. Do akej miery sú úplné, často závisí aj 
od vás. 7 členov Komisie sa každým pod-
netom zaoberá a z dostupných podkladov 
rozhodne. Každé takéto rozhodnutie je pre-
skúmateľné Predstavenstvom. Preto, ak má-
te iný názor na rozhodnutie DK, obráťte sa 
prosím na náš najvyšší orgán – Predstaven-
stvo KGaK – jednoducho sa odvolajte – je 
to vaše právo. Našou snahou je maximálne 
objektívne a nezaujato posúdiť vzniknutý 
problém a v súčinnosti so zúčastnenými 
stranami hľadať cestu na jeho vyriešenie. 
Ako sa nám darí napĺňať našu predstavu, 
môžete posúdiť sami.

Slovensko malo 20 rokov. Naša Komora bude 
mať tohto roku 18 rokov. Napriek tomu, že je 
staršie, pravidelne sa menia a dopĺňajú všet-
ky druhy zákonov vrátane Ústavy. Po analýze 
nášho Disciplinárneho poriadku boli v spolu-
práci našej Komory s advokátskou kancelá-
riou Mgr. Zuzany Papšíkovej navrhnuté zme-
ny, ktoré boli distribuované v zásielke spolu 
s materiálmi na VZ a budú podľa programu 
prerokované. 

Spracoval Ing. J. Pobjecký v spolupráci 

s členmi DK

Ing. J. Pobjecký, predseda DK KGaK.
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Správa o hospodárení Komory geodetov 
a kartografov v roku 2012

Prehľad hospodárenia KGaK vychádza z roč-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. de-
cembru 2012.

Cieľom riadnej účtovnej závierky je posky-
tovať informácie o finančnej pozícii, finančnej 
výkonnosti a peňažných tokoch pre potreby 
širokého okruhu používateľov pri prijímaní 
ekonomických rozhodnutí. Účtovná závier-
ka informuje tiež o výsledkoch spravovania 
zverených zdrojov orgánmi KGaK. Obsahuje 
súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov 
a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad 
významných účtovných zásad a metód a ďal-
šie vysvetľujúce informácie za dané obdobie.

Audit za obdobie roku 2012 sa zatiaľ ne-
uskutočnil z dôvodu ukončenia spolupráce 
s Ing. Gabrielou Čamajovou. V súčasnosti 
prebieha výber na audítorskú firmu.

Nasledujúce údaje sú zdokumentované vo 
Výkaze ziskov a strát za rok 2012.

Keďže Komora nie je podnikateľský sub-
jekt, treba získané údaje v rámci účtovnej zá-
vierky rozčleňovať podľa toho, ako sa podie-
ľajú na daňových a nedaňových činnostiach.

Výnosy v roku 2012

Daňové (tržby z predaja služieb, úroky): 
 9 523,- eur
Nedaňové – základ príjmov Komory (členské 
príspevky, vložné na SGD, penále, poplatky 
za kvalifikačné skúšky):  208 891,- eur
Spolu:  218 414,- eur 

Porovnanie výnosov

Rok 2011
Daňové  10 496,- eur
Nedaňové  207 734,- eur
Spolu:  218 230,- eur
Zaznamenaný je nárast celkových výnosov 
oproti minulému roku o 0,8 %.

Náklady v roku 2012
Daňové:  12 454,- eur
Nedaňové:  181 096,- eur
Spolu:  193 550,- eur 

Porovnanie nákladov

Rok 2011
Daňové: 1 3 808,- eur
Nedaňové:  194 532,- eur
Spolu:  208 340,- eur 
Náklady v roku 2012 klesli v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím o 7,09 %.

Daňové priznanie
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,
 spôsob vyberania a platenia dane z týchto 

príjmov.

Komora geodetov a kartografov – daňov-
ník, ktorý nie je založený alebo zriadený na 
podnikanie. Táto osobitosť spočíva vo vyme-
dzení príjmov, ktoré sú v tomto okruhu da-
ňovníkov zdaňované. Predmetom dane podľa 
§ 12, ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je 
dosiahnutý zisk. Medzi ne patria aj členské 
príspevky predstavujúce príjem, ktorý je síce 

predmetom dane, ale podľa § 13, bod 2 ods. 
b) je tento príjem od dane oslobodený.

Hospodársky výsledok 

 HV z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti:  
 24 864,- eur

 HV z nezdaňovanej činnosti:  27 795,- eur

 HV zo zdaňovanej podnikateľskej činnosti: 
  – 2 931,- eur
 pripočítateľné položky (sumy, ktoré tvoria 

súčasť výsledku hospodárenia, ale podľa 
zákona o dani z príjmov sa nemôžu zahr-
núť do ZD, a preto sa k základu dane mu-
sia pripočítať):  3 613,32

 príjmy oslobodené od dane:  95,-
 základ dane za podnikateľskú činnosť: 
  587,32
 daň:  111,59

Rozpočet KGaK
 plánovaná strata v rozpočte na rok 2012, 

ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 
  –8 709,- eur
 Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2012 

– zisk:  19 447,42 eur 
 Ušetrené:  10 738,42 eur

P. č. Položka Plán na rok 2012/EUR Spolu %

1 Členské príspevky 149 340,00 € 146 967,08 € 98,41%

2 Poplatky za vykonanie kvalifi-
kačných skúšok

3 000,00 € 2 000,00 € 66,67%

3 Poplatky za vykonanie kurzu 
ku kvalifikačnej skúške

1 000,00 € 0,00 € 0,00%

4 Úhrada za vydanie autorizač-
ných oprávnení

1 200,00 € 440,00 € 36,67%

5 Úroky 150,00 € 95,37 € 63,58%

6 Príjmy z reklám v bulletine 
SGaK a www stránky

7 500,00 € 7 058,17 € 94,11%

7 Ostatné  príjmy 1 200,00 € 930,30 € 77,53%

8 Výnosy v roku 2012: 163 390,00 € 157 490,92 € 96,39%

Porovnanie plánovaných a skutočných výnosov z rozpočtu

  ostatné príjmy – poplatky za omeškanie 
platieb členského príspevku.
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 právne poradenstvo – v zmysle uzatvore-
nej zmluvy s advokátskou kanceláriou má 
KGaK v rámci mesačného paušálu 92,- eur 
zahrnutú službu – sledovanie a spracová-
vanie zmien právnych predpisov uvede-
ných v Zbierke zákonov. Oblasti sledova-
nia zmien sú definované na nehnuteľnosti 
a stavebné právo (zákony 215, 216, SKSI, 
SKA ...), ale aj obchodné a pracovné  prá-
vo a ostatné právne predpisy.

 Ďalšie poradenstvo:
 Pripomienkovanie vydaných rozhodnutí 

k nesplneniu vzdelávania členov KGaK 
a návrh ďalšieho riešenia, riešenie discipli-
nárneho poriadku, novela disciplinárneho 
poriadku, stanovisko k zverejňovaniu ne-
platičov faktúr na webe – zváženie z pohľa-
du osobných údajov, obchodné tajomstvo, 

good will, novela zákonov 215, 216/1995 
– štúdium pripomienok, úprava.

 iné ostatné náklady – notársky úrad – 
overenie podpisu pre potreby VšZP, popla-
tok za službu pri nákupe stravných lístkov, 
obnova kvalifikovaného certifikátu pre 
KGaK, ktorá pôsobí v rámci zákona o služ-
bách na vnútornom trhu ako JKM.

 nákup kancelárskej techniky – Office 
2010, monitor k PC.

 webová stránka – vytvorenie privátnych 
zón, doména 6. 7. 2012 – 6. 7. 2013, hos-
ting 4. 9. 2012 – 4. 9. 2013.

 komisia KN – práce na smernici a rokova-
nia na ÚGKK SR (JTSK03).

 Legislatívna rada – novelizácia z. č. 215, 
216/1995, návrh metodického usmerne-
nia k aplikácii JTSK/JTSK03 v investičnej 
výstavbe.

 Komisia PÚ – sponzorský príspevok pre 
organizáciu konferencie o PÚ, ktorá sa ko-
nala 22. – 23. 11. 2013.

 povinné poistenie členov KGaK – na zá-
klade poistnej zmluvy profesijnej zodpo-
vednosti a právnej ochrany AGaK , boli na 
základe požiadaviek AGaK zostavované 
pre poisťovňu Wüstenrot zoznamy AGaK 
a aj právnických osôb, v ktorých AGaK pô-
sobia a mali záujem byť poistení. Od 1. 4. 
2012 bolo evidovaných 731 fyzických 
osôb 23 právnických osôb. Niektorí AGaK 
využili možnosť prostredníctvom KGaK 
zvýšenia PS. 

 Prevádzková rezerva – výroba reklamnej 
tabule KGaK, výroba kalendára pre členov 
KGaK na rok 2013.

 sponzorské príspevky a dary – podpora 
semináru pri príležitosti 100-tého výročia 
vydávania časopisu GaKO, cena za diplo-
movú prácu s prínosom pre prax v odbore 
geodézia a kartografia absolventovi SvF 
STUBA.

P. č. Položka Plán na rok 2012/EUR Spolu %

A. Kancelária komory  21 956,00 € 21 267,78 €  

12 Právne poradenstvo a súdne trovy 2 000,00 € 2 679,60 € 133,98%

13 Iné ostatné náklady + vyhotovenie oprávnení 300,00 € 141,85 € 47,28%

14 Nákup kancelárskej techniky 700,00 € 585,71 € 83,67%

G. Webová stránka  1 000,00 € 281,88 € 28,19%

35 Prevádzka a aktualizácia www stránky 500,00 € 281,88 € 56,38%

H. Ad hoc komisie  4 800,00 € 4 499,58 €  

36 Komisia katastra nehnuteľností 500,00 € 760,87 € 152,17%

37 Legislatívna rada komory 500,00 € 1 049,74 € 209,95%

38 Komisia pozemkových úprav 500,00 € 500,00 € 100,00%

M. Rôzne  28 545,00 € 27 640,41 €  

61 Povinné poistenie členov Komory 23 200,00 € 25 694,80 € 110,75%

63 Odborné akcie, vložné, organizácia 1 000,00 € 512,71 € 51,27%

64 Prevádzková rezerva 3 320,00 € 567,60 € 17,10%

65 Sponzorské príspevky a dary 664,00 € 506,11 € 76,22%

Porovnanie niektorých položiek z plánovaných a skutočných nákladov v rozpočte

Porovnanie analytického účtu pre slovenské geodetické dni s predchádzajúcimi obdobiami

Miesto konania SGD Výnosy (eur) Náklady (eur) 

Bratislava NTC (2008) – 610 účastníkov 70 767,44 61 272,18 

Žilina Holiday Inn (2009) – 521 účastníkov 60 576,50 58 094,57 

Žilina Holiday Inn (2010) – 550 účastníkov 58 981,50 51 082,32

Žilina Holiday Inn (2011) – 490 účastníkov 53 239,50 49 284,94

Žilina Holiday Inn (2012) – 520 účastníkov 60 901,07 55 022,97
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Rozlíšenie nákladov určených členom KGaK

 KGaK sa finančne podieľala na nasledu-
júcich produktoch a akciách pre členov 
KGaK a študentov:

 výroba reklamných materiálov (kalendáre 
– 336,- eur),

 výroba pečiatok pre nových členov KGaK 
– 347,44 eur

 organizácia regionálnych stretnutí – 
439,27 eur

 organizácia valného zhromaždenia v Hor-
nom Smokovci – 10 659,82 eur,

 podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK 
5 550,4 eur (N vynaložené na tlač, distri-

búciu, korektúru 11 498,57 eur – V z re-
klám a predaja 5 948,17 eur).

 poistenie členov KGaK – 25 694,80 eur
 cena za diplomovú prácu s prínosom pre 

prax v odbore geodézia a kartografia absol-
ventovi STU Stavebnej fakulty v Bratislave 
– peňažná odmena vo výške 100,- eur.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGaK

Aktivity pre členov KGaK – 62 700,- 39 %

Rôzne – 2 100,- 1 %
MA – 9 400,- 6 %Ad hoc – 3 000,- 2 %

Kancelária KGaK – 25 000,- 16 %

Mzdy – 31 800,- 20 %

Orgány KGaK – 26 200,- 16 %

Revízna správa Dozornej rady Komory geodetov a kartografov
za obdobie 23. 3. 2012 – 22. 3. 2013

DR KGaK predkladá Revíznu správu za obdo-
bie medzi valnými zhromaždeniami, konaný-
mi v rokoch 2012 a 2013.

1.  Činnosť dozornej rady

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju 
činnosť zákonom č. 216/1995 Z. z. o komore 
geodetov a kartografov, Stanovami komory 
a Štatútom dozornej rady. Hlavnými úlohami 
DR v zmysle týchto dokumentov je:
 kontrola plnenia uznesení VZ,
 dohliadanie na výkon pôsobnosti ostat-

ných orgánov,
 kontrola hospodárenia s finančnými pros-

triedkami a previerka ročnej účtovnej zá-
vierky.

DR sa na zasadaniach riadila vypracovaným 

plánom činnosti a v hodnotenom období za-
sadala 4-krát:
 jún 2012 v Kráľovej Lehote,
 september 2012 – prostredníctvom inter-

netu,
 december 2012 – v Bratislave,
 marec 2013 prostredníctvom internetu.

DR každý štvrťrok vykonala kontrolu hospo-
dárenia a posúdenie čerpania finančných 
prostriedkov v súlade s rozpočtom. Skutoč-
nosti zistené kontrolou sa uvádzajú v prísluš-
ných správach. O výsledkoch kontroly je in-
formované predstavenstvo a ostatné orgány 
Komory.

Činnosť orgánov Komory kontrolovala DR 
prostredníctvom účasti poverených členov 
DR na ich zasadnutiach a kontrolou súvisia-
cich dokumentov.

2.  Kontrola plnenia uznesení VZ 2012 
v Hornom Smokovci

VZ v Hornom Smokovci uložilo predstaven-
stvu, orgánom Komory, odborným komisiám, 
ale aj členom Komory 14 úloh. O ich plnení 
informoval predseda predstavenstva a pred-
sedovia orgánov Komory.
 Predstavenstvu 8 úloh,
 Odborným komisiám 1 úlohu,
 Ostatným orgánom Komory 2 úlohy,
 Členom Komory 3 úlohy.

DR skontrolovala plnenie uznesení VZ a priš-
la k zisteniu, že väčšina uznesení bola splne-
ná, okrem Uznesenia č. 3, uloženého predsta-
venstvu, ktoré bolo splnené čiastočne.

Pokračovať v organizovaní pracovných stret-
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nutí členov KGK na krajskej úrovni minimál-
ne jedenkrát do roka.
 Plánované stretnutia: 7 (2012) 7 (2011)
 Uskutočnené stretnutia: 1 (2012) 6 

(2011)

Uznesenia č. 1 a č. 2, uložené všetkým čle-
nom, boli splnené.

Uhradiť členský príspevok vo výške 166 € 
a poistné vo výške 30,50 €.
 V riadnom termíne zaplatilo 91,11 % členov.
 Po výzvach nakoniec zaplatili všetci a ne-

bolo treba uplatňovať ďalšie reštrikčné 
opatrenia.

3.  Kontrola činnosti predstavenstva

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 
6-krát a riešilo úlohy spojené s bežným cho-
dom Komory, ako aj otázky vysoko odborné. 
Podrobný prierez činnosťou predstavenstva 
nám predniesol predseda predstavenstva. 
Predstavenstvo pracuje spoľahlivo, zverené 
úlohy plnilo svedomite a bez prieťahov.

4.  Kontrola činnosti Skúšobnej 
a autorizačnej komisie

O výsledkoch činnosti SK podrobne informoval 
predseda SaAK. DR vykonáva kontrolu čin-
nosti SaAK prostredníctvom svojej členky Ing. 
Šrámkovej. SaAK si plní svoje povinnosti zod-
povedne nielen v rozsahu Skúšobného a auto-
rizačného poriadku, ale aj nad jeho rámec.

5.  Kontrola činnosti disciplinárnej 
komisie

Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. 
Nechuta, ktorý sa zúčastňuje ich zasadaní. 
DK pristupuje k riešeniu sťažností konštruk-
tívne a citlivo. Nerieši len represívnu stránku 
veci, ale aj svojou prácou sa snaží pozdviho-
vať renomé našej profesie. V uplynulom obdo-
bí sa DK venovala nielen riešením sťažností, 
ale aj úpravou dokumentov Komory.

6.  Posúdenie čerpania rozpočtu 
Komory a kontrola hospodárenia 
s finančnými prostriedkami

Podrobné čísla o hospodárení Komory ste 
počuli v správe tajomníčky Komory, a tak uve-
diem iba základné čísla z rozpočtu Komory. 
Na rok 2012 bol rozpočet zostavený ako defi-
citný s plánovaným schodkom –8 709,00 €. 
V roku 2012 sme dosiahli nižšie náklady a zá-
roveň aj vyššie výnosy a tak schodok nebol 
nakoniec žiadny, ba práve naopak, výnosy 
boli +19 447,42 €. Výsledok je ten, že v roku 
2012 sme hospodárili o 28 156,42 € lepšie 
ako sme predpokladali. Minulý rok sme ušet-
rili 13 793,03 €.

Plánovaný rozpočet nebol prekročený ani 
v jednej položke. Priemerne sme čerpali ná-
klady na 80,12%. Našla sa však aj rozpočtová 
položka, ktorá bola čerpaná len na 4,98 %, 
a to boli krajské stretnutia.

Pred dvoma rokmi som kritizoval vysoké 
percento prekročenia čerpania niektorých 
položiek rozpočtu a minulý rok sme vykázali 
úspory. Tento rok sú úspory o tretinu väčšie 
ako minulý.

Z týchto čísiel vidno, že Komora pristupu-
je k zostavovaniu rozpočtu a hospodáreniu 
so zverenými finančnými prostriedkami zod-
povedne.

7.  Previerka ročnej účtovnej 
závierky

Dozorná rada vykonala previerku účtovnej 
závierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. 12. 2012, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky, ktoré obsahujú prehľad význam-
ných účtovných zásad a metód a konštatuje, 
že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

fi nančnej situácie KGK k  31. 12. 2012 a vý-
sledkov jej hospodárenia za rok 2012.

DR má podľa Štatútu DR KGaK predložiť 
valnému VZ ročnú účtovnú závierku overenú 
audítorom. Toto bohužiaľ nemôžeme urobiť, 
pretože tento dokument zatiaľ nie je k dispo-
zícii.

Na základe vykázaných príjmov a výdavkov 
vznikla Komore po vinnosť zaplatiť daň vo výš-
ke 111,59 €, na porovnanie, v minulom roku 
to bolo 194,19 €.

Z rozboru hospodárenia je vidieť, že Ko-
mora hospodári so zverenými prostriedkami 
šetrne a snaží sa znižovať náklady a zároveň 
zvyšovať príjmy, a to aj v iných oblastiach ako 
sú členské príspevky. Za to treba kompetent-
ných pracovníkov pochváliť.

8.  Zhodnotenie

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe sna-
žila ukázať členom Komory zistené pozitíva 
a negatíva. DR konštatuje že v činnosti KGaK 
v sledovanom období zistila minimum nedo-
statkov.

Taktiež však treba spomenúť a vyzdvihnúť, 
že členovia orgánov Komory, členovia ad-hoc 
komisií, redakčnej rady a zamestnanci Komo-
ry pracovali v uplynulom období zodpovedne 
a plnili zverené povinnosti dôkladne, o čom 
svedčia dosiahnuté výsledky.

Ing. Vladimír Vázal, predseda Dozornej rady KGaK

Ing. Vladimír Vázal, predseda Dozornej rady KGaK.
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Zápisnica z valného zhromaždenia 
Komory geodetov a kartografov

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kar-
tografov sa uskutočnilo 22. marca 2013 v Kul-
túrnom dome v Komárne s týmto programom:

1.  Otvorenie 

Účastníkov VZ KGaK privítal predseda pred-
stavenstva KGaK Ing. Vladimír Stromček 
a otvoril rokovanie. Návrh programu rokova-
nia predniesol Ing. Marian Bulla a hlasovaním 
bol schválený program rokovania VZ KGaK:

Program rokovania:

1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 

voľba overovateľov zápisnice.
3.  Správa o činnosti predstavenstva za uply-

nulé obdobie.
4.  Správa o činnosti skúšobnej a autorizač-

nej komisie.
5.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6.  Správa o hospodárení za rok 2012, audit, 

účtovná závierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2013.
9.  Novelizácia dokumentov KGaK.
10.  Diskusia.
11.  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
12.  Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda 

SKSI – informácia o návrhu nového sta-
vebného zákona.

13.  Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda 
SaAK KGaK – návrh nového stavebného 
zákona z pohľadu geodetov.

14.  Mgr. Ladislav Križan, riaditeľ odboru ci-
vilného práva MS SR – novela zákona 
o znalcoch a tlmočníkoch.

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

2.  Voľba mandátovej a návrhovej 
komisie, overovateľov zápisnice

Mandátová komisia

Ing. Július Kováč – predseda

Ing. Miroslav Štepo – člen
Ing. Jozef Urge – člen Hlasovanie: všetci za

Návrhová komisia 

Ing. Nataša Hermannová
Ing. Vladimír Vázal
Ing. Miroslav Hudec Hlasovanie: všetci za
Overovatelia zápisnice

Ing. Miloš Macháček
Ing. Vladimír Raškovič Hlasovanie: zdržal sa 
1, ostatní za
Zapisovateľ zápisnice

Ing. Jozef Piroha
Ing. Július Kováč
Mandátová komisia konštatovala:

Počet členov KGaK  742
Zúčastnených na VZ  519 členov, 
 čo je 69,94 %
Fyzicky prítomných  475 členov
Zastupovaných  44 členov
Na základe uvedeného MK konštatuje, že VZ 
je uznášaniaschopné, zápisnica MK tvorí prí-
lohu č. 8 tejto zápisnice

3.  Správa o činnosti predstavenstva 
za uplynulé obdobie od 23. 3. 2012

3.1. Správu o činnosti predstavenstva prednie-
sol Ing. Vladimír Stromček, predseda pred-
stavenstva. Táto správa tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice.

4.  Správa o činnosti skúšobnej 
a autorizačnej komisie 

4.1  Správu skúšobnej a autorizačnej komi-
sie predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

5.  Správa o činnosti disciplinárnej 
komisie

5.1  Správu disciplinárnej komisie predniesol 
Ing. Jozef Pobjecký a tvorí prílohu č. 3 tejto 
zápisnice.

6.  Správa o hospodárení za rok 2012, 
audit, účtovná závierka

6.1  Správu predniesla Ing. Ingrid Geisseová – 
tajomníčka Komory a tvorí prílohu č. 4 tejto 
zápisnice.
6.2  Prítomní členovia hlasovaním schválili 
overenú ročnú účtovnú závierku za rok 2012.

7.  Revízna správa dozornej rady

7.1  Správu predniesol Ing. Vladimír Vázal – 
predseda DR KGaK a správa tvorí prílohu č. 5 
tejto zápisnice.

8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 
2013

8.1  Návrh rozpočtu Komory predniesla Ing. 
Geisseová a tento návrh tvorí prílohu č. 6 tejto 
zápisnice.
8.2  Po prednesení návrhu rozpočtu prítomní 
členovia KGaK hlasovaním schválili rozpočet 
KGaK na rok 2013. Hlasovanie: zdržali sa 2, 
ostatní za.

9.  Novelizácia dokumentov KGaK

Návrh novely dokumentov KGaK tvorí prílo-
hu č. 7.
Hlasovanie: zdržali sa 2, ostatní za.

Návrh interného predpisu KGaK o náhrade za 
stratu času a výdavkoch pri výkone funkcie 
v orgánoch Komory geodetov a kartografov
Hlasovanie: proti 2, zdržali sa 5, ostatní za.
Schválený dokument interného predpisu 
KGaK tvorí prílohu č. 8.

10.  Diskusia I.

10.1  Ing. Ladislav Ladičkovský sa opýtal pred-
stavenstva, prečo má cca 126 členov KGaK 
pozastavené členstvo.



slovenský geodet a kartograf   2|2013 33V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K o m o r y  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v 

Odpovedal mu Ing. V. Stromček, predseda 
predstavenstva, ktorý uviedol, že z tohto poč-
tu väčšina pracuje v štátnej správe a počas 
tohto pôsobenia v štátnej správe majú poza-
stavené členstvo, časť starších členov vystú-
pila z ekonomických dôvodov, kvôli plateniu 
členského.

10.2  Ing. František Masár otvoril otázku cien 
v súťažiach na geodetické a kartografické 
práce a obsahu Správy o činnosti.

Odpovedal mu Ing. V. Stromček, že Správa 
o činnosti je správou za činnosť celého pred-
stavenstva KGaK, pričom jeho členovia sa 
pred jej zverejnením k nej vyjadrujú. K tvorbe 
cien uviedol, že princíp tvorby cien je rôzny 
pri väčšom počte zamestnancov a pri indivi-
duálnych podnikateľoch.

10.3  Ing. Milan Zeleňák ostro kritizoval ceny, 
ktoré členovia KGaK ponúkli v súťaži na pro-
jekty pozemkových úprav, najmä firmy, ktoré 
znížili ponukové ceny navrhnuté verejným 
obstarávateľom až o 51 %. Namietal, že sa 
nedodržiava etický kódex geodeta a vyzval 
predstavenstvo, aby v danej veci konalo.

Ing. V. Stromček odpovedal argumen-
táciou, že nech verejný obstarávateľ vylúči 
zo súťaže tých, ktorí ponúkli neadekvátne 
ceny.

10.4  Ing. Ľubomír Bulla poukázal na podobnú 
súťaž na geodetické a kartografické práce, 
ktorú vyhlásila firma na východe SR a že voči 
tejto súťaži podal žiadosť o nápravu. Tiež sa 
vyjadril k súťaži na zhotovenie projektov po-
zemkových úprav na východe SR, ktorá sa 
zorganizovala za jeho aktívnej pomoci a pred-
sedníctva lobingu tokajských vinárov s ná-
vrhom pôvodne 8 katastrálnych území a po 
rozšírení až na 100 projektov pozemkových 
úprav. Súťaž dopadla zle a z toho dôvodu už 
nebude ochotný sa podieľať na podobných 
aktivitách a namiesto spoločných záujmov sa 
bude starať už len sám o seba.

10.5  Ing. Ladislav Ladičkovský položil do pléna 
otázku, že kto podniká cez pečiatku AGK ako 
slobodné povolanie? Pobádal členov, aby 
podnikali ako autorizovaní geodeti a karto-
grafi (AGK) a nie ako firmy.

Odpovedal Ing. V. Stromček, ktorý potvr-
dil správnosť názoru Ing. L. Ladičkovského 
a pripomenul, že v súčasnosti cca 160 AGK 

robí zodpovedných zástupcov iným podnika-
teľom.

10.6  Ing. Marian Bulla navrhol, aby AGK absol-
vovali vzdelávanie a skúšky podobne ako to 
bolo v prípade držiteľov oprávnení na PPÚ.

Mgr. Papšíková (právna poradkyňa KGaK) 
zaujala stanovisko k tvorbe cien a poukáza-
la, že toto je problém všetkých komôr v SR. 
Vysvetlila, že nemožno trestať zákonným spô-
sobom ani tých, čo „podliezajú“ s cenami pod 
úroveň rentability, lebo je zákonom dovolená 
voľná tvorba cien.

10.7  Ing. Cvengroš poukázal na to, že poctivou 
prácou aj v súťažiach ďaleko nezájdeme. Žiaľ 
všetko závisí od peňazí, kritizoval vysokú ko-
rupciu, ktorá sa skrýva za lobing. Víťazi súťaží 
za nízke ceny si dodatkami k zmluve vynútia 
doplatky cien, vytvoria problémy, na základe 
ktorých si vynútia rozšírenie prác a v skutoč-
nosti dodatkami prídu k reálnym cenám.

10.8  Ing. Peter Repáň informoval o webovej 
stránke KGaK, ktorá obsahuje aj diskusné 
fórum nastavené na 1 500 znakov. Navrhol 
úpravu stránky obmedzením rozsahu disku-
sie takto:

1. otázka: Súhlasíte, aby dĺžka diskusného 
príspevku bola obmedzená?

Ing. Eugen Leitman navrhol, že 1/3 strán-
ky by mala stačiť na efektívne vyjadrenie.

Následne prebehlo hlasovanie k otázke: 
Kto je za obmedzenie diskusie v rozsahu do 
1 500 znakov na 1 príspevok? proti: 5, zdrža-
li sa: 5, ostatní za.

2. otázka: Súhlasíte s vymazávaním dis-
kusných tém bez reakcie?

K danej otázke dal protinávrh Ing. Ervin 

Priečko, aby sa urobil kôš, kde budú uložené 
diskusné príspevky po dvoch mesiacoch bez 
reakcie na jeden rok.

Hlasovanie: proti 39, ostatní za.
3. otázka: Súhlasíte s pravidlami pre dis-

kutujúcich tak, ako sú na stránke KGaK?
Hlasovanie: proti 1, zdržali sa 5, ostatní za.

10.9  Ing. Vladimír Peťko položil otázku, či je 
možné zverejniť na stránke KGaK výsledky 
verejných súťaží.

Reagovala Mgr. Papšíková, že tieto údaje 
je možné získať na základe zákona o slobod-
nom prístupe k informáciám, ale aj na zákla-
de zákona o verejnom obstarávaní.

10.10 Ing. Eugen Leitman upozornil na nedodr-
žiavanie odporúčaných cien a navrhol, aby 
prostredníctvom zákona č. 215/1995 Z. z. 
boli v uvedenom zákone garantované mini-
málne ceny.

Reagovala Mgr. Papšíková, že táto snaha 
bola, ale návrh KGaK zrušil Protimonopolný 
úrad, lebo zmluvne je dovolené podnikať 
za trhové ceny. Treba však riešiť nekvalitnú 
prácu za nízke trhové ceny cez disciplinárnu 
komisiu.

Opäť reagoval Ing. Leitman, že ako discipli-
nárna komisia vykonali kontrolu GAK prác na 
stavebných úradoch. Zistilo sa, že v Banskej 
Bystrici a v Ružomberku stavebné úrady 
vyžadujú vyhotovenie vytyčovacích náčrtov 
v zmysle vyhlášky 300/2009 Z. z., no v Lip-
tovskom Mikuláši o nutnosti vytyčovacích 
náčrtov ani netušili. Ing. Leitman apeloval 
najmä na geodetov severného Slovenska, 
aby dodržiavali zákon a príslušné vyhlášky.

11.  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR

Podpredseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý

Špecifikoval stav organizačného členenia 
(útvary, odbory) a pracovníkov pri nástupe 
nového vedenia. Uviedol, že príchodom no-
vých osôb na ÚGKK SR prišlo k personálnym 
a štrukturálnym zmenám, zoštíhleniu a zefek-
tívneniu riadenia. Nové členenie štátnej sprá-
vy na úseku GaK by malo vstúpiť do platnosti 
od 1. 10. 2013.

Bol stiahnutý doterajší návrh novely zák. 
č. 215/1995 Z. z. a v roku 2013 nebude zara-
dená nová novela do legislatívnej rady vlády.

Od 1. 1. 2013 sa GaKO vydáva iba v elek-
tronickej forme.

Od 1. 1. 2013 sa rozšírili úradné hodiny 
na správach katastra na všetky pracovné dni. 
ÚGKK SR zaviazal úradných overovateľov in-
formovať zhotoviteľov o dni úradného overe-
nia GP, resp. kontrolného záznamu a tiež do-
držiavať 7-dňové lehoty. Bola zriadená „nová“ 
transformačná služba.

Pripravuje sa GIS-SGI o informácii, akým 
spôsobom treba vyhotoviť GP v danom k. ú.

ÚGKK SR vypracoval podrobnú analýzu 
na vyhotovenie GP v JTSK 03. Grémium pred-
sedníčky ÚGKK SR prijalo analýzu 28. februá-
ra 2013, z ktorej vyplýva zachovanie operátu 
a dodržanie globálneho merania. Vyhláška 
č. 461/2009 Z. z. sa zmení od 1. 5. 2013. 
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Návrh vyhlášky bol zaslaný aj KGaK na pripo-
mienkovanie. Budú školenia na regionálnych 
stretnutiach KGaK v máji 2013.

Projekt elektronizácie katastra je onesko-
rený o 2 roky. Testuje sa centrálny register 
a ďalšie formou pilotných projektov s tým, aby 
bolo možné na prelome rokov 2014/2015 
spustiť projekt elektronizácie, čo sa však „na-
ostro“ k danému termínu asi nepodarí.

ÚGKK SR sa hlási k podpore podnikateľ-
ského prostredia, avšak nie nezmyselnými 
projektmi na úseku katastra.

12.  Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., 
predseda SKSI podal informáciu 
o návrhu nového stavebného 
zákona

Informoval o spolupráci na príprave nového 
stavebného zákona v spolupráci s KGaK 
a ZMOS. Za hlavné príčiny nekvality, škôd 
a zlyhania v stavebníctve označil zrušenie 
honorárnych poriadkov a zavedenie najnižšej 
ceny. V. Benko názorne poukázal, k čomu ve-
die, ak je jediným kritériom získania projektu 
a realizácie stavby iba najnižšia cena! Ďalej 
sa zaoberal zmenami navrhovanými v novom 
stavebnom zákone oproti súčasne platnému.

13.  Prof. Ing. Alojz Kopáčik PhD., 
predseda SaAK KGaK predniesol 
návrh nového stavebného zákona 
z pohľadu geodetov

Vystúpil k navrhovaným zmenám v novom 
stavebnom zákone, najmä k §13 stavenisko, 
k §16 stavebný denník, k §18 projektová 
dokumentácia, k §22 územnotechnické pod-
klady, k §36 informačný systém územného 
plánovania, k §42 uskutočňovanie stavby, 
k §44 vyhradené činnosti vo výstavbe, k §52 
geodet stavby, k §56 povolenie stavby, k §64 
vytyčovanie stavieb, k §141 návrh na začatie 
kolaudačného konania, k §149 splnomoc-
ňovacie ustanovenia, k §151 právo stavby, 
k §155 účinnosť (predpokladaný termín účin-
nosti je od 1. júla 2014 ).

14.  Mgr. Ladislav Križan, riaditeľ 
odboru civilného práva MS SR 
– novela zákona o znalcoch 
a tlmočníkoch 

Pre neprítomnosť Mgr. Križana k danej téme 
v zastúpení vystúpil prof. Ing. Alojz Kopáčik, 
PhD. Vo svojej správe sa zaoberal vývojom 
navrhovanej novely zákona o znalcoch a tl-
močníkoch.

15.  Diskusia II.

15.1  Ing. Smatana informoval, že pred dvoma 
rokmi podal návrh na disciplinárne konanie 
na disciplinárnu komisiu KGaK. S odpoveďou 
nie je spokojný a preto podal sťažnosť na 
KGaK, že nesúhlasí so stanoviskami discipli-
nárnej komisie KGaK.

Odpovedal mu Ing. Jozef Pobjecký, že ak 
nesúhlasí s rozhodnutím disciplinárnej komi-
sie, môže sa odvolať na predstavenstvo KGaK 
a ak má podozrenie z trestného činu, má 
možnosť sa obrátiť na orgány činné v trest-
nom konaní.

15.2 Ing. Ervín Priečko zaujal stanovisko k na-
vrhovanej novele stavebného zákona. Navr-
huje, aby v tejto novele bolo jasne definované 
postavenie hlavného geodeta projektanta, 
zhotoviteľa a stavebníka, tak ako bolo v býva-
lej vyhláške č. 11/1974.

Na tento návrh reagoval prof. Ing. Kopáčik, 
ktorý čiastočne súhlasí s definovaním geode-
ta projektanta a vynasnaží sa o doriešenie 
tohto stavu.

Ing. Priečka podporuje v názore aj Ing. 

Karban, aby bol stanovený aj geodet projek-
tant.

K predneseným návrhom k tejto téme vy-
stúpil Ing. Benko, predseda SKSI s názorom, 
že aj komora SKSI vyvíja snahu aby odborné 
veci robil odborník, teda hlavného geodeta 
stavby určí investor-stavebník. Ďalej hovoril 
o zneužívaní oprávnenia „ pečiatky“ v SKSI.

K danej téme sa prihlásil Ing. Ľubomír 

Bulla s pochybnosťou o zjednotení hlavného 
geodeta stavby vo fáze projektu a realizácie 
stavby. Bude povinnosť aj na vymenovanie 
hlavného geodeta na všetky vydané staveb-
né povolenia? Na túto otázku odpovedal Ing. 
Benko, že nie je to zaručené, snahou je zjed-
nodušiť povoľovanie stavieb.

15.3 Ing. Tomáš Ďurka sa zaoberal otázkou, 
kto bude mať kontrolnú funkciu vo výstavbe, 
vynútiteľnosťou dodržiavania vyhlášky. Na-
vrhuje, aby oprávnenou osobou bol „hlavný 
inžinier projektu“. Ďalej navrhuje, aby bola 
elektronická kontrola používania oprávne-
nosti pečiatky.

15.4 Ing. Karban sa zaoberal smernicami na 
GP. Navrhuje, aby boli pôvodné smernice 
a nariadenia prepracované do digitálnej po-
doby a k tomuto dátumu aktualizované.

15.5 Ing. Cvengroš položil otázku zástupcom 
ÚGKK SR a SKSI k vytyčovaniu stavieb. Na-
vrhuje, aby ÚGKK SR poskytol kontrolné 
programy na geometrické plány k úradnému 
overeniu. K danej téme vystúpila Ing. Kavuli-
čová, že bude postačovať ak správa katastra 
poskytne k vyhotoveniu geometrických plá-
nov kvalitné podklady – nič viac.

15.6 Ing. Peťko žiadal, aby boli do návrhu 
uznesenia doplnené a z právneho hľadiska 
preskúmané zverejnené výsledky verejných 
súťaží, svoj návrh však stiahol.

15.7 Ing. Tomáš Ďurka žiadal, aby boli zverejne-
né chyby, ktoré sa vyskytujú pri skúškach na 
získanie oprávnenia AGK a aby disciplinárna 
komisia zverejnila, aké typy priestupkov sa 
vyskytujú, bez zverejnenia konkrétnych osôb.

16.  Uznesenie

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Nataša 
Hermanová prečítala kompletný návrh uzne-
sení. Návrh uznesenia, tak ako bol prednese-
ný, bol schválený všetkými členmi prítomný-
mi v tom čase. Uznesenia VZ tvoria prílohu 
č. 9 tejto zápisnice.

17.  Záver

Ing. Vladimír Stromček, predseda predsta-
venstva KGaK poďakoval hosťom a  všetkým 
prítomným za účasť a ukončil rokovanie Val-
ného zhromaždenia KGaK.

Zápisnicu zapísal: Ing. Jozef Piroha
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Firma TOPCON prináša na trh novú motorizovanú totálnu stani-
cu strednej triedy s unikátnymi funkciami. Jedinečná technológia 
TSshield ochráni váš prístroj pred krádežou alebo stratou a zabez-
pečí vám automatizované aktualizácie firmvérov. Komunikačné roz-
hranie LongLink zabezpečí diaľkové ovládanie prístroja. Komfortný 

Nová Leica Nova MS50 je prvá totálna stanica, ktorá kombinuje 
všetky významné technológie merania v jednom prístroji a otvára tak 
dvere do novej dimenzie fascinujúceho sveta geopriestorových úda-
jov. Všetky funkcie – 3D skenovanie, vysoko presná totálna stanica, 
digitálne snímkovanie, pripojenie ku GNSS – sú odteraz v jednom 
prístroji.

Najdôležitejšie o Leica MS50:
Presné skenovanie s extra dlhým dosahom
1000 bodov/s
Dosah skenovania až do 1 000 m
Milimetrová presnosť naskenovaných bodov

Rýchly bezhranolový diaľkomer s dosahom až 2 000 m
Bezhranolové meranie až do 2 000 m
Kratší čas merania

Širokouhlá kamera
Snímanie obrazu s frekvenciou až 20Hz
Jednoduchá komplexná dokumentácia snímkovania meraných 

objektov
Automatické snímanie panoramatických snímok

Leica Nova MS50 MultiStation

DS totálna stanica

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

a už v základnej cene plne vybavený obslužný program MAGNET vám 
umožní realizovať zákazky s ľahkosťou a istotou, či už meriate jed-
noduchý geo metrický plán alebo vytyčujete komplikované stavebné 
konštrukcie s maximálnou možnou presnosťou.

Nová technológia Xpointing zabezpečuje automatické ciele-
nie presne na stred hranola. DS totálna stanica vie vďaka funkcii 
LongLink bezkáblovo komunikovať s inými zariadeniami až do vzdia-
lenosti 300 m. Po pripojení externého dátového kontrolóra tak môže-
te ovládať DS totálnu stanicu priamo od výtyčky.

Vysokovýkonný, rýchly a presný diaľkomer posúva možnosti to-
tálnych staníc znovu o krok ďalej. Dosah v bezhranolovom móde až 
1 000 m a na 1 hranol až 5 000 m pri presnosti 1,5 mm +2 ppm 
a rýchlosti merania 0,9 sú naozaj vynikajúce parametre v strednej 
triede robotických totálnych staníc. Rad DS je dostupný v uhlových 
presnostiach 1“, 3“ a 5“. 

Ďalšie informácie získate na geotopcon@geodis.sk.

Kamera v objektíve s 30-násobným zväčšením
30-násobné optické zväčšenie na vysoké rozlíšenie snímok 

a precízne snímanie terča
Automatické zaostrenie

Spracovanie mračna bodov ešte v teréne
Automatická registrácia mračna bodov
3D prehliadač mračna bodov
Modelovanie objektov priamo v totálnej stanici

Toto revolučné riešenie poskytuje bezkonkurenčnú presnosť, kvalitu 
dát a široký rozsah aplikácií, kde môže byť totálna stanica použitá. 
Viac informácií nájdete na www.geotech.sk alebo na tps@geotech.sk.

n

ktíve s 30-násobným zväčšením
optické zväčššenie na vysoké rozlíšenie snímok

nímanie terča
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V Prešove 7. marca 2013

Technická univerzita v Košiciach ako hlav-
ný partner projektu, podala v roku 2010 
v Operačnom programe Výskum a vývoj 
v rámci Prioritnej osi 2 Podpora výskumu 
a vývoja a Opatrenia 2.2 Prenos poznatkov 
a technológií získaných výskumom do pra-
xe, na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 
projekt Európskej únie, projekt s názvom 
„Kompetenčné centrum znalostných tech-
nológií pre inovácie produkčných systémov 
v priemysle a službách“, ITMS kód projektu 
26220220155. Časový harmonogram pro-
jektu bol stanovený od 1. septembra 2011 
a jeho plánované ukončenie bude 31. decem-
bra 2014, teda v trvaní 39 mesiacov.

Na riešení projektu sa podieľa viacero part-
nerov z akademickej sféry a hospodárskej 
oblasti, pričom Prešovská univerzita v tomto 
projekte vystupuje pod označením Partner 
2. Celkové výdavky projekti sú stanovené 
na 6 081 060 eur, z toho pre Prešovskú uni-
verzitu je vyčlenená suma 750 354 eur. Na 
stavebné práce, ktoré súviseli s vybudovaním 
priestorov pre centrum v rámci Prešovskej 
univerzity, boli vynaložené náklady v celkovej 
výške 332 829,26 eur, pričom oprávnené 
výdavky na stavebné práce z rozpočtu pro-
jektu tvorili sumu 112 784,48 eur a ostatné 
výdavky boli hradené z vlastných zdrojov Pre-

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

šovskej univerzity v Prešove. V rámci projektu 
bola zakúpená aj vysokokvalitná technolo-
gická infraštruktúra v hodnote 529 656 eur. 
Hlavnými odbornými riešiteľmi tohto projektu 
sú pracovníci z Katedry geografie a regio-
nálneho rozvoja na Fakulte humanitných 
a prírodných vied Prešovskej univerzity 
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., RNDr. Monika 
Ivanová, PhD. a RNDr. Štefan Koco, PhD.

V decembri 2012 bol v rámci praktickej 
časti projektu na výskumné a experimentálne 
účely dodaný bezpilotný systém na laserové 
skenovanie zemského povrchu a objektov na 
ňom. Ide o plnoautomatickú bezpilotnú heli-
koptéru typu Scout B1-100 s diaľkovým ovlá-
daním a integrovaným laserovým skenerom 
rakúskej výroby Riegl LMS-Q160, od výrobcu 
Aeroscout GmbH zo Švajčiarska. Zariadenie 
je dlhé 3,5 metra a jeho pohotovostná hmot-
nosť je 77 kilogramov. Helikoptéra dokáže 
operovať v teréne až 90 minút, obvykle vo 
výškach okolo 60 m až 100 m nad zemským 
povrchom.

Bezpilotná helikoptéra bude využívaná na 
skenovanie malých území v rámci výskumné-
ho zámeru Partnera 2 projektu „Kompetenč-
né centrum znalostných technológií pre 
inovácie produkčných systémov v priemysle 
a službách“. Výsledkom laserového skeno-
vania je tzv. „mračno bodov“, ktoré obsahuje 
jednotlivé body odrazu laserového lúča s troj-
rozmernými súradnicami a informáciou o sile 

Prešovská univerzita získala bezpilotný systém 
na laserové skenovanie zemského povrchu a objektov,
ktoré sa sformovali v tomto priestore

odrazu. Zariadenie spolupracuje s pevnou 
pozemnou a pohyblivou palubnou aparatúrou 
globálneho navigačného satelitného systé-
mu, čo zabezpečuje vysokú presnosť ske-
novania a možnosť transformácie súradníc 
bodov do platných súradnicových systémov 
Slovenskej republiky. Na základe takéhoto 
mračna bodov sa dajú vyhotoviť digitálne mo-
dely povrchu terénu alebo modely rôznych 
objektov nachádzajúcich sa na ňom. Tieto 
údaje predstavujú jeden z hlavných vstupov 
na použitie sofistikovaných simulačných me-
tód pre simuláciu zložitých procesov v kraji-
ne, ako sú záplavy, znečistenie ovzdušia, dis-
tribúcia slnečného žiarenia a zmeny krajinnej 
štruktúry. Opakované skenovanie vybratého 
územia dokáže odhaliť transformáciu kra-
jinnej štruktúry, napríklad erózne procesy, 
zmeny krajinnej pokrývky, výskyt a štruktúru 
brownfieldov, zmeny v priemyselných simple-
xoch a podobne.

Odborní pracovníci projektu sa zúčast-
nili školenia na obsluhu zariadenia priamo 
u oboch spomínaných výrobcov technológie 
a v súčasnosti pracujú na prekladoch doku-
mentácie, získaní príslušných povolení na 
jeho prevádzku a taktiež aj na pozemných 
funkčných testoch zariadenia.

Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.

RNDr. Štefan Koco, PhD.

RNDr. Monika Ivanová, PhD.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
21. marca 2013 v Komárne

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

(regionálny výbor) T: priebežne 

Zrealizované 2 akcie:
– Diskusné fórum k implementácii JTSK03 
do KN –30. 1. 2013 v priestoroch SvF STU 
Bratislava. Spracované závery boli odoslané 
zástupcom ÚGKK SR.
– Seminár KGaK Implementácia S-JTSK03 
do katastra nehnuteľností a digitalizácia 
máp KN v praxi – 15. 2. 2013 v Trenčíne. Na 
akcii sa zúčastnilo 252 účastníkov a 10 hos-
tí a organizátorov. Ing. Hermanová ako orga-
nizátorka upozornila na neprimerane nízke 
vložné v porovnaní s administratívnou ná-
ročnosťou a inými odbornými podujatiami.
– V priebehu mája 2013 sú plánované ško-
lenia pracovníkov správ katastra, ktoré by 
mohli byť zrealizované aj na regionálnych 
stretnutiach KGaK.
– Návrh Ing. J. Masarika: Koncepcia rozvoja 
KN.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: Ing. J. Pobjecký, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. T: v texte

Stromček: Návrh na určenie kompetencie 
na eventuálnu zmenu formy vzdelávania 
zatiaľ nie je potvrdený z dôvodu zastavenia 
procesu novely zákonov 215, 216/1995. 
Hermanová: Po prenesení kompetencií na 
určenie formy vzdelávania napr. na pred-
stavenstvo KGaK, odporúča aj na základe 
skúseností s prípravným školením na PPÚ, 
navrhnúť zmenu formy vzdelávania na týž-
denné preškolenie (seminár) v rámci krajov, 
s diskusiou napr. v päťročných cykloch.

Uznesenie 10/2012 Z č. 3/2012

Na námet z diskusie na VZ KGaK sa členo-
via predstavenstva budú zaoberať tvorbou 
zoznamu firiem, ktoré si neplnia finančné zá-
väzky voči AGaK. Zoznam bude zverejnený 
na webovej stránke Komory. 
Z: Ing. Repáň T: zrušené

Repáň: Na základe opakovanej výzvy prija-
tá 1 reakcia. Pre nezáujem členov KGaK je 
uznesenie zrušené.

Uznesenie 11/2012 Z č. 3/2012

Členovia orgánov KGaK preskúmajú mož-
nosť zaviesť regulované ceny pre Kataster 
nehnuteľností.
Z: Legislatívna rada komory, Ing. Pobjecký T: zrušené

Pobjecký: Na základe diskusie s Mgr. Papší-
kovou je ťažké do vyhlášky presadiť cenník, 
pokiaľ nie je opora v zákone.
Stromček: Na GKÚ je skôr snaha zvýšiť po-
platky za poskytované údaje.

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie

 

Kancelária KGaK archivuje kópie predkla-
daných projektov v elektronickom formáte 
na kvalifikačnú skúšku. Právna kancelária 
posúdi ďalšie podrobnosti k elektronickej 
forme projektov a ich archivácii v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej 

a autorizačnej komisie T: v texte

Uznesenie 17/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo poveruje tajomníčku KGaK 
spracovať plán mzdových nákladov členov 
orgánov KGaK v budúcom roku za zmene-
ných ekonomických podmienok.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Geisseová: Po získaní stanoviska daňovej 
poradkyne sa upravuje návrh na doplnenie 
interného predpisu o pravidlách vypláca-
nia náhrady za stratu času a cestovných 
výdavkov pre funkcionárov profesijných 
organizácií o využívanie paušálnej náhrady 
za použitie vlastného počítača. V zmysle 
Stanov KGaK sú funkcie v orgánoch KGaK 
bezodplatné, t. zn., že sa hľadá forma zmluv-
ného partnerstva funkcionárov s Komorou. 
Po doriešení konečného návrhu bude zrea-
lizovaná.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
18. apríla 2013 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.

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

Navrhovaná téma Ing. J. Masarika „Koncep-
cia rozvoja KN“ nie je v kompetencii Komory. 
Témou stretnutí v druhom polroku 2013 by 
mohol byť Operačný program Informatizácia 
spoločnosti – OPIS, ktorého cieľom je skva-
litnenie údajov katastra, ich bezpečné ulože-
nie, zrýchlené poskytovanie služieb a rozvoj 
elektronických služieb. 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-

nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.

Z: členovia predstavenstva T: v texte

Pobjecký: Pre navrhovanú možnosť e-lear-
ningu je potrebné zadefinovať databázu úda-
jov a otázok, ktoré tvoria základnú podmien-
ku pre fungovanie tohto systému. Dôležitá je 
aj otázka finančného zabezpečenia pre jeho 
tvorbu. E-learning bol navrhovaný ako dopln-
ková forma pre AGaK, ktorí nesplnili v súčas-
nosti schválený systém získavania bodov za 
účasť na odborných podujatiach.

Kopáčik: Vzdelávanie je v gescii predstaven-
stva, ktoré by malo určiť obsah programu 
vzdelávania členov KGaK.

Stromček: Podmienky fungovania navrhova-
nej formy – finančné a softvérové – budú 
preverené.

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Kancelária KGaK archivuje kópie predkla-
daných projektov v elektronickom formáte 
na kvalifikačnú skúšku. Právna kancelária 
posúdi ďalšie podrobnosti k elektronickej 
forme projektov a ich archivácii v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej 
a autorizačnej komisie. T: v texte

Uznesenie 17/2012 Z č. 6/2012

Predstavenstvo poveruje tajomníčku KGaK 
spracovať plán mzdových nákladov členov 
orgánov KGaK v budúcom roku za zmene-
ných ekonomických podmienok.
Z: Ing. Geisseová T:splnené

Geisseová: Schválením interného predpisu 
KGaK o náhrade za stratu času a výdavkoch 
pri výkone funkcie v orgánoch KGaK na VZ 
v Komárne je uznesenie splnené.

Noví členovia Komory geodetov a kartografov 

zapísaní v období od 5. 2. 2013 do 21. 6. 2013

Evidenč. č. Meno
Rozsah 

oprávnenia
dátum

983 Ing. Zlatica Molnárová A 2. 4. 2013

984 Ing. Radomír Blažek A 2. 4. 2013

985 Ing. Roberta Molnárová A 2. 4. 2013

986 Ing. Andrej Džubák  A 2. 4. 2013

987 Ing. Ondrej Kozlovský A 2. 4. 2013

988 Ing. Matej Sýkora A 2. 4. 2013

989 Ing. Eduard Polák A 2. 4. 2013

990 Ing. Marek Mezovský A 2. 4. 2013

991 Ing. Peter Šuchter A 2. 4. 2013

992 Ing. Maroš Glova A 2. 4. 2013

993 Ing. Janka Stehlíková A 1. 6. 2013

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým 

osobám (stav k 21. 6. 2013)

Evidenč. č. Meno
Rozsah 

oprávnenia
dátum

247 Ing. Štefan Majerčík B 15. 3. 2013

437 Ing. Stanislav Začal A 1. 4. 2013

146 Ing. Terézia Kameniarová A 1. 5. 2013

941 Ing. Marek Mrava B 1. 5. 2013

502 Ing. Terézia Beržinská A 7. 5. 2013

205   Ing. Atila Kovács B 3. 5. 2013

937 Ing. Martina Nováková A 1. 6. 2013

218 Ing. Ján Križan C 1. 6. 2013

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 21. 6. 2013)

Evidenč. č. Meno
Rozsah 

oprávnenia
dátum

836 Ing. Ivan Blažek B 1. 1. 2013

616 Ing. Zuzana Kavuličová A 1. 3. 2013

640 Ing. Eva Junasová A 1. 4. 2013

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť 

(stav k 21. 6. 2013):

Evidenč. č. Meno
Rozsah 

oprávnenia
dátum

357 Ing. Jozef Smolár B 1. 4. 2013




