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l Milí čitatelia,
druhé tohtoročné číslo pripravujeme už tradične v mesiaci jún, 
v očakávaní blížiaceho sa letného obdobia, počas ktorého si 
chceme oddýchnuť a načerpať nové sily na príjemne strávených 
dovolenkách. Obdobie druhého kvartála 2014 bolo poznamenané 
v komunite geodetov a kartografov dvoma významnými udalosťa-
mi. Prvou bolo predloženie dvoch nových zákonov zo strany ÚGKK 
SR na rezortné i mimorezortné pripomienkové konanie (zákon 
o geodézii a kartografii a katastrálny zákon), ktoré doteraz nie je 
ukončené vzhľadom na neukončené rozporové konania. Druhou 
udalosťou bolo konanie valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov (Komory) v Banskej Bystrici, ktoré po voľbách prinies-
lo zmenu vo vedení.
V prvej polovici tohto čísla bulletinu však prinášame odborné infor-
mácie z 11. medzinárodnej konferencie o katastri nehnuteľností, 
konanej 15. – 16. mája 2014 v Častej-Papierničke. Vzhľadom na 
malú účasť členov Komory na tomto podujatí prinášame v rubrike 
hlavných odborných článkov príspevky našich členov, ktoré boli 
na tejto konferencii prezentované. Prvým je príspevok dvojice skú-
sených autorizovaných geodetov a kartografov v oblasti katastra 
nehnuteľností, ktorý prezentuje jednotlivé súčasti elaborátu geo-
metrického plánu ako relačnej databázy z pohľadu elektronického 
spracovania, archivácie a kontroly. Druhým príspevkom známej 
dvojice autorov z oblasti katastra nehnuteľností a pozemkových 
úprav a dlhoročných funkcionárov Komory je článok posudzujúci 
kvalitu geodetických a kartografických prác z pohľadu Komory 
geo detov a kartografov. Na prvé dva nadväzuje aj príspevok ria-
diteľky Katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR, ktorý posudzuje kvalitu 
vybraných geodetických a kartografických činností z pohľadu 
štátneho dozoru. Čitateľom nášho bulletinu pripomínam, že proble-
matike tejto konferencie je venované monotematické číslo 5/2014 
časopisu Geodetický a kartografický obzor, ktoré si môžete vyhľa-
dať na webovej stránke. (www.egako.eu)
V druhej časti bulletinu sme zaradili pomerne veľké množstvo 
oznamov a krátkych správ o činnosti jednotlivých orgánov Komory 
a oznámenie o pripravovanom odbornom podujatí, ktoré sa usku-
toční 16. septembra 2014 na pôde Stavebnej fakulty STU v Brati-
slave. V tretej časti bulletinu prinášame aktuálne novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky od našich pravidelných predajcov 
geodetickej techniky.
Vo štvrtej časti bulletinu prinášame kompletné informácie a doku-
menty z tohtoročného valného zhromaždenia Komory. Novozvo-
lenému vedeniu Komory želáme veľa síl, invencie, rozumných 
rozhodnutí a priaznivých rokovaní s vedením ÚGKK SR pri tvorbe 
legislatívnych dokumentov i riešení aktuálnych problémov geodé-
zie, kartografie a katastra nehnuteľností v SR. Končiacemu pred-
sedovi predstavenstva Komory ďakujeme v mene všetkých členov 
za jeho dlhoročný, nezmazateľný a oduševnený prínos pre rozvoj 
našej stavovskej organizácie. Poslednú časť druhého čísla tvoria už 
tradične aktuálne informácie Kancelárie komory.
Pekné čítanie letného čísla Slovenského geodeta a kartografa, ako 
aj príjemnú dovolenku, či už na Slovensku alebo v zahraničí želá 
všetkým čitateľom bulletinu 

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Elaborát geometrického plánu ako relačná databáza 
z pohľadu elektronického spracovania, archivácie a kontroly

1.  Úvod

Každá opakovaná činnosť vyžaduje stano-
venie postupov a šablón, aby mal výsledok 
rovnaké vlastnosti a súčasti ako predchádza-
júci. Ak toto pravidlo aplikujeme na tvorbu 
geometrických plánov (GP), odberateľ GP 
očakáva elaborát so stanovenými náležitos-
ťami a v predpísanej forme. V prípade GP je 
situácia špecifická v tom, že jedným z odbe-
rateľov je vždy štátny orgán katastra, pretože 
v konečnom dôsledku ide o materiál, ktorý 
spolu s listinou poslúži ako podklad na zápis 
zmeny do katastra nehnuteľností (ďalej len 
„KN“) a aktualizáciu katastrálneho operátu. 
Z tohto dôvodu štátny orgán určuje technoló-
giu, obsah a formu elaborátu geometrického 
plánu, aby bol vhodný a interpretovateľný.

Súčasná situácia je pomerne kompliko-
vaná. Posledným uceleným aktom riadenia 
sú Smernice na vyhotovovanie geometric-
kých plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov 
S 74.20.73.43.00 Úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra Slovenskej republiky (Úrad) z ro-
ku 1997 (Smernice) [1]. Napriek svojej neaktu-
álnosti sa stále využívajú na vyhotovovanie GP, 
ako aj na ich úradné overovanie. Aj keď Smer-
nice boli zaplátané početnými usmerneniami, 
mnohé skutočnosti v nich odporujú platnej le-
gislatíve a technickým požiadavkám na obsah 
elaborátu geometrického plánu.

Smernice boli poplatné času vzniku, 
technickej úrovni, možnostiam spracovania 
a stupňu elektronizácie v oblasti KN. Je naj-
vyšší čas definovať nový systém dodacích 
podmienok, ktorý by v rámci jedného kom-
pletného aktu riadenia predpisoval náleži-
tosti a formu elaborátu GP, postaveného na 
modernom pohľade na spracovanie, kontrolu 
a archiváciu informácií. Mal by zohľadňovať 
efektivitu spracovania a účelnosť využitia vo 

väzbe na štruktúry informačného systému 
KN (ďalej len „ISKN“). Mal by tvoriť ucelený 
systém, v ktorom sú jeho jednotlivé digitál-
ne aj analógové zložky navzájom prepojené 
jednoznačnými identifikátormi na princípe 
modernej relačnej databázy.

Grafickými časťami GP z hľadiska údajovej 
štruktúry sa v tomto príspevku zaoberáme 
len okrajovo, iba do tej miery, aby sme pou-
kázali na nadväznosť a potrebnú interakciu 
medzi nimi.

2.  Geometrický plán v nadväznosti 
na KN a relačné vzťahy medzi 
písomnou a grafickou časťou

Východiskovým stavom na spracovanie GP 
sú údaje KN, a to súbor geodetických infor-
mácií KN (SGI) a súbor popisných informácií 
KN (SPI). Tieto informácie sa na základe vyko-
naného merania konfrontujú s navrhovanou 
zmenou a následne sa v predpísanej forme 
spracujú do elaborátu GP. Elaborát GP obsa-
huje okrem analógovej časti aj elektronické 
časti GP, ako príloha k došlej listine sa pre-
mieta do údajov KN, SGI a SPI sa aktualizujú. 
Na aktualizáciu sa využije elektronická časť 
GP, elaborát GP sa stáva súčasťou zbierky lis-
tín. Proces je znázornený na schéme (obr. 1):

SPI a SGI sú spravované po jednotkách, 
ktorými sú katastrálne územia (ďalej len 

„k. ú.“). Prepojenie (reláciu) medzi SPI a SGI 
zabezpečujú identifikátory – údaje, ktoré ich 
jednoznačne spoja.

Medzi identifikátory, ktoré jednoznačne indi-
vidualizujú rovnaký objekt v SPI a v SGI, patrí:
 pôvod parcely a
 parcelné číslo (zahŕňa aj kód pôvodného 

katastrálneho územia);
Pôvod parcely určuje, či ide o parcelu re-

gistra C alebo register E. Existuje aj pôvod 
podľa iného operátu, ten však nie je súčasťou 
ISKN. Parcely s iným pôvodom, napr. pozem-
kovoknižné, sú evidované analógovo a ich 
iné opodstatnenie ako archívne sa po zápise 
posledných registrov obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP) do ISKN stratí.

Parcelné číslo zahŕňa aj kód pôvodného 
„k. ú. V ISKN je tvar parcelného čísla „SS-
-KKKKK/PPP/D“, kde „SS“ je kód pôvodného 
k. ú a uvádza sa v prípade ak parcela pochá-
dza z iného k. ú., „KKKKK“ je kmeňové číslo 
parcely, „PPP“ je podlomenie kmeňového 
čísla a „D“ diel parcely. Posledný údaj „D“ je, 
dá sa povedať, atavizmom, pretože by sa už 
v SPI nemal vyskytovať.

Medzi elaborátom GP (analógová časť) 
a elektronickými časťami GP existujú viaceré 
nesúlady. V elektronických častiach GP (VGI, 
XML) je štruktúra parcelných čísel v tvare 
napr. „1-123/5“, ale v analógovej časti sa vo 
výkaze výmer uvedie text „123/5“ a v riadku 

Katastrálne 
územie

Parcelné číslo, pôvod parcely, pôvodné katastrálne územie

SGIKN

Grafická časť

Písomná časť
Geometrický plán

Vkladová 
alebo záznamová listina

SPIKNInformačný Sy
stém KN

Katastrálne 
územie

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

Obr. 1 | Schéma využitia GP na aktualizáciu údajov KN
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nad sa uvedie poznámka „Pôvodné k. ú. XY“. 
Túto disproporciu by bolo vhodné odstrániť 
štandardným zápisom parcelného čísla v tva-
re „1-123/5“ do analógových častí GP (elabo-
rát) a do legendy uviesť vysvetlenie tak, ako 
je to pri kóde spôsobu využívania pozemku 
a kóde stavby, resp. na výpise z LV.

Odporúčame, aby identifikátor medzi SPI 
a SGI figuroval v oboch operátoch v rovna-
kom tvare zobrazenia, a to podľa označenia 
v ISKN. Tvar identifikátora „SS-KKKK-PPP“ 
je postačujúci a výpovedný. Takáto úprava 
by uľahčila spracovanie elaborátu GP.

Ďalším údajom, ktorý prepája SPI a SGI, je 
mapová značka. V katastrálnej mape sa vzťa-
huje na parcelu. V minulosti platilo, že ma-
povej značke zodpovedal kód druhu pozem-
ku v SPI. Dnes je tento súlad porušený [2], 
mapová značka vyjadruje spôsob využívania 
pozemku v spojení s druhom pozemku. Podľa 
štruktúry pre vektorové katastrálne mapy je 
táto mapová značka ako súčasť objektu par-
cely umiestnená vo vrstve KLADPAR.

Nedostatkom tohto riešenia je, že v mno-
hých prípadoch sú k objektu parcely (SGI) pri-
písané viaceré značky. Platí aj to, že z dvoch 
povinne evidovaných údajov k parcele v SPI 
– kód druhu pozemku a kód spôsobu využí-
vania pozemku, kombináciou nedospejeme 
k mapovej značke v SGI. Pri správnej data-
bázovej štruktúre by mala značka vizuálne 
v grafike mapy zobrazovať nadväzný údaj 
z databázy metaúdajov (písomného operátu). 
Situáciu znázorňuje obr. 2.

Nejednoznačné prepojenie informácií me-
dzi SPI a SGI vytvára určité autonómne posta-
venie mapovej značky (značiek) vztiahnutej 
k objektu parcely, značka nemá spárovanú 
jednoznačnú informáciu v SPI (Usmernenie 
USM_UGKK_SR_13/2013) [3].

Ponúka sa niekoľko riešení optimalizácie 
použitia mapových značiek k parcele, no 
všetky by mali mať spoločné pravidlo: 

Vo vrstve KLADPAR, kde sú parcely, by 

mala byť len jedna mapová značka vztiahnu-
tá k objektu parcely. 

Niektoré alternatívy riešení uvádzame:
a)  Značky jednoznačne zodpovedajú dru-

hu pozemku evidovanému v SPI, okrem 
druhu pozemku „zastavaná plocha“, kde 
by sa podľa skutočnosti, či SPI eviduje 
stavbu na pozemku, alternovala značka 
budovy alebo pozemku.

b) Značky jednoznačne zodpovedajú spô-
sobu využívania pozemku evidovanému 
v SPI, čo je alternatíva bližšia k súčasné-
mu ponímaniu značiek. Tu by bolo vhod-
né ešte doriešiť zobrazenie evidovania 
stavby na pozemku v SPI.

c)  V prípade zachovania možnosti viace-
rých značiek na parcele by sa značky 
mimo a) a b) zobrazovali vo vrstve ZAP-
PAR, ku ktorej sú de facto vztiahnuté.
Pri pohľade na mapu by mal užívateľ iden-

tifikovať jednoznačne pridané informácie 
o parcele zo SPI v rámci možností grafického 
zobrazenia, napr. druh pozemku a skutoč-
nosť, či je v KN evidovaná stavba na pozemku.

Osobitnú kapitolu väzby medzi SPI a SGI 
tvorí výmera parcely. Platí, že nie je explicitne 
možné predpísať preferenciu písomnej alebo 
grafickej výmery a platí aj to, že tieto výmery 
sa nemusia rovnať. Na základe historických 
súvislostí a úrovne SGI sa súlad výmer posu-
dzuje vzhľadom na krajné odchýlky.

Geometrický plán môžeme chápať ako 
podmnožinu, resp. budúcu súčasť katastrál-
neho operátu, preto by mal byť zachovaný:
 súlad elaborátu GP (analógovej časti) 

s elektronickými časťami (XML a VGP);
 relačné vzťahy medzi „výkazom výmer“ 

– XML, ktorý môže slúžiť na aktualizáciu 
SPI a „grafickou časťou“ – VGP, ktorá sa 
využije na aktualizáciu SGI.
Jednoznačne zadefinované väzby medzi 

týmito zložkami umožňujú kontrolovať súvis-
losť a správnosť informácií jednak v procese 

tvorby GP pri elektronickej kontrole pri overe-
ní GP, alebo pri aktualizácii SGI a SPI. 

Navrhujeme preto zjednotenie využíva-
nia identifikátora číslo parcely na tvar: SS-
-KKKK-PPP a zosúladenie mapových značiek 
katastrálnej mapy s údajmi v SPI.

3. Časti GP

GP sa vyhotovuje v analógovej forme 
a v elektronickej forme. Analógovú formu 
GP odovzdávame objednávateľovi a aj do 
dokumentácie katastra. Napriek tomu, že pre 
odberateľa (zákazníka) je výhodné nemeniť 
zaužívané vyjadrovacie prostriedky použité 
v GP, v prípade komplikovanosti, zastaranosti 
a vývoja technických možností treba pristúpiť 
k radikálnejšej zmene vzhľadu a racionalizá-
cii pri zachovaní informácií, ktoré GP poskytu-
je ako podklad na spísanie právnej listiny. GP 
nie je predmet dennej spotreby a zákazníci 
nie sú zvyknutí na jeho vzhľad a formu. Ana-
lyzovali sme obsahovú stránku GP, a to gra-
fickej časti, popisného poľa aj výkazu výmer.

3.1  Grafická časť

Grafická časť GP v elektronickej forme – 
VGP vykazuje v súčasnosti najvyššiu úroveň 
elektronizácie. Zostáva už len malá časť 
k. ú., kde nie je spracovaná vektorová mapa 
a kde doteraz treba zakresľovať navrhované 
zmeny podľa GP do analógových podkladov. 
Elektronický výstup grafiky je principiálne 
rovnaký pre všetky mapy, líši sa podľa kvality 
vektorovej mapy a spôsobu jej aktualizácie. 
Predstavuje vlastne nový stav zmenených 
parciel po zápise GP do katastra, ktorý slúži 
ako „záplata“ na výmenu doterajších parciel 
SGI za zmenené, resp. nové. Obvod grafiky 
musí kopírovať lokalitu zmeny po hraniciach, 
ktorých sa zmena nedotkla.

Grafická časť GP v analógovej forme (ela -
borát) zobrazuje stav pred zmenou a po zme-
ne. Úprava a náležitosti grafickej časti sú 
vcelku vyhovujúce, no bolo by vhodné urobiť 
určitú modernizáciu vzhľadom na dostupné 
technické prostriedky, systém spravovania 
mapy a v rámci možností zjednotenia ela-
borátu GP a záznamu podrobného merania 
zmien (ďalej len „ZPMZ“).

Na spracovanie elaborátu GP navrhujeme na-
sledujúce úpravy:

SGIKN
– mapa register C

SGIKN
– mapa register E

SPIKN
– písomné údaje

Katastrálne územie

pôvod parcely = C

číslo parcely

– pôvod parcely = E
– pôvodné katastrálne územie 

mapová značka: Druh pozemku? Spôsob využívania? 
prepojenie nejednoznačné

Obr. 2 | Návrh databázovej štruktúry, v ktorej značka v mape korešponduje s údajmi v SPI

spojenie cez identifikátor
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Obr. 3 | Návrh grafickej časti geometrického plánu.
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 Parcelné čísla uvádzať do analógových 
výstupov v úplnom tvare, ktorý presne 
korešponduje s označením v elektronic-
kej časti GP, resp. SPI (1-1234/567).

 V územiach, kde je vektorová katastrálna 
mapa spravovaná elektronicky, prestať 
znázorňovať rozhrania mapových listov 
analógových máp, ktoré sa už nepouží-
vajú.

 V prípade, že sa rozhrania mapových lis-
tov zobrazia, používať rovnaký druh čiary 
v GP aj v ZPMZ.

 Používať rovnaké značky v GP aj v ZPMZ 
(značka sever).

 Hranice parciel a parcelné čísla podľa 
určeného operátu odlíšiť farebne kvôli 
lepšej prehľadnosti výstupu.

 Používať rovnakú farbu pre novourčené 
body v GP aj v ZPMZ.

 Možnosť farebného odlíšenia pre hranice 
parciel (KLADPAR) a prvky polohopisu 
(ZAPPAR).

 Vychádzať z predpokladu, že spoločné 
prvky pre GP aj ZPMZ sa v oboch grafic-
kých výstupoch znázorňujú vždy rovna-
ko.
Po zapracovaní týchto možností by elabo-

rát GP mohol vyzerať podľa obr. 3.

3.2  Popisné pole GP

Popisné pole elaborátu GP je súbor všeobec-
ných údajov o GP, údaje o lokalite, údaje 
o zhotoviteľovi, údaje o autorizačnom a úrad-
nom overení a pod. Tieto údaje sú aj súčas-

ťou elektronickej časti GP – súboru XML. 
Tvoria malú relačnú databázu, ktorá je podľa 
súčasnej databázovej štruktúry daná šabló-
nou schémy databázy (USM_USM_UGKK 
SR_11/2013) [4]. Štruktúra je podriadená 
architektúre databázových údajov ISKN a tre-
ba ju brať ako záväznú. Časti týkajúce sa po-
pisného poľa GP znázorňuje obr. 4.

Schéma predstavuje databázové tabuľky, 
ktoré sú prepojené identifikátormi a obsahujú 
príslušné údaje o GP. Ďalej je tu tabuľka na 
doplnenie a správu autorizačných overovate-
ľov, taktiež aj údaje o subjektoch vyhotovujú-
cich GP.

Jediná položka, ktorá sa už v súčasnosti 
javí sčasti neaktuálna, je údaj o mapovom 
liste. V šablóne má podobu <xs:attribute na-
me=“clm“ type=“text30“/>, čo znamená, že 
má označenie „clm“ a môže mať do 30 zna-
kov. Ide o nepovinný atribút. 

Navrhujeme pre súbor XML v súlade 
s kap. 3.1, aby sa pri mapách, ktoré sú spra-
vované digitálne, atribút „clm“ nepoužil, pre-
tože je zastaraný. Prípadne by bolo možné 
použiť atribút na vzťažnú mierku aktuálnej 
katastrálnej mapy, prípadne druh katastrál-
nej mapy.

Popisné pole elaborátu GP možno takisto 
zmodernizovať a zracionalizovať. Dôvodov je 
viac. Napr.: Popisné pole má podobu tabuľky, 
kde sú spracovatelia často nútení umiestňo-
vať do buniek tabuľky také množstvo informá-
cií, ktoré tam prakticky nie je možné vtesnať. 
Ide o vymenovanie všetkých analógových 
mapových listov, cez ktoré prechádza kresba, 
a vymenovanie všetkých riešených parciel 
v časti „účel GP“.

Navrhujeme novú podobu tabuľky popisného 
poľa pre elaborát GP. Zjednodušené popisné 
pole ukazuje obr. 5. Zmeny by sme mohli zhr-
núť do niekoľkých zásad platných pre analó-
govú aj digitálnu časť: 

 Z popisného poľa odstrániť údaj o mapo-
vom liste, prípadne ho nahradiť údajom 
o druhu a mierke katastrálnej mapy;

 V prípade uvádzania čísla mapového lis-
tu uvádzať prevládajúci mapový list z dô-
vodu kapacity údajového poľa;

 Do „účelu GP“ neuvádzať čísla rieše-
ných parciel. Riešené parcely sú zrejmé 
z výkazu výmer GP a v mnohých prípa-
doch pri GP väčšieho rozsahu v rozpore 
s kapacitou údajového poľa (tabuľka, 
XML).

 Podpis nadobúdateľa v ZPMZ nahradiť 
doložkou v popisovom poli GP.

3.3  Výkaz výmer GP

Výkaz výmer (ďalej iba „VV“) je v súčasnom 
technologickom spracovaní najproblema-
tickejšou časťou elaborátu GP. Jeho moder-
nejšia časť, čiže elektronický výkaz je repre-
zentovaný databázovými tabuľkami v súbore 
XML so štruktúrou podľa šablóny XSD, ktorú 
sme spomenuli už pri popisnom poli GP [3]. 
Ak vyberieme zo štruktúry údaje týkajúce sa 
výkazu výmer, schému zobrazuje obr. 6.

Pri pohľade na schému je zrejmé, že je 
optimalizovaná na jednosmerný zber úda-
jov od spracovateľa k orgánu katastra, kde 
by mala slúžiť na zápis GP do KN a prípad-
nú kontrolu údajov. Ak by sme chceli využiť 
XML súbor na spätné načítanie a zostavenie 
výkazu výmer do analógovej podoby, v akej 
bol odovzdaný, toto už nie je možné. Jednak 
absentujú určité údaje, ktoré sú doteraz po-
vinné v analógovom výstupe výkazu výmer 
a chýba aj základná väzba medzi parcelami 
doterajšieho a nového stavu. Bez nej nie je 
možné naformátovať analógový výstup do 
tabuľky tak, aby boli zachované riadky s do-
terajším a novým stavom VV, čiže spárované 
údaje doterajšieho a nového stavu. Prepoje-

Obr. 4 | Schéma databázy údajov časti popisného poľa GP

Obr. 6 | Schéma databázy údajov VV GPObr. 5 | Návrh popisného poľa elaborátu GP
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nie zostáva zachované, len ak sa použije ta-
buľka DIEL (GP s použitím dielov), kde je pri 
každom diele odkaz na parcelu doterajšieho, 
aj nového stavu. Prepojenie je funkčné len 
vtedy, ak z každej parcely doterajšieho stavu 
odchádza diel a všetky parcely nového stavu 
sú zostavené z dielov.

Podstatným problémom sa javí fakt, že 
elektronický VV v podobe XML vznikol úplne 
nezávisle od analógového výstupu (a oveľa 
neskôr) a vôbec nebolo uvažované, že by 
mohol slúžiť na archiváciu a spätné vyhotove-
nie analógového výstupu z údajov XML, napr. 
na vyhotovenie kópií elaborátu GP (alebo pri 
strate elaborátu GP). Dnes máme teda určitú 
štruktúru elektronického výstupu, ktorá ko-
rešponduje s údajmi v ISKN, avšak analógový 
výstup sa stále vyhotovuje podľa Smernice [1], 
ktorá v čase vzniku s elektronickým výstupom 
ani nemohla uvažovať. Vzniká tak veľa dispro-
porcií medzi analógovou formou VV (v elaborá-
te) a digitálnou formou VV (XML súbor).

Aby bolo možné využívať súbor XML na ar-
chiváciu a vytvorenie vždy rovnakého analó-
gového výstupu, stačí malá zmena v šablóne 
XSD. 

Navrhujeme do tabuľky PARCELA_NS 
(parcely nového stavu GP) doplniť atribút 
(stĺpec) s odkazom na parcelu doterajšieho 
stavu, ku ktorej má byť priradený, a súčasne 
zadefinovať povinné kritérium triedenia par-
ciel v analógovom výstupe výkazu výmer. 

Bolo by vhodné aj to, aby sa z analógo-
vého výstupu VV vypustili údaje, ktoré sú 
tam v súčasnosti navyše, napr. nadobúdateľ 
(na riešenie GP zbytočný údaj, ktorý sa do 
KN zapisuje z listiny) alebo viaceré parcelné 
čísla doterajšieho stavu uvádzané v prípade 
neúplných LV. 

Na objasnenie druhého príkladu treba 
uviesť, že XSD šablóna pre XML správne 
uvádza len jediné parcelné číslo doterajšieho 
stavu, pretože výkaz výmer môže pri riešení 
toho istého územia vychádzať len z jedinej 
parcely, hoci vlastníctvo k nej môže byť ešte 
sčasti vedené aj v inom operáte. Na to stačí 
odkaz na číslo dokladu (pozemkovoknižná 
vložka), ktoré je možné ako pridaný údaj za-
písať do súboru XML, ako aj do analógového 
VV. Tento problém sa samozrejme po zápise 
posledných ROEP stratí. Súčasné väzby v sú-
bore XML sú znázornené na obr. 7.

V prípade obnovy analógového výstupu 
z XML súboru by mala byť zadefinovaná aj 

väzba medzi parcelami doterajšieho a nové-
ho stavu, väzba zostáva aj bez použitia dielov, 
obr. 8.

Ďalšie tabuľky týkajúce sa stavieb sú bez-
problémové (STAVBA, RUŠENE STAVBY), 
hoci sa zdajú byť navrhnuté trocha kompli-
kovane. Jednoduchší sa zdá model s jedinou 
tabuľkou STAVBA, s podobnou štruktúrou 
väzieb ako tabuľka DIEL. V prípade rušenej 
stavby alebo novej stavby by bola definovaná 
len jediná väzba na tabuľku doterajšieho ale-
bo nového stavu.

Údaje, ktoré by bolo potrebné korigovať 
v štruktúre XML súboru, aby mohol byť pou-
žitý na generovanie analógového výstupu GP, 
môžeme zhrnúť do niekoľkých minimálnych 
úprav:
 Do tabuľky parciel nového stavu PAR-

CELA_NS doplniť odkaz na parcelu do-
terajšieho stavu, s ktorou má byť v ana-
lógovom výstupe previazaná (spoločný 
riadok alebo skupina riadkov).

 Do tabuľky parciel nového stavu PARCE-
LA_NS doplniť informáciu, či ide o rieše-
nú alebo zvyškovú parcelu. Stačí na to 
logická hodnota 1 alebo 0.

 Do všeobecných údajov GP, napr. tabuľ-
ka KU alebo GP_POPIS uviesť, či ide 
o GP na vecné bremeno. Táto úprava by 
bola potrebná len vtedy, ak by sa nezme-
nil výstup GP na vecné bremeno s vy-
číslením záberu. V takomto prípade nie 
je možné urobiť bezchybný XML súbor 
kvôli tabuľke DIEL, ktorá musí obsahovať 
údaj „od parcely“ a „k parcele“. V GP na 
vecné bremeno sa parcely nového stavu 
nezostavujú z dielov, a tak údaj „k par-
cele“ nie je možné uviesť. V prípade GP 
na vecné bremeno by táto disproporcia 
nebola považovaná za chybu.

 Do tabuľky parciel doterajšieho stavu 
PARCELA_DS umožniť na označenie Pk 
vložky aj iné znaky ako číslice, pretože 
môže mať tvar s písmenami (456/a) 
alebo ide o neknihovanú parcelu (nekn.) 
a pod. Do analógových výstupov musia 
spracovatelia GP uvádzať aj iné znaky 
ako číslice, a tým vzniká disproporcia 
a nekompatibilita. Automaticky však za-
nikne po zápise posledného ROEP.
Najproblematickejšia a najviac zastaraná 

časť elaborátu GP je VV (v analógovej podo-
be). S malými obmenami si zachoval svoju 
formu takmer pol storočia. Na svoju dobu, 

technické prostriedky a spôsob vyhotovenia 
ako aj premietnutia do KN bol pri svojom 
vzniku vymyslený naozaj dobre. Formulár 
bol uspôsobený na zápis, kde bolo možné 
ručným sčítavaním výmer kontrolovať súčty 
doterajšieho a nového stavu, zvyšky parciel 
po odčítaní dielov, zostavenie parciel z dielov, 
dvojnásobným prepisom dielov bolo možné 
eliminovať „opisovú“ chybu vo výmere dielu 
a pod. Na uľahčenie zápisov, zjednodušenie 
výpočtov výmer (v tom čase planimetricky) 
existuje dodnes v Smernici [1] niekoľko úľa-
vových metód a rôznych spôsobov zjednodu-
šeného ručného zápisu VV. Treba však po-
znamenať, že z hľadiska prepojenia na XML 
súbor často predstavujú neriešiteľný problém 
zápisu do štruktúry XML (združovanie dielov 
do skupín, odlišné dielovanie k majetkovo-
právnemu usporiadaniu a k odňatiu z poľno-
hospodárskej pôdy v jednom výkaze a pod.).

Medzitým pokročil vývoj dopredu a aj ana-
lógový výstup GP by si zaslúžil inováciu, ktorá 
bude zodpovedať údajom uvedeným v elek-
tronickom výstupe XML, bez disproporcií 
a nekompatibility. Odchýlok a nezrovnalostí 
je naozaj veľa, a tak je potrebné rozobrať ana-
lógový výstup VV po jednotlivých stĺpcoch.

Skupina „Doterajší stav“:

—  Číslo LV: obsahuje ho aj XML, ide o korekt-
ný a kompatibilný údaj v oboch výstupoch.
—  Číslo PK vložky: obsahuje ho aj XML, 
disproporcia vzniká, ak sú v analógovom vý-
stupe iné znaky ako číslice, nedá sa do XML 
zapísať (345/a, žk 7...). Disproporcia zanikne 
po ukončení ROEP. 
Dovtedy by bolo vhodné uviesť neštandard-
né čísla ako poznámku k parcele pod výkaz 
výmer. To isté sa týka aj rôznych poznámok 
v tabuľke nad číslom (napr. LV pred OKO 
atď.). Z hľadiska budúceho využitia by sa 
mal stĺpec z formulára odstrániť, stane sa 

Obr. 7 | Súčasné väzby v súbore XML

Obr. 8 | Väzby v súbore XML po navrhovanej úprave
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zbytočným. Špeciálne prípady (duplicitné 
vlastníctvo) je možné riešiť poznámkou pod 
výkazom, pretože v praxi ide o veľmi zried-
kavé výskyty.
Ak ide o neúplný LV, oba stĺpce možno vyplniť 
súčasne. Zanikne po ukončení ROEP.
—  Stĺpce číslo parcely PK, KN, KN-E: 
Parcelné čísla KN-E by mali byť zapisované 
zhodne so zápisom v XML vrátane pôvod-
ných k. ú. (1-234/56) a v legende popísaný 
kód pôvodného k. ú. V súčasnosti sa ešte 
vyžaduje poznámka o pôvodnom k. ú. nad 
parcelu cez niekoľko stĺpcov, čo zneprehľad-
ňuje VV a komplikuje automatizované gene-
rovanie výstupu. 
Nemali by sa súčasne uvádzať viaceré par-
celné čísla doterajšieho stavu. VV dokáže 
bilancovať len jednu výmeru jednej parcely 
na tom istom riadku. 
V prípade neúplných LV nejde o majetkovú 
podstatu, ale o vlastníctvo, čiže údaj o par-
cele je irelevantný, dôležité je označenie ma-
jetkového dokladu so zápisom vlastníckych 
vzťahov. 
Vhodné by bolo nahradiť tieto 3 stĺpce je-
diným a pridať stĺpec „pôvod parcely“, čím 
sa dosiahne kompatibilita s XML výstupom.
—  Výmera parcely: Rozčleňovanie výmery 
na stĺpce „ha“ a „m2“ je zastarané. Bežne sa 
v praxi nevyužíva. 
Bolo by vhodné uvádzať výmeru len v m2. 
Výmera v doterajšom stave by taktiež ne-
mala mať hodnotu 0. 
Zhotoviteľ vo výkaze výmer vždy musí pra-
covať s nejakou výmerou, ktorú bilancuje na 
základe zameraných zmien. Ak je v operáte 
parcela bez výmery, v poznámke k parcele sa 
uvedie táto skutočnosť, a zároveň sa uvedie 
odkiaľ pochádza výmera, s ktorou VV pracu-
je. Aj problém s nulovou výmerou by mal po 
zápise ROEP zaniknúť, no existujú parcely 
registra E bez výmery zapísané na LV, čo by 
nemalo byť.
—  Druh pozemku: V analógovom výstupe 
VV sa uvádza slovom, v XML kódom, čo nie 
je prekážkou a na základe číselníka sú údaje 
kompatibilné. Do ukončenia ROEP nastáva 
ešte problém s uvádzaním druhu pozem-
ku podľa pozemkovej knihy (roľa, stavebné 
miesto...) pre pozemkovoknižné parcely 
v analógovom výstupe (Smernica) [1]. Nastá-
va disproporcia, pretože XML pozná len kódy 
druhov pozemkov podľa číselníka. 
Údaj o druhu pozemku Pk parcely v dote-

rajšom stave by sa mal transformovať do 
platného údaju podľa číselníka tak, ako to 
spracovateľ GP musí urobiť pre tú istú par-
celu v novom stave. Tým sa disproporcia 
s XML odstráni. 

Skupina „Nový stav“:

—  Číslo parcely: 
Ako aj v doterajšom stave, parcely registra 
E by mali byť zapísané aj s prípadným kó-
dom pôvodného k. ú. v dohodnutom formá-
te (1-234/56) na zamedzeniu disproporcie 
s XML údajmi. 
—  Výmera: Použiť zhodný zápis ako v dote-
rajšom stave. 
Bolo by vhodné zvážiť uvádzanie slovíčka 
„zaniká“. Jednoduché a logické by bolo do 
nového stavu parcelu vôbec neuvádzať. 
V niektorých prípadoch totiž nastáva zaujíma-
vý logický paradox: Nepodlomené parcelné 
číslo doterajšieho stavu môže mať v tom is-
tom riadku v novom stave „podlomené“, ale 
pri podlomenom už treba napísať v novom 
stave „zaniká“ (Smernica) [1]. Označenie par-
cely napr. 185 alebo 185/1 je rovnocenné, 
líši sa len v dĺžke identifikátora.
—  Druh pozemku, kódy: Druh pozemku je 
kompatibilný s XML, používa hodnoty z plat-
ného číselníka. Kódy spôsobu využívania po-
zemku a prípadne druhu stavby sa uvádzajú 
pod „druh pozemku“ a sú taktiež kompatibil-
né s XML.
—  Vlastník, nájomca – držiteľ (adresa): Ten-
to údaj analógového výstupu je pre údaje GP 
úplne zbytočný a je pravdepodobne pozostat-
kom vyvlastňovacích elaborátov. Nemá žiad-
ne prepojenie na XML údaje, kde sa vôbec 
nenachádza. 
Z VV by sa mal údaj „Vlastník, nájomca – 
držiteľ (adresa)“ odstrániť.
—  Nový stĺpec „Riešená parcela“: Vo VV by 
bolo vhodné uviesť, či ide o parcelu riešenú, 
ktorá bude predmetom zamýšľaného právne-
ho úkonu. 
Nový údaj „Riešená parcela“ by sa mal dopl-
niť aj do XML údajov a odstrániť z popisné-
ho poľa GP, ako bolo opísané už skôr.

Skupina Zmeny:

Skupina stĺpcov „Zmeny“ predstavuje väzbu 
medzi parcelami doterajšieho a nového sta-
vu. Aby bola väzba úplná a jednoliata, malo 
by platiť pravidlo: 
Ak sa v GP použijú na vyčíslenie zmien diely 

(pri rozdielnych vlastníckych vzťahoch par-
ciel doterajšieho stavu), všetky riešené par-
cely nového stavu budú zostavené z dielov 
v celom rozsahu. 
Umožní to vykonať elektronickú kontrolu sú-
vislostí parciel a dielov na základe stanove-
ných väzieb.
—  Diel č.: údaj nevyžaduje žiadnu úpravu, je 
kompatibilný s XML. (až na úľavovú metódu 
v Smernici, kde sa uvádza slovo „celá“)
—  Od parcely: 
Ako aj v doterajšom stave, parcely registra 
E by mali byť zapísané aj s prípadným kó-
dom pôvodného k. ú. v dohodnutom formá-
te (1-234/56) na zamedzenie disproporcie 
s XML údajmi. 
—  K parcele: údaj nevyžaduje žiadnu úpravu, 
je kompatibilný s XML.
—  Výmera: údaj nevyžaduje žiadnu úpravu, 
je kompatibilný s XML.

Zhrnutie:

V súčasnosti máloktorý zhotoviteľ GP vy-
hotovuje VV ručne. Existujú špecializované 
programy, alebo sa dajú použiť tabuľkové pro-
cesory. Podoba analógového výstupu VV, aká 
sa dnes používa, čiže koncipovaná na ručný 
zápis, neúmerne komplikuje automatizované 
zostavenie a predstavuje v programoch nie-
koľko krokov a algoritmov navyše, aby sa vy-
generoval tlačový výstup. Nie je vôbec potreb-
né rozčleňovať výkaz výmer na „Stav právny“ 
a „Stav podľa registra C KN“, ani opätovne 
opisovať diely pri parcelách doterajšieho sta-
vu a znova pri parcelách nového stavu. Zápis 
sa dá urobiť kompaktne a prehľadne tak, aby 
boli jasné a čitateľné všetky informácie po-
trebné na zostavenie listiny.

Obr. 9 ukazuje, ako by mohol vyzerať VV 
GP v analógovom výstupe. Tento návrh ko-
rešponduje s grafikou uvedenou v kap. 3.1 
a s obr. 3.

Ľavá časť tabuľky „Stav podľa registra C 
– KN“ zostáva prakticky bez zmeny. Jedno-
ducho zobrazí stav parciel katastrálnej mapy 
pred a po zápise GP do KN. V pravej časti, 
ktorá sa využije v prípade potreby, sa nachá-
dzajú údaje o zmenách (dieloch), z ktorých je 
parcela nového stavu zostavená. Pri každom 
diele je uvedená jeho výmera a údaje parce-
ly, z ktorej pochádza. Nechýba ani uvedenie 
výmery, ktorá sa zapíše do registra E. Zápis 
obsahuje všetky potrebné údaje na spísanie 
listiny.
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Zmeny možno na prvý pohľad vyzerajú 
príliš radikálne, ale forma zápisu sa nemenila 
celé desaťročia, a čím ďalej by sa zmeny od-
kladali, tým budú v budúcnosti ešte výraznej-
šie. Návrh je námetom na diskusiu, ale dávam 
do pozornosti VV v ČR. Ide hlavne o úsporu 
až 66 % rozsahu analógového výstupu z hľa-
diska spotreby papiera a kapacity dátových 
úložísk pre analógový výstup v PDF.

4.  Archivačné možnosti XML 
súboru GP

Okrem návrhov na zosúladenie analógovej 
a digitálnej formy GP sme sa zamýšľali aj nad 
možnosťou rozšíriť obsah súboru XML o nie-
ktoré údaje z technickej správy ZPMZ. V sú-
časnosti je technická správa odovzdávaná 
iba v analógovej forme.

Riešenie by spočívalo v archivácii súrad-
níc, resp. výpočtových úloh použitých pri 
meraní, čím by bola daná možnosť obnovy 
súradníc v ľubovoľných formátoch, prípadne 
vytvárania databázy bodov a pod. Na databá-
zovej úrovni a prístupe k údajom by sa dali 
prezerať aj údaje technickej správy – čiže po-
stup tvorby merania zmeny pri spracovaní GP.

Aby bolo možné takúto archiváciu urobiť, 
bolo by potrebné zadefinovať v XML štruktúre 
dve nové tabuľky:

Tabuľka popisných častí technickej sprá-
vy napr. TS_POPIS, kde by sa uviedli údaje 
o mape, dátumy, použité prístroje, spôsob 
stotožnenia s katastrálnou mapou a pod.

Tabuľka výpočtových úloh a zoznamov 
súradníc napr. SÚRADNICE, ktorá by obsa-
hovala podľa kódov jednotlivých výpočto-
vých úloh a zoznamov príslušné údaje.

5.  Možnosti elektronických služieb 
pre zhotoviteľov GP

Nachádzame sa v období, keď by sa vo viace-
rých oblastiach styku so štátnymi inštitúciami 
mali masívne zavádzať elektronické služby. 
Bohužiaľ, výsledok sa oneskoruje a dnes geo-
detická verejnosť v praxi nemá ani najmenšie 
tušenie ako budú elektronické služby pre 
zhotoviteľa GP vyzerať, čo budú obsahovať 
a čo sa pomocou nich bude dať urobiť.

Problém, ako pristupovať k elektronickým 
službám bez zaručeného elektronického 
podpisu (ZEP) je už našťastie vyriešený na 
celoslovenskej úrovni zavedením čipových 
občianskych preukazov (EID). Aby sa však 
dali využívať, najprv by sme museli mať elek-
tronické služby, ku ktorým by sa dalo pros-
tredníctvom EID pristupovať.

Na súčasnej úrovni komunikácie sa styk 
s orgánom katastra dá na elektronickej úrov-
ni pomerne pružne a elegantne riešiť aj bez 
spustenia elektronických služieb – prostred-
níctvom e-mailu. Hlavné dve činnosti, ktoré 
zhotoviteľ GP potrebuje je úradné overenie 
GP a poskytnutie podkladov z dokumentácie.

Zhotovitelia GP poskytujú služby verejnos-
ti a zároveň aj štátu pri aktualizácii údajov 
SGI, ktorá sa v súčasnosti deje takmer len 

prostredníctvom GP. Od rozhodnutia zodpo-
vedných úradníkov závisí, či v konečnom dô-
sledku majú snahu zefektívniť tento reťazec: 
občan – zhotoviteľ GP – orgán katastra. Na-
pokon, mala by to byť ich povinnosť.

5.1  Úradné overenie GP

Zabezpečiť úradné overenie GP elektronic-
kou cestou prostredníctvom e-mailu je mož-
né. Stačí vychádzať z predpokladu, že každý 
GP slúži spolu s listinou na zápis do KN a pri 
zápise sa vráti na miesto, kde bol úradne 
overený. Ďalším faktom je, že orgán katastra 
vedie knihu overovania a kontroly GP a každý 
GP je overený pod svojím jedinečným číslom. 
Postup by mohol vyzerať takto:
 Zhotoviteľ si e-mailom vyžiada pridelenie 

údajov katastra vrátane podkladov SGI, 
čo v súčasnosti už funguje. O možnos-
tiach vydania SPI sa zmienime ďalej. 
V tejto etape by mohol zhotoviteľ bez-
hotovostným prevodom uhradiť správny 
poplatok, ktorý sa dnes platí v kolkoch 
(internetbanking, SMS).

 Hotový elaborát GP zašle zhotoviteľ or-
gánu katastra spolu s kontrolným zázna-
mom autorizačného overovateľa. GP 
obsahuje kompletnú elektronickú časť 
a elaborát – analógové výstupy vo formá-
te PDF. Pracovník, ktorý kontroluje pride-
lené údaje a preberá kolky, skontroluje, či 
je uhradený správny poplatok.

 GP prechádza k úradnému overovateľovi, 
ktorý GP buď overí alebo vráti zhotovite-

Legenda kódov: 

Pôvodné katastrálne územia: 1 – Kamanová

Spôsob využívania pozemkov:
4 – Pestovanie zeleniny, ovocia, okrasnej zelene a iných plodín...
15 – Pozemok s bytovou budovou so súpisným číslom
18 – Dvor

Výkaz výmer

Stav podľa registra C – KN Právny stav

Doterajší stav Nový stav Pôvodná evidencia Zmeny

Parcela
Výmera 

[m2]
Druh 

pozemku
Parcela

Výmera 
[m2]

Druh 
pozemku

Kódy riešená
č. LV 

(dokladu)
parcela pôvod

Výmera pre 
reg. E [m2]

Diel č.
Výmera 

[m2]

151/1 309 zastav. pl. 151/1 705 zastav. pl. 18 * 878 151 PK 1 204

2532 1-2168/14 KNE 0 2 292

2532 1-2168/28 KNE 0 3 209

151/2 109 zastav. pl. 15,10 * 878 151 PK 4 105

2532 1-2168/28 KNE 0 5 4

2168/14 687 záhrada 2168/14 765 záhrada 4 * 2532 1-2168/14 KNE 0 6 377

2532 1-2168/28 KNE 0 7 388

2168/28 676 záhrada 2168/28 57 záhrada 4 * 2532 1-2168/28 KNE 0 8 57

2168/285 36 záhrada 4

Spolu: 1672 1672

Obr. 9 | Návrh VV GP

Stavby:
10 – rodinný dom
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ľovi e-mailom na odstránenie chýb s kon-
trolným záznamom.

 Ak GP neobsahuje chyby, úradný overo-
vateľ ho overí, zaknihuje overovacie ko-
nanie a zhotoviteľovi oznámi informácie 
o mene úradného overovateľa, dátume 
úradného overenia a čísle položky, pod 
ktorou je GP vedený v knihe overení.

 Zhotoviteľ GP vytlačí analógové výstupy 
GP pre zákazníka, ktoré budú opatrené 
originálom pečiatky a podpisom autorizač-
ného overovateľa a v kolónke na úradné 
overenie bude vytlačené meno úradného 
overovateľa, dátum úradného overenia 
a doložka: „Úradne overené pod číslom 
položky v knihe overení – xxxx/yyyy“. Na 
uloženie papierového GP (elaborátu) do 
všeobecnej dokumentácie sa môžu využiť 
dva postupy: Orgán katastra vytlačí kópiu 
GP z výstupu, ktorý dostal na úradné ove-
renie, alebo zhotoviteľ zašle jeden analó-
gový elaborát orgánu katastra doplnený 
originálom autorizačného overenia. Doru-
čenie sa môže zaznačiť do knihy overení. 
Najlepším riešením sa však javí ukladať 
analógové výstupy (PDF) priamo na údajo-
vé nosiče a papierové výstupy vo všeobec-
nej dokumentácii vôbec nearchivovať.

 Pri zápise GP do katastra je možné skon-
trolovať, či bol GP úradne overený tak, 
ako je uvedené v GP. Optimálne by bolo 
GP zapisovať elektronicky z XML, čím 
je znemožnená akákoľvek manipulácia 
s analógovým výstupom doručeným 
s listinou. Podobne sa dá použiť aj analó-
gový GP, ktorý bol doručený e-mailom na 
úradné overenie vo formáte PDF. 

 Ďalším benefitom takéhoto spôsobu by 
bolo založenie elektronickej dokumen-
tácie aj analógových výstupov GP (PDF 
formát) a nebolo by potrebné naďalej 
uskladňovať GP v papierovej podobe vo 
všeobecnej dokumentácii.

Na záver kapitoly je vhodné spomenúť 
otázku elektronickej kontroly GP. Tá by do-
kázala zabezpečiť jednotný postup úradných 
overovateľov na celom území Slovenskej re-
publiky (SR), pretože v mnohých regiónoch 
sú podmienky úradného overenia subjektív-
ne a odlišné. Návrh algoritmu elektronickej 
kontroly sme pre Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR (Úrad) spracovali a odovzdali 
v apríli 2012. Podľa najnovších informácií 
Výskumný ústav geodézie a kartografie spra-
cúva aplikáciu, ktorá zabezpečí kontrolu elek-
tronickej časti GP. V akom je štádiu a aký má 
algoritmus, nepoznáme.

5.2 Poskytovanie údajov pre GP

Takmer všetky údaje vedené elektronicky 
v KN je možné získať na zhotovenie GP pro-
stredníctvom e-mailu. Problémom sú údaje 
SPI. Tu je zhotoviteľ odkázaný buď na osobnú 
návštevu všeobecnej dokumentácie, alebo 
na Katastrálny portál. Kvalita portálu nezod-
povedá súčasnej technickej úrovni, napr. pre 
grafiku používa bezplatný ovládač firmy Au-
todesk, ktorý už 64-bitové operačné systémy 
nepodporujú. Údaje zo SPI je schopný po-
skytnúť len analógovo vo formáte PDF alebo 
pohľadovo v prostredí Internet Explorera, čiže 
ďalšie počítačové spracovanie nie je možné. 
Údaje je možné len ručne opísať a vložiť ruč-
ne do ďalšej aplikácie, nehovoriac o tom, že 
objem údajov je obmedzený časovým inter-
valom. V rámci nasadenia nového informač-
ného systému KN (OPIS) majú zhotovitelia 
prisľúbenú webovú službu vydania údajov 
SPI ku GP vo výmennom formáte, ale nie je 
známa ani jej podoba, ani čas nasadenia.

Existuje jednoduché riešenie, ktoré túto si-
tuáciu rieši okamžite. Ponúkli sme Úradu jed-
noduchú aplikáciu, ktorá na základe výrezu 
z vektorovej mapy vo formáte VGI urobí výber 
údajov SPI a uloží ich do výmenného formátu. 

Tak môže orgán katastra zaslať e-mailom aj 
zodpovedajúcu časť SPI ku GP. Užívateľské 
prostredie aplikácie je jednoduché a pre 
pracovníka orgánu katastra, ktorý robí výrez 
z grafiky, nie je problém pripraviť aj príslušné 
údaje zo SPI.

Na obr. 10 je užívateľské rozhranie apliká-
cie pre vydanie časti SPI k súboru VGI s grafi-
kou. Nasadením tejto aplikácie by sa zaplnilo 
prázdne miesto v údajoch ku GP poskytova-
ných e-mailom pre zhotoviteľov GP. 

Medzitým prišlo k dohode medzi KGaK 
a ÚGKK a podobná aplikácia z dielne VÚGK 
bude daná do prevádzky do júna 2014.

6.  Záver

Cieľom tejto analýzy je nielen poukázať na ne-
zrovnalosti technológie vyhotovovania elabo-
rátov GP, ale aj na základe dlhoročnej praxe 
navrhnúť riešenia. Predpokladom je navrhnúť 
ucelený systém, kde je jednoznačne údajovo 
relačne prepojená jednak jeho analógová 
a elektronická časť v určitých údajových 
štruktúrach, a taktiež kompletný elaborát GP, 
ktorý je údajovo nadviazaný na ISKN.

V neposlednom rade sa sleduje aj oboj-
smerná trasa údajov v predpísaných počí-
tačovo spracovateľných štruktúrach od ka-
tastra k spracovateľovi a naopak.

Príspevok ponúka aj riešenie dokumen-
tovania analógových výstupov na údajových 
nosičoch mimo papierovej formy.
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Kvalita geodetických a kartografických prác 
z pohľadu Komory geodetov a kartografov

1.  Úvod

Pôsobenie geodetov a kartografov sa v prie-
behu posledných dvoch storočí vyvíjalo 
v súlade s množstvom odborných vedomos-
tí potrebných na zvládnutie vývojových etáp 
geodézie, kartografie a katastra. Široké 
spektrum náročných činností týchto odbor-
níkov bolo, je, aj bude spoločensky význam-
né. Rýchly rozvoj vedy a techniky významne 
ovplyvnil aj oblasť geodézie a kartografie 
a vynútil si nové pohľady na zabezpečenie 
kvality vykonávaných prác. Vývoj ukázal, že je 
potrebná regulácia vykonávania odborných 
činností, čo viedlo k vzniku inžinierskych 
komôr. Spoločensky prospešné fungova-
nie týchto komôr bolo v období totalitného 
režimu prerušené. Zmena spoločenských 
pomerov po roku 1989 umožnila obnovenie 
činnosti inžinierskych komôr vrátane Komory 

geodetov a kartografov (ďalej len „Komora“) 
zákonom NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore 
geodetov a kartografov. [1]

2.  Dohľad Komory nad kvalitou 
geodetických a kartografických 
prác

Na základe platnej legislatívy Komora za-
stupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, 
sociálne a hospodárske záujmy členov, vy-
dáva a odníma oprávnenie na vykonávanie 
činností autorizovaného geodeta a kartogra-
fa, vedie zoznam autorizovaných geodetov 
a kartografov, dbá na to, aby členovia Komory 
vykonávali činnosť geodeta a kartografa od-
borne a spôsobom ustanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi 
ich postavenie a výkon činnosti a stanovami 

Komory, organizuje a riadi vykonávanie kva-
lifikačnej skúšky, vedie disciplinárne konanie 
voči svojim členom. Tým vlastne aj priamo do-
hliada na kvalitu vykonávaných geodetických 
a kartografických prác.

Disciplinárny poriadok Komory upravuje 
podrobnosti disciplinárneho konania v sú-
vislosti so závažným alebo opakujúcim sa 
porušením povinností člena Komory ustano-
vených zákonom, stanovami Komory a Etic-
kým kódexom geodeta, ak nejde o trestný čin 
alebo priestupok. Orgánom zabezpečujúcim 
dodržiavanie disciplinárneho poriadku je 
disciplinárna komisia Komory.

Prerokovávané sťažnosti sa týkali hlavne 
vybraných geodetických a kartografických 
činností, ako je vyhotovovanie geometric-
kých plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, 
zostavovanie registrov obnovenej evidencie 
pozemkov a činností z oblasti inžinierskej 

Tabuľka č. 1 | Vývoj počtu sťažností od založenia Komory:

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Počet sťažností 3 4 15 14 23 22 29 22 13

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet sťažností 9 21 26 27 25 17 24 23 41

Prehľad podaní členených podľa uvedených oblastí:

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Vyhotovovanie geometrických plánov 1 3 5 7 11 7 17 18 3

Vytyčovanie hraníc pozemkov 1   3 3 3 3 2 8

Inžinierska geodézia   2    2   

Ostatné 1 1 8 4 9 12 7 2 2

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vyhotovovanie geometrických plánov 6 8 9 6 5 7 8 9 11

Vytyčovanie hraníc pozemkov 2 9 8 7 12 6 7 6 8

Inžinierska geodézia     1  3 1 3

Ostatné 1 4 9 14 7 4 6 7 19

Prehľad týchto konaní za uvedené obdobie:

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Počet disciplinárnych konaní    5 1 1 3 2 3

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet disciplinárnych konaní 2 1  2 1 2 1 1 3
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geodézie. Široká verejnosť a niektoré štátne 
orgány sa okrem týchto činností obrátili na 
Komoru aj so žiadosťou o zaujatie odborného 
stanoviska k rôznym situáciám z oblasti ge-
odézie, kartografie a katastra.

Z uvedených údajov Tabuľky č. 1 vyplýva 
prevažujúci počet sťažností na vyhotovovanie 
geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov. V prípade, že sťažnosť bola opod-
statnená a boli porušené zákonné a technic-
ké ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávanie 
geodetických a kartografických činností, 
disciplinárna komisia Komory takúto sťaž-
nosť riešila v disciplinárnom konaní.

Prevažujúcim priestupkom pri disciplinár-
nych konaniach bolo neoprávnené autorizač-
né overenie vybraných geodetických a kar-
tografických prác. Z inžinierskej geodézie to 
bola autorizácia dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavebného objektu a vytýčenia 
stavebného objektu oprávnením typu „A“ 
(§ 6 písm. a) až e) zák. 215/1995). [2] Pri 
vytyčovaní hranice pozemkov naopak dochá-
dzalo k autorizačnému overeniu oprávnením 
typu „B“ (§ 6 písm. d) až j) zák. 215/1995). 
Predísť takýmto priestupkom je možné okrem 
iného aj všeobecným upozorňovaním a infor-
movaním odberateľov ohľadne náležitostí 
overovania podľa zákona NR SR č. 215/1995 
Z. z. o geo dézii a kartografii.

Disciplinárnej zodpovednosti sa nevyhli 
ani členovia Komory, ktorí falšovali podpis 
autorizovaného geodeta a kartografa vráta-
ne autorizačnej pečiatky (autorizácia skeno-
vaným obrazom pečiatky). Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK 
SR“) v spolupráci s Komorou prijal nápravu 
tohto neželaného stavu aj na zjednotenie 
výkladu používania autorizačnej pečiatky 
(farba pečiatky) zo strany úradných overo-
vateľov listom katastrálneho odboru číslo 
KO-2715/2011-544.

Medzi náročné a vyspelé odborné znalosti 
vyžadujúce geodetické činnosti patrí vytyčo-
vanie hraníc pozemkov. Z technického hľadis-
ka najčastejším nedostatkom pri vykonávaní 
týchto prác je použitie nevhodnej metódy 
a postupu samotného vytýčenia v teréne. Ďa-
lej je bežným nedostatkom absencia prítom-
nosti vlastníkov susediacich pozemkov, kto-
rých hranica je predmetom vytyčovania. Tu 
je potrebné upozorniť, že povinnosť odovzdať 
vytyčovací náčrt do dokumentácie katastra 
nehnuteľností vyplýva zo zákona, pričom túto 

povinnosť vyhotovitelia vytyčovacích náčrtov 
zanedbávajú. Zo strany vlastníkov nehnuteľ-
ností často dochádza k zámene užívacej hra-
nice s vlastníckou.

Medzi ďalšie vybrané geodetické a kar-
tografické činnosti, ktoré sú častým pred-
metom sťažností, je vyhotovovanie geomet-
rických plánov (ďalej len GP). Vzhľadom na 
rôznorodosť katastrálneho operátu, proble-
matickým sa javí identifikácia parciel práv-
neho stavu pri riešení majetkovoprávnych 
usporiadaní nehnuteľností. Pomoc v tomto 
smere poskytujú registre obnovenej eviden-
cie pozemkov (mapa určeného operátu), aj 
keď presnosť a kvalita týchto podkladov nie 
je vždy vyhovujúca. [3] Základnou podmien-
kou pri vyhotovovaní GP je uvádzanie plat-
ných údajov katastra nehnuteľností a v prípa-
de nezrovnalostí treba postupovať v zmysle 
legislatívy podaním návrhu na opravu chyby 
v katastrálnom operáte. Ďalším nedostatkom 
je nedostatočné prešetrenie predchádzajú-
cich, nadväzujúcich GP. Sťažovatelia sa sna-
žia riešiť aj susedské spory cestou podaní na 
vyhotoviteľov GP.

Záverom disciplinárnych konaní, v závis-
losti od závažnosti priestupku, bolo zo zozna-
mu autorizovaných geodetov a kartografov 
vyčiarknutých 5 členov, udelených 8 finanč-
ných pokút a 12 písomných napomenutí. Tri 
konania skončili bez uloženia opatrenia.

Disciplinárna komisia Komory spolupracu-
je s odborom katastrálnej inšpekcie na ÚGKK 
SR. Vzájomne si vymieňajú a postupujú poda-
nia, ktoré patria kompetenčne do právomoci 
Komory, resp. ÚGKK SR. Disciplinárna komi-
sia komory uzavrela 19 konaní postúpením 
sťažnosti odboru katastrálnej inšpekcie na 
ÚGKK SR.

3.  Záver

Pri posudzovaní otázok kvality si treba uve-
domiť, že ide o stále sa vyvíjajúcu oblasť, 

ktorej nástroje a metódy nemožno v praxi ni-
kdy považovať za definitívne. Kvalitu výrobku 
všeobecne definujeme ako súhrn vlastností 
vyjadrujúcich spôsobilosť plniť funkcie, na 
ktorý je určený. Kvalitu geodetických a kar-
tografických prác je možné charakterizovať 
ako stupeň súladu spracovania geodetických 
a kartografických prác s právnymi predpismi, 
technickými normami a predpismi v oblasti 
geodézie, kartografie a katastra, ako aj stu-
peň ich upotrebiteľnosti. Celková kvalita je 
daná súhrnom účelových vlastností geode-
tických a kartografických prác vrátane ich 
spoľahlivosti a estetického vzhľadu.

Termín „kvalita“ sa v laickej verejnosti 
často používa na označenie výnimočnosti 
tovarov a služieb. K perspektívam ekonomic-
kého rozvoja neodmysliteľne patrí všeobecný 
rozvoj kvality, a to nielen kvality výrobkov 
a služieb, ale aj kultúra spolupráce a partner-
stva.

Stúpajúci počet sťažností poukazuje na 
skutočnosť, že verejnosť využívajúca výsled-
ky geodetických a kartografických činností 
si pri kontrole týchto prác úlohu Komory ako 
samosprávnej profesijnej organizácie uvedo-
muje a zvyká si ju využívať. Tento fakt však na 
druhej strane núti Komoru neustále discipli-
nárne podania analyzovať, vyhodnocovať 

a celý proces disciplinárnych konaní a posti-
hov prehodnocovať, aby bol splnený základný 
cieľ, ktorým je zvýšenie kvality geodetických 
a kartografických prác, a tým zvýšenie spolo-
čenskej vážnosti našej profesie.

Stúpajúci počet sťažností zároveň zvy-
šuje náročnosť práce disciplinárnej komisie 
Komory z technickej, odbornej, procesnej aj 
časovej stránky a zvyšuje jej dôležitosť.

Literatúra:

[1] Zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov 
v znení neskorších predpisov.

[2]  Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov.

[3]  HUDECOVÁ, Ľ.: Vektorové mapy katastra nehnuteľností. 
In: Geodetický a kartografický obzor, roč. 57(99), č. 10 
(2011), s. 243-248.
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Ing. Peter Repáň
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Katastrálna inšpekcia a štátny dozor nad kvalitou 
vybraných geodetických a kartografických činností

1.  Úvod

Katastrálna inšpekcia sa stala integrálnou 
súčasťou Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky od dňa účinnosti 
zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrál-
ny zákon“).

Náplňou činnosti katastrálnej inšpekcie je 
výkon štátneho dozoru nad úrovňou spravova-
nia, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad 
úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s ka-
tastrom. Katastrálna inšpekcia vykonáva štát-
ny dozor aj nad dodržiavaním zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Predmetom štátneho dozoru je najmä 
kontrola kvality činnosti štátnej správy na 
úseku katastra nehnuteľností, ale aj fyzických 
a právnických osôb, ktoré vykonávajú geode-
tické a kartografické činnosti.

S kvalitou, resp. nekvalitou vykonávania 
geodetických a kartografických činností súvi-
sia aj sťažnosti a podania fyzických a právnic-
kých osôb, ktoré katastrálna inšpekcia taktiež 
prešetruje a v prípade zistených nedostatkov 
ukladá povinnosť prijať nápravné opatrenia. 
Podania doručované katastrálnej inšpekcii 
najčastejšie poukazujú na nesúlady medzi 
údajmi vedenými v operáte katastra nehnu-
teľností a právoplatnými verejnými listinami, 
na nesprávny postup pri katastrálnych kona-
niach o oprave chyby v katastrálnom operá-
te, chybný zákres hraníc pozemkov a stavieb 
v mape katastra nehnuteľností, nespokojnosť 
s vytýčením hraníc pozemkov a vyhotovením 
geometrických plánov. V súvislosti s autori-
začným overením vybraných geodetických 
a kartografických činností vzniká najmä po-
žiadavka na prešetrenie činnosti autorizova-
ných geodetov a kartografov.

2.  Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie

Katastrálna inšpekcia pôsobí na základe § 
13, § 14, a § 15 katastrálneho zákona a § 4 

ods. 2, písm. m) zákona o geodézii a karto-
grafii. Na výkon štátneho dozoru sa vzťahuje 
aj zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole 
v štátnej správe. Kontrola podľa tohto zákona 
sa vykonáva aj voči fyzickým a právnickým 
osobám vykonávajúcich geodetické a karto-
grafické činnosti, ktorých výsledky sa prebe-
rajú do štátnej dokumentácie a ktorej súčas-
ťou je aj operát katastra nehnuteľností.

V prípade zistenia priestupku na úseku 
geo dézie, kartografie a katastra je na jeho 
prerokovanie oprávnený katastrálny inšpek-
tor, a v tom prípade katastrálna inšpekcia 
aplikuje ustanovenia zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Priestupky prerokovávané katastrálnym 
inšpektorom sú v katastrálnom zákone uve-
dené v § 74 písm. h) a ch). Podľa písm. h) sa 
priestupku dopustí ten, kto neoprávnene ove-
rí geometrický plán alebo iný výsledok geo-
detických prác. Podľa písm. ch) sa priestupku 
dopustí ten, kto overí geometrický plán alebo 
iný výsledok geodetických prác vrátane pro-
jektových prác v odbore pozemkových úprav, 
pri ktorých sa nedodržali náležitosti podľa 
§ 65 ods. 1 katastrálneho zákona.

3.  Poznatky štátneho dozoru 
o kvalite vykonávania vybraných 
geodetických a kartografických 
činností

Na priblíženie rozsahu úloh štátneho dozoru 
nad vybranými geodetickými a kartografický-
mi činnosťami uvedieme stručnú štatistiku.

V roku 2013 bolo prešetrených spolu 336 
podaní a sťažností. Možno konštatovať, že po-
čet podaní a sťažností v každom roku je väčší 
ako v predchádzajúcom roku, čím zostáva 
menší priestor na systematické vykonávanie 
náhodných vonkajších kontrol zameraných 
na kvalitu spracovania a autorizačného ove-
rovania GP a vytyčovacích náčrtov (ďalej len 
„VN“) bez nadväznosti na doručované poda-
nia. V roku 2013 katastrálna inšpekcia vyko-
nala 277 kontrol, z ktorých sa 76 vzťahovalo 

na výsledky činnosti fyzických a právnických 
osôb vykonávajúcich geodetické a kartogra-
fické činnosti. V 45 prípadoch bol výsledkom 
záznam o kontrole, t. j. neboli zistené nedo-
statky a v 31 prípadoch boli vyhotovené pro-
tokoly o kontrole, teda pri týchto kontrolách 
boli zistené nedostatky a bolo potrebné prijať 
aj opatrenia na ich odstránenie. Z prešetrova-
ných podaní približne 40 % spochybňujúcich 
kvalitu vyhotovenia GP alebo VN sa ukázalo 
ako opodstatnených.

Katastrálna inšpekcia v roku 2013 preve-
rila celkovo 108 GP a VN, z toho 44 priamym 
terénnym meraním. Z toho 77 GP a VN bolo 
bez nedostatkov alebo s formálnymi nedo-
statkami, pri 26 kontrolovaných GP a VN boli 
zistené závažné nedostatky a 5 bolo zmätoč-
ných. Toto zistenie nesvedčí o spokojnosti 
klientov, resp. účastníkov dotknutých konaní 
s kvalitou vykonávaných geodetických a kar-
tografických činností.

Najčastejšie opakovanými nedostatkami, 
ktoré katastrálna inšpekcia v rámci svojej 
kontrolnej činnosti zistila, boli:
 Vyhotoviteľ GP nevychádzal z platných 

údajov katastra, čo je veľmi závažné poru-
šenie, keďže katastrálny zákon deklaruje, 
že údaje katastra sú hodnoverné, pokiaľ 
sa nepreukáže opak. V prípade, ak geodet 
zistí, že je to chybný údaj, musí sa postu-
povať v súlade s legislatívou prostredníc-
tvom návrhu na opravu chyby v katastrál-
nom operáte.

 Pri obnove hraníc pôvodných pozemkov, či 
už v rámci GP alebo vytyčovacieho náčrtu 
sa nerešpektovali originálne údaje uvede-
né v GP, na základe ktorého bol vykonaný 
zápis do katastra nehnuteľností. Aj v tomto 
prípade ide o závažné porušenie.

 Nesprávne polohové určenie tých istých 
identických podrobných bodov stavieb.

 Grafické znázornenie doterajšieho stavu 
v GP a ZPMZ nezodpovedalo platnému 
stavu podľa katastrálnej mapy, resp. 
v grafickej časti nebolo znázornené bez-
prostredné okolie riešeného územia – po-
rušenie § 45 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 
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v spojení s ustanoveniami § 11 ods. 1 
smernice na vyhotovovanie geometric-
kých plánov a vytyčovane hraníc pozem-
kov č. O-84.11.13.31.21.00-97.

 Nedostatky v odovzdaných elektronických 
podkladoch na aktualizáciu, predovšet-
kým čo sa týka označovania kódu kvality 
bodu (matematicky určeným prieseční-
kom sa pridelí kód kvality podľa bodu 
s najnižšou kvalitou z bodov použitých na 
výpočet, iný kód kvality vo VGPmer a iný 
vo VGPt  v jednom súbore má bod T=1 
a v druhom má ten istý bod T=5).

 Nekomplexnosť údajov uvedených v pro-
tokoloch o vytýčení hranice pozemkov, 
v zázname podrobného merania zmien 
(ďalej len „ZPMZ“) a rôzne „formálne“ 
nedostatky (nesúlad medzi jednotlivými 
časťami ZPMZ – do konštrukčných úloh 
boli použité podrobné body, ktoré neboli 
znázornené v grafickej časti, nedostatky 
v uvedení zoznamu daných bodov, ne-
odôvodnené preurčovanie identických 
bodov – rádovo o niekoľko centimetrov, 
neprevzatie podrobných bodov zo skôr 
vyhotovených GP, nesúlady medzi kódom 
spôsobu využívania pozemku a mapovou 
značkou, podpisovanie o oboznámení 
účastníkov, že nadobúdateľ bol obozná-
mený s priebehom a označením hraníc 
novo oddeľovaných pozemkov v zastúpe-
ní vyhotoviteľom bez toho, aby v zmysle 
občianskeho zákonníka boli písomne spl-
nomocnení a p.).

 Pri vyhotovovaní GP na obnovu právneho 
stavu nie je vždy dostatočne preverená 
nadväznosť na bezprostredné okolie, 
najmä na predchádzajúce vyhotovené 
GP (§ 45 ods. 1 vyhlášky č. 461/2009 
Z. z.). Každé spochybnenie identifikácie 
právneho stavu v skôr vyhotovených GP 
musí byť založené na dôslednom prešet-
rení predovšetkým reálneho stavu v teré-
ne, s ohľadom na možnosť identifikovania 
pôvodných hraníc pozemkov prostredníc-
tvom jednoznačných identifikovateľných 
znakov (medze, hraničné znaky), vyjadre-

nia dotknutých vlastníkov, s prihliadnutím 
na spôsob transformácie a s primeraným 
využitím dostupného mapového operátu. 
V prípade zistených nezrovnalostí je po-
trebné tieto posúdiť s ohľadom na spô-
sob identifikovania právneho stavu (či je 
výsledkom lokálnej transformácie alebo 
posúdenia reálneho stavu v teréne) a kva-
litu operátu (presnosť podkladovej mapy), 
a v neposlednom rade aj s ohľadom na 
veľkosť eventuálneho posunu, rozdielu. Je 
potrebné postupovať tak, aby bol rozdiel-
ne riešený právny stav vždy jednoznačne 
obhájiteľný a zdôvodniteľný.

 Nerešpektovanie záväznosti VMUO, resp. 
povinnosť aktualizácie VMUO v k. ú. so 
spracovanými ROEP (týka sa to najmä 
máp s kódom kvality 4).

4.  Záver

Vyhotovovanie vybraných geodetických 
a kartografických činností je upravené vo 
všeobecne záväzných právnych a tech-
nických predpisoch. Aj napriek podrobnej 
úprave dochádza k rôznej interpretácii a ne-
dodržiavaniu niektorých ustanovení. Úlohou 
štátneho dozoru je práve posudzovanie do-
držiavania príslušných predpisov pri vyhoto-
vovaní geodetických a kartografických prác 
a v prípade zistených nedostatkov uložiť pri-
jatie opatrení na ich odstránenie.

Relatívne vysoká miera preukázanej opod-
statnenosti občianskych sťažností pritom 
naznačuje, že katastrálna inšpekcia má svoje 
nezastupiteľné miesto v procese budovania 
efektívnej a smerom k verejnosti orientovanej 
štátnej správy.

Nemožno však vynechať ani všeobecný 
rozmer pôsobenia katastrálnej inšpekcie. 
Technicky i legislatívne korektné vykonáva-
nie geodetické a kartografické činností pre 
kataster by malo byť prvoradým cieľom všet-
kých zúčastnených subjektov, bez ohľadu na 
ich príslušnosť k štátnemu či komerčnému 
sektoru. Len vyhotovovanie, respektíve pre-

beranie kvalitných podkladov na vykonávanie 
zmien v katastri vytvorí predpoklady na zvy-
šovanie kvality katastrálneho operátu, a tým 
i zvyšovanie efektivity geodetických a karto-
grafických činností v súvislosti s katastrom 
v budúcnosti, pri nadväzujúcich meraniach. 
Rovnako napomôže k zlepšeniu statusu 
a prestíže rezortu geodézie, kartografie a ka-
tastra (jeho štátneho i komerčného sektora) 
v očiach verejnosti a v neposlednom rade 
i k zlepšeniu právneho a technického povedo-
mia verejnosti v súvislosti s katastrom (napr. 
znižovanie výskytu neodôvodnených sporov 
o hranicu a pod.).

Mgr. Ing. Ivana Zemková

Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky
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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

Slovenská spoločnosť 
geodetov a kartografov

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou, 
š. p. usporiadajú 16. 9. 2014 pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. odborný seminár  

Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách

Odborný seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov na rok 2014 
a je usporiadaný hlavne pre záujemcov o problematiku geodetických činností na vodných stavbách.

Tematické okruhy seminára:

1.  Metodické, koncepčné, právne a technické aspekty problematiky me-
rania posunov na vodných stavbách v SR.

2.  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stav-
bách v SR.

3.  Využitie nových technológií pri meraní posunov na vodných stavbách 
v SR. 

Odborní garanti: Ing. Štefan Lukáč, Ing. Martin Prvý

Organizačný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. 

Prípravný výbor: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING., Mgr. Maroš Nikolaj, PhD., 
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.,  Ing. Martin Prvý, Ing. Štefan Lukáč

Časový harmonogram odborného seminára

9.00  Otvorenie seminára

9.10 – 10.30 I. tematický blok:

Metodické, koncepčné, právne a technické aspekty problematiky merania 

posunov vodných stavieb na Slovensku

NIKOLAJ, M. – KASANA, A.: Problematika merania posunov vodných 
stavieb v zmysle TBD.
KOPÁČIK, A.: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov, 
konštrukcií a technologických zariadení.
ŽÁK, M. – LUKÁČ, Š. – LUŽÁK, P.: Teoretické a praktické základy 
overovania stability vzťažných výškových bodov pri meraní zvislých 
posunov.
LUKÁČ, Š. – PRVÝ, M.: Právne a technické zabezpečenie merania posunov 
vodných stavieb a s ním súvisiace verejné obstarávanie.

10.30 – 10.50  Prestávka (káva, občerstvenie)

10.50 – 13.00 II. tematický blok:

Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov 

Na vodných stavbách v SR

PRVÝ, M.– LUKÁČ, Š.: Meranie a monitorovanie objektov VD Gabčíkovo 
(história).
KOŽÁR, J. – BALGOVÁ, Z.: Meranie a vyhodnotenie vodorovných posunov 
prívodného kanála VD Gabčíkovo.
KUBIŠ, M. – PRVÝ, M.: Meranie a monitorovanie posunov VS Žilina.
ŽÁK, M. – LUKÁČ, Š.: Poznatky a skúsenosti z dlhodobých etapových 
meraní zvislých posunov na VS Zemplínska šírava.
KALIVODA, J.– MIČUDOVÁ, A.: Dlhodobé etapové merania priestorových 
posunov na VS Turček.
LUKÁČ, Š.– ŽÁK, M.: Meranie a vyhodnotenie vodorovných a zvislých 
posunov objektov VS Veľká Domaša a Slovenská Kajňa.

HAMRÁK, M. – LUŽÁK, P.: Porovnanie etapových meraní posunov 
VS Starina realizovaných viacerými zhotoviteľmi z pohľadu poverenej 
organizácie.

13.00 – 14.00 Obedňajšia prestávka

14.00 – 15.20 III. tematický blok:

Využitie nových technológií pri meraní a monitorovaní objektov vodných 

stavieb

PRVÝ, M.: Využitie technológie GNSS na dlhodobé meranie Veľkomarského 
zosuvu.
LUŽÁK, P.: Využitie technológie TLS na meranie posunov PVE Čierny Váh.
PAPČO, J.: Využitie radarovej interferometrie na určovanie posunov VD 
Gabčíkovo.
TALICH, M.: Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík technologií 
GB INSAR.

15.20 – 15.40 Prestávka (káva, občerstvenie)

15.40 – 17.00 Pokračovanie III. tematického bloku

KYRINOVIČ, P. – ERDÉLYI, J. – LIPTÁK, I.: Monitoring plavebných komôr VD 
Gabčíkovo snímačmi naklonenia.
GRÓF, V. – LUKÁČ, Š.: Modernizácia on line systému Geomonitor na 
plavebných komorách VD Gabčíkovo.
LUKÁČ, Š. – ONDRIŠ, Ľ.: Zavedenie automatizovaných meracích systémov 
na monitoring náklonu vodných stavieb – úloha súčasnosti.
KLOBUŠIAK, M.: Optimálne softvéry na spracovanie etapových meraní 
vodorovných a zvislých posunov vodných stavieb.

17.00  Ukončenie seminára

17.30  Raut v klube Stavebnej fakulty STU

Bližšie informácie: www.ssgk.sk, www.kgk.sk
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 7/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 24. 2. 2014, 14:15

Na webovom sídle Slovenskej spoločnosti 
geodetov a kartografov www.ssgk.sk boli 
uverejnené prezentácie zo seminára „Pozem-
kové spoločenstvá – história a súčasnosť“. 
Podľa posledných informácií od organizáto-
rov sa zborník v elektronickej forme nedis-
tribuuje z dôvodu prípravy komerčnej publi-
kácie s podobným, resp. totožným obsahom.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 8/2014

autor: Ing. Vladimír Stromček, 27. 2. 2014

21. februára 2014 sa konalo rokovanie ve-
deckej rady Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave www.stuba.sk, na ktorom som sa 
zúčastnil. Okrem iných bodov programu boli 
v súvislosti s komplexnou akreditáciou prero-
kované návrhy študijných programov, ktorých 
je na SvF v 1. stupni štúdia (bakalári) 12, v 2. 
stupni štúdia (inžinieri) 13 a v 3. stupni štúdia 
(PhD.) 9. Vo všetkých kategóriách je aj študij-
ný program geodézia a kartografia, ktorého 
garantom v 1. a 2. stupni je prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD., a v 3. stupni sú to prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Ján Hefty, PhD. 
a doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Uchádzačov o štúdium geodézie a kartogra-
fie na úrovni bakalár bolo v školskom roku 
2013/2014 spolu 157, prijatých bolo 119 
a zapísalo sa 67 študentov. Uchádzačov 
o štúdium na úrovni inžinier bolo 68, prijatých 
bolo 59 a zapísalo sa 55 študentov.
V odbore geodézia a kartografia SvF sú tri 
katedry: Katedra geodézie, ktorej vedúcim je 
Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra geodetických 
základov, vedúcim je doc. Ing. Juraj Janák, 
PhD. a Katedra mapovania a pozemkových 
úprav, jej vedúcim je Ing. Róbert Fencík, PhD.
V odbore geodézia a kartografia na SVf pôso-
bia traja profesori (prof. Kopáčik, prof. Hefty, 
prof. Sokol), štyria docenti (doc. Mojzeš, doc. 
Husár, doc. Janák a doc. Čižmár) a traja eme-

ritní profesori (prof. Melicher, prof. Bartoš 
a prof. Staněk). Ďalšie informácie o kated-
rách v našom odbore a o činnosti SvF STU 
možno nájsť na www.stuba.sk .

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 9/2014

autorka: Ing. Nataša Hermanová, 
13. 3. 2014

11. marca 2014 sa uskutočnilo regionálne 
stretnutie členov KGaK v Trenčíne.
Počet účastníkov: 50
Pozvaní: predseda predstavenstva KGaK 
Ing. V. Stromček, za OKI Ing. Š. Garajová

Úvodné vystúpenia sa týkali informácií o ná-
vrhoch nových zákonov o katastri a geodézii 
a kartografii z návrhu ÚKKK SR a stanovisku 
predstavenstva k nim a možných ďalších kro-
koch.
Následne sa rozoberal návrh na zmenu do-
kumentov Komory – prednesený členom Ko-
mory, s akcentom na zvýšenie váhy regiónu 
v celej Komore a obmedzenie dĺžky možného 
pôsobenia v orgánoch Komory. Návrhy posú-
di komorová právnička a budú prednesené 
na VZ v BB.
Po prestávke zástupkyňa OKI predniesla info 
o nových – posledných usmerneniach Úradu 
9-13/14 a o systéme kontrol a aj o zmenách, 
ktoré nastanú v blízkej budúcnosti.
Zástupcovia OÚ TN katastrálny odbor sa ne-
zúčastnili.

Krátka správa číslo 10/2014

autor: Ing. Miroslav Hudec, 13. 3. 2014

7. marca 2014 sa uskutočnilo regionálne 
stretnutie členov KGaK v Bratislave.
Počet účastníkov: 114

Na stretnutí boli prerokované informácie 
o aktuálnom dianí v rezorte GaK, výstupy 
zo stretnutí v ostatných regiónoch a návrhy 
zmien v dokumentoch Komory.

V diskusii nebola podporená myšlienka ob-
medzenia počtu volebných období pre vole-
ných funkcionárov, ani myšlienka uplatnenia 
regionálneho princípu vo voľbách do orgánov 
KGaK. V záujme objektívneho prieskumu 
mienky zúčastnených členov Komory k to-
muto bodu sa uskutočnilo hlasovanie. Proti 
navrhovaným zmenám volebného poriadku 
bolo 113 účastníkov, za nebol nikto, 1 sa zdr-
žal hlasovania.
Bližšie informácie sú uvedené v zápisnici z re-
gionálneho stretnutia: http://www.kgk.sk/
infoblok/regionalne_stretnutia/2014/zapis-
nice/bratislava/

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 11/2014

autor: Ing. Vladimír Stromček, 14. 3. 2014

11. marca 2014 sa zástupcovia našej Komo-
ry zúčastnili na pozvanie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra SR (Úrad), na roko-
vaní, ktoré bolo venované príprave nových 
zákonov o katastri nehnuteľností a geodézii 
a kartografii.

Za Úrad sa na rokovaní zúčastnili predsedníč-
ka Ing. Mária Frindrichová, podpredseda Ing. 
Ľubomír Suchý, riaditeľ katastrálneho odboru 
Ing. Erik Ondrejička, riaditeľka legislatívno-
-právneho odboru JUDr. Odeta Poldaufová 
a pracovník odboru geodézie a medzinárod-
ných vzťahov Ing. Miroslav Mališ.
Za Komoru sa na rokovaní zúčastnili Ing. 
Vladimír Stromček, Ing. Ján Hardoš, Ing. Mi-
roslav Hudec a prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Na základe materiálov a informácie predlože-
nej na rokovaní prítomní zástupcovia Komory 
konštatovali, že navrhovaná úprava oboch 
zákonov povedie k odčleneniu a samostatné-
mu riadeniu výkonu vybraných GaK činností 
v oblasti katastra nehnuteľností a v ostatných 
oblastiach geodézie a kartografie. Presunom 
práv a kompetencií KGK v oblasti autorizácie 
vybraných GaK činností v katastri nehnuteľ-
ností dôjde k oslabeniu nielen Komory, ale 
aj celého rezortu. Geodézia a kartografia, 

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK
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ktorej nedeliteľnou súčasťou sú aj práce pre 
kataster nehnuteľností, by bola zrejme jedi-
ným technickým odborom, ktorý by mal sta-
vovskú samosprávu zabezpečenú oddelene 
pre dve oblasti a realizovanú paralelne KGaK 
a ÚGKK SR. Zástupcovia Komory považujú 
za potrebné informovať o tom svojich členov, 
prediskutovať s nimi navrhované zmeny v zá-
konoch, a na základe ich postojov, podnetov 
a návrhov prípadne reagovať na pripravované 
zmeny v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 12/2014

autor: Ing. Jozef Piroha, 14. 3. 2014

4. marca 2014 sa uskutočnilo regionálne 
stretnutie členov KGaK Trnavského kraja 
a katastrálneho odboru v Trnave.
Na rokovaní sa zúčastnilo 62 členov KGaK 
Trnavského kraja, predseda predstavenstva 
KGaK Ing. Vladimír Stromček a zástupcovia 
katastrálnych odborov okresných úradov Tr-
navského kraja.

Priebeh rokovania:
Na stretnutí boli prerokované informácie 
o činnosti orgánov Komory, príprave valné-
ho zhromaždenia KGaK, návrhoch nových 
zákonov o katastri nehnuteľností a geodézii 
a kartografii, ktoré navrhuje ÚGKK SR, stano-
visku predstavenstva KGaK k týmto návrhom, 
ako aj z toho vyplývajúcich následkoch budú-
cej činnosti autorizovaných geodetov a karto-
grafov.
V diskusii ojedinelí členovia podporovali 
možnosť uplatnenia regionálneho princípu 
vo voľbách do predstavenstva Komory. Pro-
ti možnému preskúšavaniu autorizovaných 
geo detov a kartografov sa však vyslovili via-
cerí členovia.
Po rokovacej časti stretnutia členov Komory 
sa k rokovaniu pripojili aj zástupcovia ka-
tastrálnych odborov okresných úradov Trnav-
ského kraja. Informáciu o činnosti katastrál-
nych odborov v jednotlivých okresoch za rok 
2013 podala Ing. Monika Švecová – vedúca 
katastrálneho odboru Trnava a ďalej informá-
cie z oblasti zmien a noviel technických pred-
pisov, vyhlášok v GaK za rok 2013 – 2014, 
vysvetlenie niektorých usmernení ÚGKK SR 
a informácie z oblasti vyhotovovania geomet-

rických plánov, ich kontroly a úradného ove-
rovania podala Ing. Ingrid Močková – vedúca 
technického oddelenia, dokumentácie a po-
skytovania informácií katastrálneho odboru 
Trnava. V tomto duchu sa niesla aj ďalšia 
diskusia.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 13/2014

autor: Kancelária Komory, 17. 3. 2014, 14:00

14. marca 2014 začalo medzirezortné pri-
pomienkové konanie návrhu nového zákona 
o katastri nehnuteľností. Materiál môžete 
nájsť na portáli právnych predpisov. Pred-
stavenstvo Komory sa pripravuje aktívne do 
tohto procesu vstúpiť.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 14/2014

autor: Kancelária Komory, 17. 3. 2014, 14:00

14. marca 2014 začalo medzirezortné pri-
pomienkové konanie návrhu nového zákona 
o geodézii a kartografii a Komore geodetov 
a kartografov. Materiál môžete nájsť na por-
táli právnych predpisov. Predstavenstvo Ko-
mory sa pripravuje aktívne do tohto procesu 
vstúpiť.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 15/2014

autor: Kancelária Komory, 20. 3. 2014

18. marca 2014 sa konalo mimoriadne ro-
kovanie predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov, na ktorom boli spracované, 
prerokované a schválené hromadné pri-
pomienky zásadného charakteru k návrhu 
zákona o geodézii a kartografii, k zákonu 
o Komore geodetov a kartografov a hromad-
ná pripomienka k návrhu zákona o katastri 
nehnuteľností. Zároveň bol prerokovaný spô-
sob komunikácie s autorizovanými geodetmi 
a kartografmi, aby boli so zmenami a pripo-
mienkami Komory k zákonom dobre obozná-
mení a aby sa mohli do rezortného pripomien-
kového konania zapojiť. Na základe právnej 
analýzy postupov pri podávaní zásadných 
pripomienok predstavenstvo rozhodlo, že pri-
pomienky budú podané za inštitúciu, ale aj za 

verejnosť. Uznesením boli prijaté tieto úlohy: 
spracovať pre členov Komory základný infor-
mačný e-mail o podstatných zmenách a po-
stojoch Komory k nim v navrhovaných v zá-
konoch a vyhotoviť inštruktážny e-mail o tom, 
ako sa autorizovaní geodeti a kartografi môžu 
zapojiť do medzirezortného pripomienkového 
konania elektronickou formou. Tieto materiá-
ly budú spracované a členom rozoslané do 
21. marca 2014 .

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 16/2014

autor: Predstavenstvo Komory geodetov 
a kartografov, 20. 3. 2014

19. marca 2014 boli zverejnené hromadné 
pripomienky Komory geodetov a kartogra-
fov k návrhu zákona o geodézii a kartografii, 
k zákonu o Komore geodetov a kartografov 
a k návrhu zákona o katastri nehnuteľností na 
portáli právnych predpisov: https://lt.justice.
gov.sk/Default.aspx?instEID=-1&langEID=1 

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 17/2014

autor: Predstavenstvo Komory geodetov 
a kartografov, 20. 3. 2014

Predstavenstvo pripravuje cez Zamestnáva-
teľský zväz geodézie a kartografie podanie 
zásadných pripomienok prostredníctvom 
Asociácie zamestnávateľských zväzov 
a združení Slovenskej republiky ako riadne-
ho člena medzirezortného pripomienkova-
ného konania. Napriek podaniu hromadnej 
pripomienky Komory (aj v prípade jej podpo-
ry 500 podporovateľmi) je táto možnosť je-
diným spôsobom, ako dospieť k rokovaniam 
o našich pripomienkach a názoroch s pred-
kladateľom zákonov až na Hospodársku a so-
ciálnu radu Vlády SR.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 18/2014

autor: Predstavenstvo Komory geodetov 
a kartografov, 26. 3. 2014

Vážený člen Komory, v prílohe vám zasielame 
dva podpisové hárky na podporu hromad-
ných pripomienok Komory k našim základ-
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ným zákonom. Oba hárky si môžete vytlačiť, 
listy spojiť a začať zbierať podpisy vo vašom 
okolí. Hárky by mali podpísať iba tí, čo nepod-
porili naše pripomienky na Portáli právnych 
predpisov. Hárky boli pripravené v spolupráci 
s právničkou a ide o inú možnosť, ako jedno-
duchšie podporiť naše hromadné pripomien-
ky bez nutnosti registrácie na uvedenom 
portáli. Hárky žiadame doniesť na valné zhro-
maždenie Komory v piatok 28. marca 2014 
do Banskej Bystrice alebo doručiť do kance-
lárie Komory do štvrtka 3. apríla 2014.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 19/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 26. 3. 2014

25. marca 2014 som sa zúčastnil ako hosť 
na členskej schôdzi Regionálneho združenia 
Slovenskej komory stavebných inžinierov 
Košice (SKSI), ktorá sa koná raz za dva roky. 
Na schôdzi sa zúčastnil ako hosť aj predse-
da SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, 
PhD. Zástupcovia SKSI okrem iného ocenili 
spoluprácu s našou Komorou pri príprave no-
vého stavebného zákona a vyjadrili podporu 
našim hromadným pripomienkam k návrhom 
nových zákonov týkajúcich sa nášho odboru. 
Na požiadanie môžem poskytnúť bližšie infor-
mácie.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 20/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 31. 3. 2014

17. až 19. septembra sa v hoteli Hutník v Tat-
ranských Matliaroch uskutoční VIII. vedecko-
-odborná medzinárodná konferencia Geodé-
zia, kartografia a geografické informačné 
systémy 2014. Viac informácií, ako aj pri-
hlášku nájdete na webovej adrese http://
web.tuke.sk/ugkagis/sk/podujatia/geodezia-
-kartografia-a-geograficke-informacne-syste-
my-2014/.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 21/2014

autor: Kancelária Komory, 31. 3. 2014

V piatok 28. marca 2014 sa uskutočnilo 
v Banskej Bystrici valné zhromaždenie našej 

Komory. Za pomerne veľkej účasti viac ako 
500 členov Komory a v búrlivej atmosfére 
vyplývajúcej zo súčasného stavu v našom 
odbore (nová legislatíva, nedostatok práce, 
nízke ceny a pod.) sa ho podarilo, po splnení 
všetkých zákonných povinností, ukončiť až 
okolo 18. hodiny. Kompletné výsledky volieb 
aj s počtami hlasov prikladáme v prílohe.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 23/2014

autor: Ing. Miroslav Hudec, 1. 4. 2014

Dávame vám do pozornosti komentár 
k článku http://www.teraz.sk/ekonomika/
novy-katastralny-zakon/77796-clanok.html 
spracovaný členom predstavenstva Ing. Na-
gyom. Možno ho ďalej komentovať, lajkovať, 
reagovať naň.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 24/2014

autor: Ing. Vladimír Raškovič, 2. 4. 2014

1. apríla 2014 sa uskutočnilo rokovanie na 
ÚGKK, ktorého sa za KGaK zúčastnil Ing. Vla-
dimír Raškovič a za ÚGKK jeho podpredseda 
Ing. Ľubomír Suchý, riaditeľ katastrálneho 
odboru Ing. Erik Ondrejička a časti rokovania 
aj riaditeľ VÚGK Ing. Andrej Vašek. Riešili sa 
tri základné okruhy odborných problémov 
a s uspokojením možno konštatovať, že ro-
kovanie bolo konštruktívne a prinieslo aj kon-
krétne výsledky.

1. Vydávanie údajov popisných informácií 
KN ku GP

Ing. Raškovič ponúkol rezortu bezplatne 
aplikáciu, ktorá by na základe výrezu VGI 
vygenerovala zodpovedajúce údaje SPIKN. 
O autorizáciu a nasadenie bol požiadaný VÚ-
GK ako zodpovedný za softvérové vybavenie 
ISKN. Pred niekoľkými dňami sa VÚGK vy-
jadril zamietavo s odôvodnením, že do ISKN 
neplánujú autorizovať softvér tretích strán 
a ak by bola požiadavka praxe, sú schopní 
doplniť podobnú funkčnosť do autorizované-
ho WISKAN-u. Na základe rokovania 1. apríla 
2014 vznikla dohoda, že VÚGK najneskôr do 
júna 2014 doplní túto funkciu do WISKAN-u. 
Pre prax to znamená, že geodet po vyžiadaní 

údajov e-mailom okrem výrezu VGI dostane aj 
príslušnú časť SPIKN vo výmennom formáte 
FPU, ktorú mu automaticky vydá správa ka-
tastra a ktorá sa vygeneruje na základe VGI 
súboru. Obmedzenie údajov bude jedine 
v zmene rodných čísel na dátum narodenia.

2. Vysvetlenie a interpretácia zmien 
súradníc pre body v kvalite 1 a 2

Podľa vysvetlenia ÚGKK možno meniť sú-
radnice bodov v kvalite 3 a horšej priamo 
nahradením v ZPMZ. Body v kvalite 1 a 2 je 
možné takisto meniť s tým, že v prípade ziste-
nia chybných súradníc je potrebné pre body 
v kvalite 1 a 2 podať návrh na opravu. Správa 
katastra rieši opravy vo vlastnej kompetencii, 
pričom ak ide o opravu súradníc bodu v kva-
lite 1, dá túto skutočnosť na vedomie odboru 
katastrálnej inšpekcie.

3. Kritériá na určovanie súradníc lomových 
bodov zvyškových parciel v nečíselnej 
mape

Rokovalo sa o prehodnotení, zmene, resp. 
doplnení kritérií, kedy bude povinnosť určiť 
lomové body zvyškových parciel v nečísel-
nej mape. Prebralo sa niekoľko alternatív 
kritérií, ktoré by neboli závislé len od výmery 
parcely, určenie súradníc vzhľadom na tvar 
parcely, vzdialenosti bodov a pod. Rozoberali 
sa aj možnosti zdôvodniť v technickej správe 
nemožnosť zameranie bodov v teréne z ob-
jektívnych príčin (neprístupné body, prílišná 
ekonomická neúnosnosť merania). Hovorilo 
sa aj o možnosti vypustenia týchto technic-
kých detailov z návrhu nového katastrálneho 
zákona. Aby sa však nestratila opora zmien 
v zákone, v zákone by sa uviedla odvolávka 
a delegovanie na vykonávací predpis (vyhláš-
ka k zákonu).

Načrtla sa aj možnosť vytvorenia jednoduché-
ho softvéru na vyplnenie tlačiva výkazu výmer 
a popisového poľa GP, ktorý by na základe 
vložených údajov generoval súbor XML. Táto 
možnosť je v súčasnosti len v rovine úvah.
Bližšie informácie môže podať Ing. Vladimír 
Raškovič, rasko@gok.sk
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 25/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 2. 4. 2014

Dávame vám do pozornosti, že parlament 
v utorok schválil novelu zákona o pozemko-
vých úpravách. Článok o tom je uverejnený tu:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clano-
k/313433-parlament-schvalil-novelu-zakona-
-o-pozemkovych-upravach/

Samotný vládny návrh zákona predložený do 
Národnej rady SR nájdete tu:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?si-
d=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdo-
bia=6&ID=833

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 27/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. 4. 2014

2. apríla 2014 sa Ing. Hardoš zúčastnil na 
pozvanie Wüstenrot poisťovne, a. s., na ro-
kovaní s jej zástupcami. V poisťovni sú hro-
madne poistení naši AGaK. Zo strany poisťov-
ne neboli vznesené žiadne námietky k cene 
poistenia, ani k doterajšej spolupráci. Boli 
prerokované otázky oznamovania poistných 
udalostí raz ročne, ako aj spôsob ich likvi-
dácie, aby Komora mala spätnú väzbu k fun-
govaniu poistenia. Zároveň boli prerokované 
niektoré problematické prípady vyplývajúce 
zo Všeobecných poistných podmienok, ako 
aj fungovanie marketingovej podpory zo stra-
ny poisťovne.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 31/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 22. 4. 2014

Vo štvrtok 17. apríla 2014 sa stretlo v Bra-
tislave na svojom zasadaní predstavenstvo 
Komory. Bolo to prvé zasadnutie po VZ, takže 
hlavným bodom programu bolo jeho zhodno-
tenie a analýza diskusných príspevkov s roz-
pracovaním úloh. Zaoberalo sa samozrejme 
aj aktuálnou situáciou v legislatívnej oblasti. 
Ďalej predstavenstvo vymenovalo skúšobnú 
a autorizačnú komisiu, regionálnych zástup-
cov a vykonalo zmeny v ad hoc komisiách. 
Viac informácií vám môžu poskytnúť jednotli-
ví členovia predstavenstva.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 32/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 23. 4. 2014

Dávame vám do pozornosti nasledujúce in-
ternetové odkazy na vyhlásenia KGaK a ZZ-
GK a na zaujímavý článok o našom odbore 
z nedávneho obdobia:

http://www.teraz.sk/ekonomika/vyhlasenie-
-komory-geodetov-a-kartografov/81914-cla-
nok.html
http://www.teraz.sk/ekonomika/zamestna-
vatelsky-zvaz-geodezie/81885-clanok.html
http://magazin.reality.sme.sk/c/7178179/
ceny-sa-do-katastra-maju-dostat-cez-zmluvy-
nezavazne.html

Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy 
vyhľadávať a informovať vás o nich takouto 
formou.
Ak nájdete aj vy niečo dôležité a zaujímavé 
pre členov Komory, informujte o tom prosím 
kanceláriu Komory.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 33/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 22. 4. 2014

Predstavenstvo Komory ďakuje touto ces-
tou všetkým členom Komory, ktorí podporili 
hromadnú pripomienku KGaK k návrhu no-
vého zákona o katastri nehnuteľností a k ná-
vrhu nového zákona o geodézii a kartografii 
(ktorý súčasne novelizuje zákon 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov). Tieto 
pripomienky podala Komora v rámci mimo-
rezortného pripomienkového konania (MPK) 
cez portál právnych predpisov Ministerstva 
spravodlivosti SR (MS-SR), ako aj písomne. 
Hromadnú pripomienku Komory k zákonu 
o katastri nehnuteľností podporilo 912 ľudí 
(na portáli MS SR + podpisové hárky) a k zá-
konu o geodézii a kartografii 896 ľudí (na 
portáli MS SR + podpisové hárky).
Podľa oficiálnej štatistiky z portálu MS-SR 
k zákonu o katastri nehnuteľností bolo cel-
kovo podaných až 727 pripomienok (z toho 
329 zásadných) od 34 pripomienkujúcich 
subjektov (ministerstvá, iné štátne inštitúcie, 
iné neštátne inštitúcie a verejnosť) a k záko-
nu o geodézii a kartografii 400 pripomienok 
(z toho 201 zásadných) od 24 pripomienku-

júcich subjektov. Nezvykle vysoký počet pri-
pomienok od veľkého počtu subjektov svedčí 
o „kvalite“ pripravovaných zákonov. Spolu 
bolo k obom zákonom podaných 1 127 pri-
pomienok, z toho 530 zásadných.
Krátka správa z činnosti kancelárie Komory 
č. 34/2014
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 23. 4. 2014

Kancelária Komory touto cestou upozorňuje 
členov KGaK na termín splatnosti členského 
príspevku a poistného, ktorý je stanovený 
v zmysle Uznesenia z VZ KGK z 28. marca 
2014 na 30. apríl 2014.
V prípade záujmu o dopoistenie právnickej 
osoby (PO) do prílohy prikladáme sadzobník 
PO platný pre ďalšie poistné obdobie 1. 4. 
2014 – 31. 3. 2015. Informáciu o dopoistení 
oznámte kancelárii do 30. apríla 2014.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 35/2014

autor: Ing. Vladimír Raškovič, 29. 4. 2014

Podľa priebežného sledovania prác na tvorbe 
aplikácie vydávania údajov SPIKN pre geo-
metrické plány na základe výrezu z VGI nám 
Výskumný ústav GaK prostredníctvom riadite-
ľa Ing. Andreja Vašeka oznamuje, že:

Je hotová analýza a import z VGI.
Na exporte vybraných údajov do FPU sa pra-
cuje.
Testovanie ešte nezačalo.

Dohodnutý termín na rokovaní u podpredse-
du ÚGKK na spustenie aplikácie je do júna 
2014 (Krátka správa z činnosti orgánov Ko-
mory č. 24/2014, bod 1. autor: Ing. Vladimír 
Raškovič, 2. 4. 2014). Bližšie informácie mô-
že poskytnúť Ing. Vladimír Raškovič, rasko@
gok.sk

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 36/2014

autor: Predstavenstvo KGaK, 29. 4. 2014

Predstavenstvo dáva do pozornosti členom 
KGaK, ktorí sú zároveň klientmi banky VÚB, 
a. s., možnosť využiť jej zvýhodnené produk-
ty, a to na základe spolupráce tejto banky 
s vybranými profesijnými združeniami a ko-
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morami, medzi ktoré banka zaradila aj našu 
Komoru.
Členovia KGaK tak môžu využívať podobné 
výhody ako členovia napr. Notárskej komo-
ry, Slovenskej komory daňových poradcov, 
SKSI, Slovenskej komory advokátov a niekto-
rých ďalších.

Podľa informácií z VÚB v praxi môže ísť o od-
pustenie alebo zníženie rôznych poplatkov, 
alebo zníženie úrokových sadzieb na niektoré 
produkty.

O podrobnostiach sa informujte na poboč-
kách VÚB vo vašom regióne.
Budeme sa snažiť zistiť ďalšie podobné infor-
mácie aj z iných bánk.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 37/2014

autor: Ing. Miroslav Hudec, 30. 4.2014

Dávame vám do pozornosti internetový od-
kaz na článok ZZGK k novo navrhovaným 
zákonom:
http://www.teraz.sk/ekonomika/zzgk-navr-
hy-zakonov-ohrozuju-ochranu/82553-cla-
nok.html

Zároveň upozorňujeme na to, že k uvedenej 
problematike sa uskutočnila tlačová kon-
ferencia ZZGK za účasti TA3. V prípade, ak 
sa nám podarí vopred dozvedieť termín mož-
ného televízneho vysielania záznamu z tejto 
konferencie, budeme vás o tomto vysielaní 
informovať.

Ak nájdete aj vy niečo dôležité a zaujímavé 
pre členov Komory, informujte o tom prosím 
kanceláriu Komory.

Krátka správa Komory č. 40/2014

autor: Kancelária Komory, 14. 5. 2014

Dávame vám do pozornosti internetový od-
kazy na elektronickú formu odborného a ve-
deckého časopisu GaKO:
http://egako.eu/

Aktuálne číslo 5/2014 je venované 11. me-
dzinárodnej konferencii o katastri nehnuteľ-
ností.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 41/2014

autor: Ing. Jozef Pobjecký, 15. 5. 2014

29. apríla 2014 členovia Disciplinárnej ko-
misie Komory Ing. Pobjecký, Ing. Leitmann 
a Ing. Macháček vykonali kontrolu kvality, 
úplnosti a použitia správnej autorizačnej 
pečiatky odovzdávanej dokumentácie ku 
kolaudácii na stavebných úradoch v Skalici 
a v Senici.
Možno konštatovať, že neboli zistené žiadne 
závažné pochybenia.

Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Jozef 
Pobjecký, pobjecky@geomost.sk

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 42/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 23. 4. 2014

15. a 16. mája 2014 sa v Častej-Papiernič-
ke, účelovom zariadení Kancelárie Národnej 
rady SR, uskutočnila 11. medzinárodná kon-
ferencia o katastri nehnuteľností. Základnú 
informáciu o konferencii nájdete na webovej 
stránke Slovenskej spoločnosti geodetov 
a kartografov na adrese http://www.ssgk.sk/
XIKK.htm
Aktuálne elektronické číslo 5/2014 Geode-
tického a kartografického obzoru, venované 
tejto konferencii, nájdete na adrese http://
egako.eu/wp-content/uploads/2014/05/ga-
ko_2014_05.pdf

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 44/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 20. 5. 2014.

13. mája 2014 sa Ing.Ján Hardoš za Komoru 
zúčastnil na verejnom odpočte činnosti GKÚ 
za rok 2013. Bližšie informácie sa dozviete 
vo výročnej správe GKÚ: http://www.gku.sk/
docs/VS_GKU_2013.pdf

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 45/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 20. 5. 2014

13. mája 2014 sa Ing. Ján Hardoš a Ing. 
Jozef Pobjecký v sídle Komory zúčastnili na 

stretnutí so zástupkyňou Úradu pre normali-
záciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky (ÚMNS SR) Ing. Vajdovou. Predme-
tom stretnutia bola možnosť uzavretia zmluvy 
medzi Komorou a ÚNMS SR o odbere balíka 
noriem pre členov Komory (z oblasti GaK, 
GIS, stavebníctva, PPÚ a pod.) zo servera 
SÚTN. Každý člen Komory by mal možnosť 
otvoriť po zadaní autentifikačných údajov 
ktorúkoľvek normu z balíka priamo na ser-
veri SÚTN (do 30 noriem za 24 hod.), resp. 
stiahnuť na svoj lokálny disk a 1x vytlačiť. Išlo 
by o balík cca do 170 – 200 noriem. Ročný 
poplatok za túto službu pre 1 osobu by bol 
cca na úrovni ceny jednej normy zakúpenej 
individuálne. O detailoch sa bude ešte roko-
vať. Komora plánuje túto zmluvu uzavrieť čo 
najskôr, tak aby služba bola funkčná už od 
1. júla 2014.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 47/2014

autor: Ing. Jozef Pobjecký, 2. 6. 2014

26. mája 2014 sa členovia DK KGaK Ing. 
E. Leitmann a Ing. J. Pobjecký zúčastnili na 
rokovaní na Slovenskej stavebnej inšpekcii, 
Inšpektorát Bratislava, kde prezentovali kon-
trolné meranie, na ktoré boli SSI vyzvaní. Kon-
trolné meranie potvrdilo správnosť vytýčenia 
AGaK, ako aj realizácie objektu. Vedenie SSI 
ocenilo náš aktívny prístup a uvítalo náš ná-
vrh na ďalšiu spoluprácu.

Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Jozef 
Pobjecký, pobjecky@geomost.sk

Krátke správy z činnosti orgánov 
Komory č. 22, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 43, 

46/2014

Do pozornosti sú dané nasledujúce interneto-
vé odkazy na správy z nedávneho obdobia 
týkajúce sa našej profesie:

http://ekonomika.sme.sk/c/7154740/
kataster-nehnutelnosti-chce-zaviest-cenove-
mapy.html

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/
clanok/312448-trapenie-s-kuskami-pody-sa-
skonci-budu-sa-dat-predat/

http://ekonomika.sme.sk/c/7121281/
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webovym-vkladom-do-katastra-usetrite-aj-
vyse-sto-eur.html

http://www.teraz.sk/ekonomika/novy-
katastralny-zakon/77796-clanok.html

http://www.teraz.sk/ekonomika/katastralny-
zakon-geodeti-kritika/79799-clanok.html

http://ekonomika.sme.sk/c/7156330/
parlament-zmenil-pravidla-jednoduchych-
pozemkovych-uprav.html

http://magazin.reality.sme.sk/c/7154739/
kataster-chce-zaviest-cenove-mapy.
html?ref=tit

http://www.teraz.sk/ekonomika/poda-
scelovanie-eurofondy/76861-clanok.html

http://www.novinky.cz/finance/332785-
slucovani-staveb-a-pozemku-potrva-az-sto-let.
html

http://www.novinky.cz/domaci/332932-
desitky-tisic-nemovitosti-maji-duplicitni-
vlastniky.html

http://rno.sk/pozemkove-upravy-by-mohli-
vyriesit-problemy-s-pozemkami-aj-v-osadach

http://rno.sk/sukromne-pozemkove-upravy-
su-vyborna-prilezitost-pre-investorov

http://www.polnoinfo.sk/clanok/3666/
jednoduche-pozemkove-upravy-by-mali-
pomoct-aj-rolnikom

http://www.geoinformatika.sk/stanovisko-
zzgk-k-navrhovanym-legislativnym-zmenam-
v-oblasti-geodezie-kartografie-a-katastra

článok s názvom Stanovisko k legislativním 
změnám v oblasti geodézie, kartografie 
a katastru vyšiel aj na www.zememeric.cz

http://aktualne.atlas.sk/navrat-k-meraniu-
spred-sto-rokov-pozemky-budu-zaznacene-
s-este-vacsou-nepresnostou/ekonomika/
slovensko-a-ekonomika/

http://magazin.reality.sme.sk/c/7186669/
urad-geodezie-odmieta-kritiku-ze-sa-v-merani-
hranic-pozemkov-vracia-spat.html

http://openiazoch.zoznam.sk/cl/144342/
Navrhy-zakonov-ohrozuju-ochranu-
vlastnictva-a-hodnovernost-katastra

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/

pri-scelovani-pody-vam-ju-neukradnu-pri-
vydrzani-mozu-618057

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/
scelovanie-rozdrobenej-pody-u-nas-zaspalo-
pre-nedostatok-penazi-618058

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/
strata-pody-nehrozi-pozrite-si-dalsie-
novinky-618063

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/
ako-sa-branit-pri-hrozbe-straty-pody-618064

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/
pozemkovy-chaos-sa-na-slovensku-
neodstranil-618128

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/
rozdrobenu-podu-chce-stat-spojit-zmenou-
zakona-618054

http://www.ta3.com/clanok/1040044/
geodeti-maju-vazne-vyhrady-voci-
pripravovanemu-katastralnemu-zakonu.html

            

 
 
 

Vyberte si
ALTUS

najvýkonnejšie GNSS
pre profesionálov ...

Geoteam, spol. s r.o., Gunduli ova 1, 811 05 Bratislava, mob.: 0911 620 618, tel.: 02/ 5443 0090, www.altus-gnss.sk

Široký výber antén ALTUS APS-3 s GPRS
modemom s jednoduchým prístupom k SIM
karte. Bezplatné aktualizácie  rmvéru a soft-
waru SurvCE 3,0 GPS. Výškový model 
DVMR, Práca v S-JTSK v lokálnych k ú och 
platných pod a vyhlášky vo formáte 
mriežky, ktorá sa sama automaticky prepí-
na pod a lokality.
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Správa Predstavenstva o činnosti 
Komory geodetov a kartografov 

1.  Úvod

Predstavenstvo Komory geodetov a kartogra-
fov (ďalej len Komora) od ostatného valného 
zhromaždenia (ďalej len VZ) v Komárne 22. 
marca 2013 zasadalo šesťkrát. Okrem toho 
sa uskutočnilo tradičné spoločné rokovanie 
orgánov Komory a zasadnutie orgánov Komo-
ry s ÚGKK SR (ďalej len Úrad) 6. júna 2013 
v Trenčianskych Tepliciach.

2.  Vyhodnotenie úloh z uznesenia VZ 
roku 2013 v Komárne

1. Publikovať materiály z VZ KGK v periodiku 
Komory Slovenský geodet kartograf (SGaK) 
č. 2/2013 a na internetovej stránke Komory.
Termín:  máj 2013 – splnené

2. Prerokovať diskusné príspevky z VZ Komo-
ry a zaujať k nim stanovisko.
Termín:  apríl 2013 – splnené

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov Komory na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.
Termín:  priebežne – plnené, 
 (RS sa konali v ZA, TT, BA, TN, PO+KE, BB).

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

5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 21. sloven-
ských geodetických dní v roku 2013. 

Termín:  november 2013 – splnené

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 na zlepšenie hospodárskej pozície geo-
deta na trhu práce.
Termín:  priebežne – plní sa

3.  Stav členskej základne Komory 
a podnikateľského prostredia

V súčasnosti je 733 aktívnych členov Ko-
mory. Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1004. V roku 1996 mala Komora 485 čle-
nov. Počet aktívnych členov od jej založe-
nia sa zvýšil o 248. Pozastavené členstvo 
má 156, vyčiarknutých bolo 24, na vlastnú 
žiadosť vystúpilo 38 a zomrelo 53 členov 
Komory. Žien je 122 a mužov 611. Priemer-
ný vek našich členov je 51,1 roka. Držiteľov 
oprávnení typu A je 336, B 196 a C 201. 
Od posledného VZ pribudlo v Komore 22 no-
vých členov. 
Od posledného VZ sme do zoznamu autori-
zovaných geodetov a kartografov (ďalej len 
AGaK) zapísali 22 nových členov. Celkový po-
čet členov však v absolútnej hodnote klesol, 
pretože niektorí si členstvo pozastavili a nie-
ktorí aj zomreli. Celkovo tak počet členov 
klesol o troch.
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Pohľad na Hotel Dixon, miesto konania Valného zhromaždenia KGaK 2014 v Banskej Bystrici
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Počet členov Komory po krajoch:

Kraj/typ oprávnenia A B C Spolu

Bratislavský kraj 70 86 45 201

Trnavský kraj 41 13 28 82

Trenčiansky kraj 48 24 15 87

Nitriansky kraj 34 8 21 63

Žilinský kraj 41 20 26 87

Banskobystrický kraj 37 7 25 69

Prešovský kraj 32 16 22 70

Košický kraj 33 20 19 72

Česká republika 0 2 0 2

Spolu 336 196 201 733

Zaujímavý je vývoj v počte podnikateľských 
subjektov v oblasti geodézie a kartografie. 
Za posledných šesť mesiacov klesol počet 
podnikateľských subjektov v našom odbore 
o 138. Živnostníkov ubudlo 92, akciových 
spoločností 28 a spoločností s ručením ob-
medzeným 18.

Rok Spolu Živnostníci a.s. s.r.o.

2012 2 276 1 422 63 791

2013 2 389 1 414 95 880

Zmena 
2012/2013

113 –8 32 89

2014 2 251 1 322 67 862

Zmena 
2013/2014

–138 –92 –28 –18

4.  Hospodárenie Komory

Rozpočet Komory: členský príspevok pred-
stavuje 166,- € ročne. Základné poistné je 
30,50 €. Základný príjem Komory, s ktorým 
hospodári pri počte členov 733 predstavuje 
ročne 121 678,- € (3 665 671,-Sk).

Hospodárne vynakladanie prostriedkov 
Komory dôrazne kontroluje každý štvrťrok 
dozorná rada. Výsledky jej kontrol sú pre-
rokúvané na každom zasadaní predstaven-
stva. Základným princípom hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Komory je ich 
hospodárne a účelné využívanie. Na základe 
výsledkov čerpania prostriedkov z rozpoč-
tu Komory za rok 2013, ktorý bol súčasťou 
zásielky k VZ, možno konštatovať, že výnosy 
Komory sú v porovnaní s plánom vyššie a ná-
klady nedosiahli plánovanú sumu. Komora 
v zmysle schválenej evidencie finančných 
prostriedkov hospodárila so ziskom. Bližšie 
informácie budú zverejnené v správe o hos-
podárení Komory za rok 2013. Spracovanie 
účtovnej a mzdovej agendy rieši Ing. Monika 
Hanzenová.

Komora už tradične aj v roku 2013 ocenila 

diplomovú prácu s prínosom pre prax v odbo-
re geodézia a kartografia, formou peňažnej 
odmeny pre absolventa Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave (ďalej SvF STU). Na základe 
prijatej úlohy valného zhromaždenia z roku 
2012 zorganizovala odborný seminár Imple-
mentácia JTSK03 do katastra nehnuteľností 
a digitalizácia máp KN v praxi v Trenčíne, 
spolupracovala pri organizácii seminára 
Realizácia JTSK03 a jej aplikácia v katastri 
nehnuteľností na pôde SvF STU Bratislava 
(diskusné fórum).

Finančnou podporou sa spolupodieľala na 
organizácii 5. ročníka volejbalového turnaja 
geodetov medzi študentmi a učiteľmi SvF 
STU a pri organizácii medzinárodnej geode-
tickej súťaže IG5 – Garmin v Lučenci.

V oblasti právneho poradenstva naďalej 
spolupracuje 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 
interného predpisu Komory o náhrade za 
stratu času a výdavkoch pri výkone funkcie 
v orgánoch Komory, úprave dokumentov Ko-
mory, problematike verejného obstarávania, 
stanovisku ku koncesionárskym poplatkom, 
problematike duplikátov oprávnení Komory, 
spracovaní osobných údajov pri ROEP a PPÚ, 
vstupe Komory do ZZGK, problematike pred-
kladania projektov na kvalifikačné skúšky.

5.  Legislatívna oblasť – nové zákony

Na spoločnom rokovaní s Úradom 17. júna 
2013 sme boli informovaní o prijatí a reali-
zácii ustanovení zákona NR SR č. 345/2012 
Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štát-
nej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov z 18. októbra 2012, ktorý nadobudol 
účinnosť od 1. januára 2013. Na základe tejto 
skutočnosti bol legislatívny proces pozasta-
vený z dôvodu reorganizácie štátnej správy 
s tým, že pokračovanie nastane po prijatí 
zákona o organizácii miestnej štátnej správy. 
Do tohto procesu bude zaradený zákon NR 
SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení ne-
skorších predpisov. Na spoločnom rokovaní 
nám bola v súvislosti s novelou zákona NR SR 
č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kar-

tografov v znení neskorších predpisov (ďalej 
zákon o Komore) podaná aj informácia, že 
Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo Úrad 
na implementáciu „procedúry tichého súhla-
su“ zapracovaného do Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o službách na vnútornom 
trhu (2006/123/ES z 12. decembra 2006). 
Tichý súhlas je právo žiadateľa poskytovať 
služby aj bez udeleného povolenia v prípade, 
ak príslušný orgán nekoná vo veci udelenia 
povolenia v stanovenej lehote napriek tomu, 
že žiadateľ predložil kompletnú dokumentá-
ciu. Komora vo svojom stanovisku neodpo-
rúča zavádzať inštitút „tichého súhlasu“ do 
našich špecializovaných právnych predpisov 
(zákon o Komore).

Úrad predložil 11. decembra 2013 návrh 
katastrálneho zákona a o zmene niektorých 
zákonov a návrhu nového zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 
o geodézii) na interné pripomienkové kona-
nie. Komora v tomto kole nebola prizvaná 
a zákony oficiálnou cestou nedostala. Preto 
sme sa 9. januára 2014 obrátili na Úrad so 
žiadosťou o prijatie, keďže v návrhoch záko-
nov sú závažné zmeny, o ktorých by Komo-
ra mala byť informovaná a mali by s ňou byť 
prerokované. Urobili sme tak hlavne kvôli 
tomu, aby sme mohli informovať našich čle-
nov, čo sa deje. Až 31. januára 2014 sme 
dostali odpoveď, že Úrad postupuje podľa 
§ 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

Ing. Vladimír Stromček,  predseda predstavenstva KGaK
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činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 
správy. Ďalej nám bolo vysvetlené, že podľa 
čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády SR návrh 
zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi 
a inštitúciami v pripomienkovom konaní. 
V odpovedi sa ďalej konštatuje, že na pre-
zentovanie stanovísk Komory bude vytvorený 
dostatočný priestor. Úrad otvoril 19. februára 
2014 druhé kolo interného pripomienkového 
konania, a ani tu Komora nedostala možnosť 
oficiálne o návrhoch nových zákonov rokovať 
a vyjadrovať sa k nim.

Vzhľadom na vážnosť situácie okolo prí-
pravy nových zákonov sme sa vzniknutým 
stavom zaoberali na rokovaní predstavenstva 
22. januára 2014. Členovia predstavenstva 
jednomyseľne odhlasovali záujem o obhá-
jenie a zachovanie Komory v jej terajšej po-
dobe. Uznesením bol prijatý postup Komory, 
v rámci ktorého bolo stanovené: preštudovať 
znenia navrhovaných zákonov, dôvodových 
správ a pripomienky k nim poslať do kan-
celárie Komory, okrem toho spracovať širší 
argumentačný materiál a na základe neho 
spracovať v koncentrovanej podobe základ-
né myšlienky, s ktorými budú členovia Ko-
mory oboznámení. Na základe týchto mate-
riálov sme sa rozhodli pripraviť podklady na 
podanie hromadnej pripomienky zásadného 
charakteru v procese rezortného pripomien-
kového konania.

Až 8. marca 2014, aj napriek pôvodne 
odmietavému postoju k rokovaniam vyjadre-
ným v odpovedi z 31. januára 2014, sme boli 
telefonicky pozvaní na Úrad, kde nás obozná-
mili so základnými ustanoveniami nových zá-
konov. Stretnutie sa konalo 11. marca 2014. 
Boli sme informovaní o dvoch podstatných 
zmenách v nových zákonoch, a to o presune 
vybraných činností pre kataster zo zákona 
o geodézii a kartografii do katastrálneho zá-
kona a o tom, že zoznam autorizovaných geo-
detov a kartografov s oprávnením „A“, ktorý 
doteraz viedla Komora, prejde na Úrad.

Na portáli právnych predpisov boli 
14. marca 2014 zverejnené návrhy zákona 
o geodézii a kartografii a o zmene a doplne-
ní zákona o Komore a katastrálnom zákone. 
Tým bolo otvorené medzirezortné pripomien-
kové konanie.

Všetkým členom Komory bola 17. marca 
2014 rozoslaná krátka správa, ktorá ich infor-
movala o začatí medzirezortného pripomien-
kového konania.

Na základe týchto informácií bolo 18. mar-
ca 2014 zvolané mimoriadne rokovanie 
predstavenstva Komory, na ktorom boli spra-
cované, prerokované a schválené hromadné 
pripomienky zásadného charakteru k návrhu 
zákona o geodézii, k zákonu o Komore a hro-
madná pripomienka k návrhu katastrálneho 
zákona. Zároveň bol prerokovaný spôsob 
komunikácie s AGaK, aby boli so zmenami 
a pripomienkami Komory k zákonom dobre 
oboznámení a aby sa mohli do rezortného 
pripomienkového konania zapojiť.

Na základe právnej analýzy postupov pri 
podávaní zásadných pripomienok predsta-
venstvo rozhodlo, že pripomienky Komory 
budú podané aj za inštitúciu aj za verejnosť. 
Uznesením boli prijaté tieto úlohy: spraco-
vať pre členov Komory základný informačný 
e-mail o podstatných zmenách v navrhova-
ných zákonoch a postojoch Komory k nim 
a vyhotoviť inštruktážny e-mail o tom, ako sa 
AGaK môžu zapojiť do medzirezortného pripo-
mienkového konania elektronickou formou.

Hromadné pripomienky Komory k návrhu 
zákona o geodézii, k zákonu o Komore a hro-
madná pripomienka k návrhu katastrálneho 
zákona boli 19. marca 2014 zverejnené na 
portáli právnych predpisov
justice.gov.sk. (https://lt.justice.gov.sk/
Default.aspx?instEID=191&langEID=1)

Prečo s navrhovanými zmenami v zákonoch 
nesúhlasíme:

1. Kataster a geodézia nie sú samostatné 
činnosti, prelínajú sa. Predkladané návrhy 
ich oddeľujú, čo považujeme za nesprávne 
nielen z pohľadu Komory, ale aj SvF STU. 
Návrhy neberú do úvahy existenciu vedného 
odboru, ktorý v sebe generuje geodéziu aj ka-
taster. Rovnako do nevýhodnej polohy dostá-
va vlastné inštitúcie, akými sú GKÚ a VÚGK. 
To nie sú inštitúcie iba pre kataster, ale aj, a 
to predovšetkým, pre geodéziu. Návrhy v ko-
nečnom dôsledku nepoškodzujú len Komoru, 
ale ohrozujú celý rezort a samotnú existenciu 
Úradu.

2.  Vyňatie AGaK, ktorí overujú práce pre 
kataster, ich stavia do polohy štátnych za-
mestnancov, komplikuje im podmienky pod-
nikania a zvyšuje administratívnu náročnosť 
výkonu ich činnosti AGaK. Napriek tomu, že 
sa v dôvodovej správe k zákonu o geodézii 

a zákonu o Komore konštatuje, že zmeny ne-
budú mať vplyv na podnikateľské prostredie 
ani sociálne vplyvy, nie je to pravda. Už teraz 
je podnikateľské prostredie v odbore naru-
šené ako nikdy v minulosti. Za posledných 
6 mesiacov zaniklo 138 geodetických firiem 
a živností.

3.  Bezdôvodne zavádza dvojaký právny re-
žim regulácie profesie AGaK, a tým približne 
polovicu AGaK znevýhodňuje. Bezdôvodne 
sa porušuje princíp subsidiarity podporova-
nej EÚ, kde štát presúva určité kompetencie 
na demokraticky volené profesijné organizá-
cie – čiže tam, kde sú ľudia najbližšie k sa-
motnej k praxi.

4.  Prechod registrácie AGaK na Úrad vyvo-
lá nové finančné nároky na štátny rozpočet 
a neriešia sa ďalšie potrebné a nadväzujúce 
požiadavky, akými sú poistenie, disciplinár-
na zodpovednosť, vzdelávanie, etický kódex 
a pod., ktoré Komora zabezpečuje a financu-
je z demokraticky odhlasovaných príspevkov 
samotných členov Komory, rovnako ako po-
vinné poistenie AGaK, ktoré prikazujú smerni-
ce Európskej komisie.

5.  Narúša sa systém samoregulácie a samo-
správy regulovaných povolaní, ktorý funguje 
v našom odbore na Slovensku 18 rokov. Úrad 
stratí kompetentného a odborne fundované-
ho partnera, ktorý doteraz vždy zodpovedne 
spolupracoval a pripomienkoval návrhy zá-
konov, vyhlášok a usmernení týkajúcich sa 
činnosti profesie.

6.  Jedným z dôvodov, ktorými Úrad zdôvod-
ňuje navrhované zmeny, je dosiahnutie vyššej 
kvality prác. Na to má Úrad dobré podmien-
ky už teraz. Skúša uchádzačov o autorizáciu 
a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilos-
ti, kontroluje AGaK prostredníctvom Odboru 
katastrálnej inšpekcie a pod. Tieto snahy 
Komora podporuje, navrhuje však ponechať 
doterajší stav a zvýšiť kompetencie katastrál-
nej inšpekcie.

7.  Vyššiu kvalitu vykonávania prác chce 
Úrad dosiahnuť školením AGaK a v prípade, 
ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy 
týkajúce sa katastra a súvisiace s katastrom, 
aj preskúšaním AGaK. Pri rokovaní na Úrade 
sme boli informovaní o tom, že pre množstvo 
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práce sa pracovníci Úradu nemôžu zúčastňo-
vať na akciách organizovaných Komorou, čo 
je objektívny fakt. Komora vie tieto prípadné 
školenia zorganizovať a pripraviť, čo dokázala 
prípravou školení vo všetkých krajoch v máji 
2013, ktorých sa zúčastnilo 640 účastníkov, 
z toho 397 AGaK a 243 ostatných zhotovite-
ľov geodetických prác, bez nákladov Úradu.

8.  Zákon o katastri nehnuteľností je v pláne 
legislatívnych úloh Úradu. Zákon o geodézii 
a kartografii a Komore geodetov a kartogra-
fov je iniciatívny materiál Úradu.

9. Zmeny navrhované v zákonoch nie sú 
v súlade s programovým vyhlásením vlády 
SR.

10. V dôvodových správach k predkladaným 
zákonom nie sú uvedené žiadne dôvody, 
ktoré Úrad vedú k takto koncipovaným záko-
nom.

Predstavenstvo Komory využije pri obhajobe 
terajšej podoby Komory všetky dostupné le-
gislatívne prostriedky, ktoré jej to umožňujú. 
Pre myšlienku zachovania Komory bude mo-
bilizovať všetkých členov Komory a aj ostatnú 
odbornú verejnosť.

V priebehu celého roka 2013, ako aj v prvých 
mesiacoch roka 2014 sa členovia Komisie 
inžinierskej geodézie aktívne podieľali na 
príprave návrhu nového stavebného zákona. 
(Informácie sú v časti o činnosti Komisie inži-
nierskej geodézie.)

6.  Verejné súťaže na projekty 
pozemkových úprav

Vo Vestníku č. 31/2013 Úradu pre verejné 
obstarávanie bolo 13. februára 2013 zve-
rejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, zadávateľom bola spoločnosť 
OBSTARAVATEL.SK.

Predmetom zákazky bolo poskytovanie 
komplexných inžinierskych služieb pre inšti-
túcie verejnej správy SR/verejných obstará-
vateľov, najmä mapovacie služby, digitálne 
mapovanie, letecké mapovanie, katastrálne 
vymeriavanie, fotogrametrické služby, topo-
grafické (kartografické) merania, letecké 
fotografické služby, katastrálne mapy, služby 
na majetkovoprávnu prípravu a majetkovo-
právne usporiadanie v hodnote od 130 tis. do 
150 mil. eur.

Z oznámenia bolo zrejmé, že podmienky 
účasti v súťaži sú voči možným záujemcom 
o práce diskriminačné. Ich podstatou bolo 
to, že boli spojené časti prác (fotogrametria, 
PPÚ). Preto bola v spolupráci s niektorými 
členmi Komory podaná žiadosť o nápravu, 
ktorej obsahom bola nielen žiadosť o rozde-
lenie súťaže na jednotlivé časti, ale aj žiadosť 
o zmiernenie niektorých obmedzujúcich pod-
mienok účasti – bola to snaha o zastavenie 
takto koncipovanej súťaže.

„Obstarávateľ SK” poslal 6. marca 2013 
oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti, 
v ktorom zamietol žiadosť o rozdelenie zákaz-
ky na časti, a ako dôvod uviedol požadovanú 
komplexnosť inžinierskych služieb. Základná 
snaha, aby sa diskriminačné podmienky v sú-

ťaži zmenili tak, aby sa jej mohli zúčastniť aj 
bežné geodetické firmy, nebola úspešná. Po 
zamietnutí žiadosti súťaž pokračovala.

Bol záujem sledovať ju ďalej hlavne preto, 
aby sme zistili, kto bol jej iniciátorom. Preto 
bola vytvorená skupina dodávateľov okolo 
lídra GKÚ, aby boli splnené podmienky účasti 
v súťaži. Združenie požiadalo 15. marca 2013 
o súťažné podklady, tie však boli doručené 
až 13. januára 2014. Na základe nich boli 
vypracované podklady do súťaže, ktorá bo-
la vyhodnotená 10. marca 2014. 13. marca 
2014 dostalo združenie oznámenie, že jeho 
ponuka sa prijíma. Žiadna zmluva o výkone 
prác nebola podpísaná.

V januári 2013 bola vyhlásená verejná 
súťaž na vypracovanie projektov pozemko-
vých úprav v jednotlivých krajoch Slovenska 
v zmysle platného zákona o verejnom obsta-
rávaní. Súťaž bola vyhlásená spolu v 130 ka-
tastrálnych územiach, v 95 balíčkoch, v pred-
pokladanej hodnote 33 515 079,61 eur. 
Zapojilo sa do nej 72 slovenských firiem. 
Ponuky sa odovzdávali 8. marca 2013. Mi-
nisterstvo súťaž zrušilo a ako dôvod uviedlo 
zmenu podmienok.

Začiatkom februára 2014 boli zverejne-
né predbežné oznámenia vo vestníku UVO 
z 11. februára 2014 a 14. februára 2014 na 
obstaranie služieb leteckej digitálnej fotogra-
metrie, tvorby geometrických plánov, vytyčo-
vania hraníc pozemkov a projektov pozemko-
vých úprav Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Podľa vyjadrenia mi-
nisterstva pôvodným cieľom tohto obstará-
vania malo byť len vypracovanie projektov 

Prezentácia na Valnom 
zhromaždení  KGaK 2014 
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pozemkových úprav a ich jednotlivých etáp, 
resp. ucelených častí a celkov. Ministerstvo 
predbežné oznámenie 25. februára 2014 
zrušilo.

Snáď ešte nikdy predtým geodetické firmy 
neprepustili toľko ľudí, ako v roku 2013. Za 
posledných šesť mesiacov zaniklo 138 firiem 
v odbore geodézia a kartografia, 92 živnost-
níkov zrušilo živnosť. Prepúšťali hlavne tie 
firmy, ktoré verili v úspech súťaže o PPÚ. 
Stálo ich to dosť finančných prostriedkov na 
vyplatení odstupného. Tí predvídavejší za-
mestnancov prepustili ešte v roku 2012, čo 
vyšlo nepomerne lacnejšie.

V dusnej atmosfére nedostatku zákaziek 
a prác sa prejavujú trendy, akými sú snahy ko-
merčných geodetov o miesta v štátnej sprá-
ve. Pri stretnutiach s kolegami vo veku, ktorý 
sa už blíži k dôchodkovému (aj keď si to ťažko 
pripúšťame), je už častou otázkou: „Kedy ideš 
do dôchodku?“ Častá býva aj odpoveď: „Ke-
by som mohol/mohla, tak už zajtra.“

7.  Analýza technológie spravovania 
súboru geodetických informácií

Grémium predsedníčky Úradu 28. februára 
2013 prijalo materiál „Analýza technológie 
spravovania súboru geodetických informácií 
katastra nehnuteľností a zhotovovania geo-
metrických plánov po 1. apríli 2011“, pričom 
1. mája 2013 Úrad prijal v tejto súvislosti 
5 usmernení.

Po rokovaní na Úrade 9. apríla 2013 zača-
la Komora v spolupráci s Úradom pripravovať 
regionálne stretnutia, na ktorých boli realizo-
vané školenia k týmto usmerneniam. Bolo 
dohodnuté, že sa budú konať vždy pre dva 
kraje, a to: PO+KE – 7. mája 2013, ZA+TN 
– 9. mája 2013, BB+NR – 13. mája 2013, 
BA+TT – 15. mája 2013.

Na školeniach sa zúčastnilo 640 účastní-
kov, z toho 397 AGaK a 243 ostatných zho-
toviteľov geodetických prác. Cieľom školení 
bolo oboznámiť verejnosť so zmenami vyplý-
vajúcimi z usmernení, tento cieľ bol splnený.

21 . mája 2013 sa konalo rokovanie Ka-
tastrálnej komisie k výsledkom školení k no-
vým usmerneniam a zmene spracúvania 
geodetických prác v JTSK03. Na školeniach 
v krajoch PO+KE, ZA+TN, BB+NR bolo hlav-
ným problémom domeriavanie zvyškových 

parciel v nečíselných mapách. Na školení 
BA+TT tento problém nerezonoval.

K návrhu na úpravu v „Usmernení 
č. USM_UGKK SR_10/2013 pre VKM nečí-
selnú“ poslala Komora 21. mája 2013 Úradu 
list, ktorého podstatou bolo, aby Úrad upravil 
povinnosť číselne určovať hranice zvyškových 
parciel vo VKM nečíselnej. Odpoveď z Úradu 
bola Komore zaslaná 12. júna 2013 s vysvet-
lením, prečo nemôžu byť predložené návrhy 
zmien akceptované.

8. Činnosť odborných komisií

Katastrálna komisia 

Komora sa na úseku katastra snažila byť pre 
rezort kvalifikovaným odborným partnerom 
pri rokovaniach. Obhajovala záujmy členskej 
základne. Zásadne nevystupovala len s kriti-
kou, ale zakaždým ponúkla návrhy na rieše-
nie, často v niekoľkých alternatívach.

Problém JTSK03 – JTSK
Komora sa snažila o zavedenie nedeformo-
vaného systému JTSK pre celú SR a eliminá-
ciu rôznych miestnych kľúčov. Navrhovaným 
riešením bol celoplošný prechod na systém 
JTSK03 a do neho transformovať jestvujúce 
údaje katastra. Keďže rezort neplánuje urobiť 
transformáciu jestvujúcich údajov, Komora 
sa stotožnila s ponechaním existencie JTSK 
s tým, že sa na transformáciu použije jednotná 
verejná tabuľka miestnej rovinnej dotransfor-
mácie, všeobecne platná pre celé územie SR. 
Na základe tejto tabuľky sa deformujú výsledky 
meraní do pôvodnej JTSK kompatibilnej s údaj-
mi katastra. Podporu tomuto riešeniu, dekla-
rovanému ako dočasné, vyjadrila Komora na 
rokovaniach s Úradom začiatkom roku 2013.

Súbor prevzatých meraní
Od roku 2010 sa Komora oficiálne snaží 
o zavedenie tzv. príložných máp obsahujú-
cich všetky číselné merania premietnuté do 
katastra. Vypracovali sme návrh usmernenia, 
na základe ktorého by bolo možné príložné 
mapy tvoriť a spravovať. Naše snahy boli 
úspešné až v roku 2013, keď Úrad zaviedol 
tzv. Súbor prevzatých meraní s obsahom 
zamýšľanej príložnej mapy. Komora s uspo-
kojením konštatuje tento fakt, predpokladali 
sme však skoršie ukončenie ako za pláno-

vané 2 roky. S nasadením komerčnej sféry 
pri vytváraní súboru prevzatých meraní Úrad 
neuvažuje.

Elektronická kontrola GP
V snahe zamedziť nejednoznačný výklad 
technických predpisov sme sa snažili o pre-
sadenie elektronickej kontroly GP. V apríli 
2012 sme vypracovali a odovzdali na Úrad 
algoritmus elektronickej kontroly GP. Podľa 
informácií z VÚGK sa na prelome rokov 2013 
– 2014 začali venovať tvorbe softvéru, ktorý 
zabezpečí kontrolu XML súboru v nadväznos-
ti na operát KN. Ďalšie podrobnosti nám v sú-
časnosti nie sú známe.

„Zvyškové parcely“ v nečíselných mapách
Na základe odozvy členskej základne zo 
školení k sérii usmernení z apríla 2013 sme 
zaujali odmietavé stanovisko k záväznému 
polohovému určeniu zvyškových parciel 
v nečíselných mapách, čo je nad rámec pred-
metu GP, a zároveň je technicky nesprávne 
definovaná možnosť neurčenia polohy bodov 
zvyškových parciel na základe výmery. Sna-
žili sme sa o viaceré konzultácie a argumen-
tácie na Úrade, no bezvýsledne. Vypracovali 
sme oficiálny dokument a zorganizovali pod-
pisovú akciu medzi členmi. Bohužiaľ, neboli 
sme podporení aktívnym prístupom členskej 
základne a podpisová akcia nebola úspeš-
ná. Úrad, presvedčený o správnosti svojich 
krokov, dokonca zakotvil povinné určenie 
zvyškových parciel do návrhu katastrálneho 
zákona. Vypracovali sme aspoň definíciu al-
ternatívneho kritéria na určenie zvyškových 
parciel, ktoré by nebolo závislé od výmery, 
ale od polohy bodov, no Úrad v podstate na 
túto tému odmieta komunikovať. Komora si 
vyžiadala aj právne stanovisko k tejto prob-
lematike, no návrhy možných ďalších riešení 
sú odsunuté vzhľadom na momentálne pripo-
mienkové konanie ku katastrálnemu zákonu.

Elaborát geometrického plánu
Ako dlhodobú úlohu sme chápali prípravu 
nového technického predpisu na GP. Snažili 
sme sa na rokovaniach o zavedenie jednot-
nej, jednoduchej a prehľadnej technickej 
správy, rokovania sme uzavreli v apríli 2012. 
Keďže odvtedy nastali zmeny vo vedení rezor-
tu, rokovania sa začali odznova. Do vydania 
usmernení v apríli 2013 bola naša komuniká-
cia s Úradom na dobrej úrovni, dokázali sme 
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odborne konzultovať a riešiť mnohé problé-
my. Po školeniach sa komunikácia s Úradom 
zhoršila, ba priam zastavila. Zástupcovia Ko-
mory boli vylúčení zo skúšobnej komisie pri 
Úrade, ako aj z odborných komisií na prípravu 
technických predpisov.

Ing. Raškovič vypracoval analýzu elabo-
rátu GP v nadväznosti na informačný sys-
tém katastra, ako aj alternatívne návrhy na 
vytvorenie elaborátu GP ako kompaktného 
podsystému katastra. Nevieme, či bude mož-
nosť návrhy prerokovať na Úrade, príspevok 
by mal odznieť na katastrálnej konferencii 
v Častej-Papierničke. Bol by to vhodný základ 
k tvorbe novej smernice na GP.

OPIS a spolupráca katastra s geodetmi
Keďže nasadenie OPIS v podmienkach ka-
tastra mešká a zrejme jeho nasadenie bude 
otázkou niekoľkých rokov, vo vyššie spome-
nutej analýze sme navrhli aj postupy, ako 
posunúť spoluprácu katastra s komerčnou 
sférou na kvalitatívne vyššiu úroveň okamžite 
bez veľkých nákladov a bez nutnosti zavede-
nia OPIS a jeho webovej služby pre geodetov.
Vypracovali sme a navrhli:
 Vydávanie údajov SPIKN spolu s grafic-

kým výstupom VGI e-mailom prostredníc-
tvom fungujúcej aplikácie na vytvorenie 
výrezu z SPIKN podľa súboru VGI.

 Možnosť elektronického úradného overe-
nia GP prostredníctvom e-mailu.

 Postupy pre archiváciu elaborátu GP na 
pamäťových médiách bez nutnosti archi-
vovať papierové elaboráty.
Nie je nám známe, či vôbec a s kým z pra-

xe Úrad konzultuje postupy pri svojej zákono-
darnej činnosti. Komunikácia medzi Komorou 
a Úradom de facto prestala a dovolíme si tvr-
diť, že je to na škodu veci, pretože Komora vie 
ponúknuť zo svojich radov dostatok odborne 
zdatných geodetov, ktorých znalosti a prax by 
boli veľmi dobre využiteľné pri príprave záko-
nov a technických predpisov.

Komisia inžinierskej geodézie

Komisia inžinierskej geodézie v uplynulom 
období pracovala v nasledujúcom zložení:
Predseda: Ing. Š. Lukáč; členovia: prof. Ing. 
Kopáčik, PhD., Ing. Kožár, Ing. Hardoš, Ing. 
Svätojánsky.

V roku 2013 sa Komisia podieľala na prí-

prave vyhlášky ÚGKK SR č. 26/2014 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o geodézii a kartografii. Na predmetných pra-
covných rokovaniach na Úrade sa za Komisiu 
zúčastňovali Ing. Hardoš a Ing. Lukáč. Táto 
vyhláška nadobudla účinnosť od 15. februára 
2014.

V priebehu celého roka 2013, ako aj v pr-
vých mesiacoch roka 2014 sa členovia Komi-
sie inžinierskej geodézie aktívne podieľali na 
príprave návrhu nového stavebného zákona. 
Garanciu nad touto prípravou prevzal prof. 
Ing. Kopáčik, PhD., ktorý sa zúčastňoval na 
pracovných poradách na pôde SKSI i Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja SR a následne posielal členom Komisie 
inžinierskej geodézie pripravené dokumenty 
na pripomienkovanie. V súčasnosti je už pri-
pravené paragrafové znenie „Zákona o územ-
nom plánovaní a výstavbe“. Do dnešného 
dňa si kooperujúce stavovské organizácie 
spripomienkovali a vzájomne vymenili už nie-
koľko verzií tohto zákona. Definitívna verzia 
nového stavebného zákona bude predložená 
na pripomienkové konanie v júli 2014. Počas 
tohtoročného Coneca, t. j. 27. marca 2014 
v poobedňajších hodinách prebehne pravde-
podobne posledné diskusné fórum na tému 
stavebného zákona za účasti predstaviteľov 
garantujúceho ministerstva i predstaviteľov 
kooperujúcich stavovských organizácií na 
príprave predmetného zákona.

Traja členovia komisie sa výraznou mierou 
pričinili o usporiadanie, garantovanie i odbor-
ný priebeh konferencie „IPG 2013 – Vytyčo-
vanie a kontrola geometrických parametrov 
technologických zariadení“, na ktorej pred-
niesli spolu 7 odborných príspevkov (Kopá-
čik, Lukáč, Kožár).

Komisia pre pozemkové úpravy

Zástupca našej Komory sa spolu s predse-
dom Komory pozemkových úprav aktívne 
zapojili do prípravy Programu rozvoja vidieka 
pre roky 2014 – 2020, časť „Podopatrenie 
Pozemkové úpravy“, s dôrazom na pokra-
čovanie financovania PPÚ a zdôraznenie 
ich významu. V záverečnom dokumente sa 
podarilo zabezpečiť pokračovanie financo-
vania pozemkových úprav a podarilo sa ob-
hájiť ich opodstatnenosť aj pre nasledujúce 

programové obdobie. V čísle 1/2013 nášho 
časopisu bol zverejnený článok „Projekty 
pozemkových úprav a JTSK03”. Vo februári 
2014 sme sa aktívne zúčastnili na seminári 
Pozemkové spoločenstvá – história a súčas-
nosť, kde bol prednesený príspevok na tému 
„Delenie spoločných nehnuteľností v konaní 
o pozemkových úpravách“. Počas sledova-
ného obdobia pokračovala úzka spolupráca 
s Komorou pozemkových úprav, ako aj komu-
nikácia s MPaRV SR.

Ekonomická komisia

Ekonomická komisia zverejnila v časopise 
Slovenský geodet a kartograf č. 2/2013 
článok „Vzorová kalkulácia hodinovej sadzby 
geo deta a kartografa pracujúceho v geode-
tickej a kartografickej spoločnosti” formou 
tabuľky s komentárom, ktorá umožňuje in-
dividuálne prepočty odmien za naše práce 
firmám aj jednotlivcom. Komisia sa snaží 
sledovať z verejne dostupných materiálov vý-
voj cien, sadzobníky a cenníky geodetických 
a kartografických prác a výsledky verejných 
súťaží.

Technická komisia č. 89 GEODÉZIA 

A KARTOGRAFIA 

Podstatná časť práce TK bola zameraná na 
preberanie noriem (EN) z oblasti GI (zabez-
pečovala Ing. Faixová-Chalachánová, podrob-
nosti v P1), postup preberania GIS noriem 
rádu 191... podobne ako v minulosti (originál 
v AJ + „košieľka“ v SJ).

Príprava a koordinácia spracovania STN 
01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné 
a účelové mapy a STN 01 3411 Mapy veľ-
kých mierok. Kreslenie a značky – spojiť do 
jednej, koordinácia všetkých zložiek (TK89, 
Úrad, VÚGK, KGaK), navrhnutí do komisie – 
Ing. Koťka, PhD. (KG, Žilinská univerzita), Ing. 
Hudecová, PhD. (KMPÚ, STU Bratislava), Ing. 
Hatalová (VÚGK), Ing. Buchelová (VÚGK), zá-
stupca Komory, GKÚ, TK89 požiada aj v roku 
2014 listom o návrh (schválenie) zástupcov 
jednotlivých zložiek a bude koordinovať čin-
nosť aj so SÚTN – zatiaľ aj vzhľadom na mož-
nosti financovania nerealizované.
 nové verzie (ISO 17123-4,5,6: 2012) pre-

vziať originálom – prevzaté 9/2013
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 opakovane za predsedu TK 89 bol zvolený 
prof. Ing. Kopáčik, PhD. (28. 1. 2014)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-

šobníctvo Slovenskej republiky zrušil 31. 12. 
2013 príspevkovú organizáciu Slovenský 
ústav technickej normalizácie.

Od 1. januára 2014 prešlo vecné a finanč-
né vymedzenie majetku vrátane súvisiacich 
práv a záväzkov príspevkovej organizácie 
Slovenský ústav technickej normalizácie 
v celom rozsahu na zriaďovateľa – Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

9.  Regionálne stretnutia

Regionálni zástupcovia Komory sú Ing. Pob-
jecký (Bratislavský kraj), Ing. Piroha (Trnav-
ský kraj), Ing. Kováč (Nitriansky kraj), Ing. 
Siman (Banskobystrický kraj), Ing. Bulla (Ži-
linský kraj), Ing. Repáň (Prešovský kraj) a Ing. 
Karlík (Košický kraj).

Regionálne stretnutia sa konali v Žilin-
skom, Trnavskom, Bratislavskom, Trenčian-
skom a spoločne v Košickom a Prešovskom 
kraji.

Stretnutia sú tradične organizované tak, 
aby sa na nich mohli zúčastniť aj zástupcovia 
Úradu a katastrálnych odborov. Na spoloč-
nom rokovaní s Úradom sme boli informovaní 
o tom, že pracovníci Úradu sa kvôli množ-
stvu práce nemôžu zúčastňovať na všetkých 
regio nálnych stretnutiach, ale považujú za 
postačujúce, ak sa na nich zúčastňujú pra-
covníci katastrálnych odborov, pretože aj oni 
sú predstaviteľmi Úradu.

Tohtoročné regionálne stretnutia boli za-
merané na informáciu členov v regiónoch 
o činnosti Komory, jej predstavenstva a prí-
prave nového zákona o geodézii, katastrálne-
ho zákona a zákona o Komore.

Tohtoročné regionálne stretnutia boli ve-
nované informáciám o činnosti predstaven-
stva Komory, o novonavrhovaných zákonoch, 
o činnosti katastrálnych odborov a Odboru 
katastrálnej inšpekcie.

Na regionálnom stretnutí v Trenčianskom 
kraji zaznel návrh na doplnenie programu 
Valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov v Banskej Bystrici na zmenu 
stanov, volebného poriadku a štatútu pred-
stavenstva. Podstatou návrhu je to, aby mal 

v predstavenstve Komory zastúpenie každý 
kraj SR, aby členov predstavenstva Komory 
za každý samosprávny kraj SR volili oddelene 
len členovia Komory z príslušného kraja (z vo-
pred navrhnutých členov predstavenstva pre 
príslušný kraj) a aby sa možnosť byť volený 
skrátila na dve volebné obdobia.

Ďalej je navrhované, aby sa na voľbách 
mohli zúčastniť iba členovia Komory prítomní 
na VZ, a aby predsedu predstavenstva volilo 
predstavenstvo na svojom prvom zasadnutí 
s uplatnením zásady, aby bol predseda s pra-
xou v katastri a podpredseda s praxou v inži-
nierskej geodézii. Tento návrh dostali členo-
via Komory e-mailom 3. marca 2014.

Na regionálnom stretnutí bolo s autorom ná-
vrhu dohodnuté, že bude postúpený na posú-
denie právničke. Posúdenie mu bolo zaslané 
so žiadosťou, aby navrhované zmeny boli 
riadne pripravené, boli v súlade so zákonom 
o Komore a aby sa o nich rokovalo, prípadne 
hlasovalo na budúcom valnom zhromaždení.

10. Podpora a priama pomoc členom

Za pomoc našim členom považujeme infor-
mácie a právny servis, ktorý pre Komoru rea-
lizuje 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 
obhajuje profesiu. Nie všetko a nie vždy vie-
me a môžeme riešiť tak, ako by sme chceli. 
Výhodou je však skutočnosť, že nás naši čle-
novia iba nekritizujú, ale aj ponúkajú a navr-
hujú riešenia. Na VZ Komory budú aj voľby jej 
nových orgánov. Preto považujem za vhodné 
a potrebné, aby tí z našich radov, ktorí majú 
riešenia na pretrvávajúce problémy, svoje ná-
vrhy prezentovali, kandidovali do budúceho 
obdobia a realizovali ich v bežnom živote.

11. Program dlhodobého vzdelávania

Valné zhromaždenie Komory v roku 2008 
v Poprade schválilo uznesením Osobitný pred-
pis dlhodobého a sústavného vzdelávania 
členov Komory. Je to už druhý spôsob vzde-
lávania. Prvý systém, ktorý sme prijali ešte na 

Účastníci Valného 
zhromaždenia KGaK 
2014 
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VZ v Nitre, bol kritizovaný pre jeho štatistickú 
podobu. Spočítavanie overených prác robila 
asi tretina členov Komory. Súčasný systém je 
kritizovaný preto, že je to vraj naháňanie bo-
dov za odborné akcie. Nie je to pravda, ak sa 
pozrieme do materiálu Sústavné vzdelávanie, 
je tam viac aktivít, nielen účasť na odborných 
podujatiach. Napriek nedokonalostiam vzde-
lávania ho akceptuje tri štvrtiny členov Ko-
mory. Na námet disciplinárnej komisie sa jej 
členovia zaoberajú eventuálnou zmenou for-
my vzdelávania do budúcnosti a preskúmajú 
možnosti e-learningu. Hľadáme teda vhodnej-
šie formy, napríklad formou spomínaného e-
-learningu, alebo testov, ktoré sa v niektorých 
komorách už používajú.

V tomto roku vyhodnocujeme stanovené 
parametre vzdelávania druhý raz od jeho 
prijatia. Kritérium získať počas troch rokov 
60 bodov za vzdelávacie aktivity odborného 
charakteru splnilo 563, t. j. 74 % AGaK, sta-
novené kritériá nesplnilo 197, t. j. 26 % AGaK 
a žiadne kredity nezískalo 19 členov Komory. 
Výsledky sú lepšie ako pred tromi rokmi, vte-
dy si svoju povinnosť splnilo 70 % členov.

12. Partnerstvo a spolupráca

Komora má jednoznačný záujem o dobrú a úz-
ku spoluprácu, najmä s Úradom, všetkými pro-
fesijnými organizáciami, univerzitami, minister-
stvami a ostatnými úradmi štátnej správy, ako 
aj s odberateľmi geodetických prác.

Máme veľký záujem v spolupráci s Úra-
dom pokračovať. Sme pripravení podieľať 
sa na legislatívnom procese, ale aj činnosti 
v odborných komisiách. Preto nás mrzí sku-
točnosť, že v poslednom čase Úrad komu-
nikuje s Komorou v minimálnom rozsahu. 
Pritom pravidlá legislatívneho procesu vlády 
jasne hovoria o tom, že pred predložením 
legislatívneho materiálu na medzirezortné 
pripomienkové konanie štátne subjekty majú 
predkladané materiály prerokovať okrem iné-
ho aj s profesijnými organizáciami.

Bolo by pre nás veľkým povzbudením, 
keby sa v spolupráci s Úradom podarilo lep-
šie využiť kapacity komerčných geodetov 
pre práce slúžiace katastru. Približne 900 
aktívnych geodetických firiem či komerč-
ných podnikateľov nemá v súčasnosti dobrú 
perspektívu prác do budúcnosti. Privítali by 
sme najmä využitie týchto voľných kapacít pri 

obnove katastrálneho operátu novým mapo-
vaním. K nastoľovaniu uvedených zámerov 
vytvárame podmienky tým, že organizujeme 
spoločné rokovania vedenia Úradu a orgánov 
Komory.

Komora má uzatvorené dohody o spo-
lupráci aj so SvF STU v Bratislave, Sloven-
skou spoločnosťou geodetov a kartografov 
(SSGK), Kartografickou spoločnosťou SR 
a Zamestnávateľským zväzom geodézie 
a kartografie (ZZGK). Oceňujeme prínos 
SSGK pri organizovaní odborných podujatí, 
ktorých sa zúčastňuje aj veľa členov Komory. 
Spolupráca s týmito partnermi je dlhodobo 
dobrá a prospešná. Podporujeme sa navzá-
jom pri riešení odborných problémov a účas-
ťou na odborných a spoločenských poduja-
tiach, organizovaných jednotlivými stranami. 
Úzka spolupráca a zhoda našich spoločných 
cieľov sa prejavuje najmä pri príprave odbor-
ného programu a organizovaní SGD.

Predstavenstvo Komory sa na svojom 
zasadnutí 28. novembra 2013 zaoberalo ná-
vrhom ZZGK, aby Komora vstúpila do tohto 
zväzu ako kolektívny člen. Po dôkladnom 
posúdení návrhu právnou kanceláriou Komo-
ry a členmi jej predstavenstva návrh prijatý 
nebol. Dôvody na toto naše rozhodnutie boli 
rôzne, jedným zo základných je rozdielne 
právne postavenie oboch organizácií a rôzna 
štruktúra členstva. Predstavenstvo Komory je 
v rámci svojich možností pripravené po vzá-

jomných konzultáciách a v dohodnutej miere 
podporovať činnosť ZZGK okrem iného aj for-
mou spoločných stanovísk, vyjadrení a legis-
latívnych návrhov.

13. 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 informácií 
zabezpečuje kancelária zasielaním hromad-
nej e-mailovej pošty a ich zverejnením na in-
ternetovej stránke. Silnou stránkou istej vzá-
jomnej informovanosti a spätnou väzbou od 
členov k predstavenstvu je v dnešnej elektro-
nickej súčasnosti diskusné fórum na interne-
te – neraz kontroverzné a plné emócií. Je to 
v poriadku, taká je väčšina diskusií na webe. 
Nie na všetky rozhorčené otázky či reakcie 
vieme, alebo môžeme otvorene odpovedať, 
prípadne na ne máme hotové riešenia. Vieme 
sa však nad nimi stretnúť a pokúsiť sa ich rie-
šiť. Problém nevidíme ani v tom, že niektoré 
príspevky nie sú autorom podpísané, v týchto 

Predsedníctvo 



slovenský geodet a kartograf   2|2014 31V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  –  B a n s k á  B y s t r i c a  2 0 1 4

typoch diskusií je to normálne. Myslíme si 
však, že ak má byť diskusné fórum kultivova-
ným priestorom na výmenu názorov na témy 
geodézie, kartografie a katastra nehnuteľ-
ností, je potrebné po skúsenostiach z minu-
lých rokov prijať „Pravidlá pre diskutujúcich“ 
na www.kgk.sk. Tieto pravidla boli prerokova-
né a prijaté na VZ v Komárne a znamenajú, 
že dĺžka jedného príspevku je obmedzená na 
1 500 znakov. Druhou zásadou je vymazanie 
diskusnej témy, na ktorú počas dvoch mesia-
cov nikto nereaguje.

Komore sa darí udržať časopis Slovenský 
geodet a kartograf v papierovej forme, je 
však prístupný aj v elektronickej podobe na 
stránke Komory. Pochvalu si zaslúži redakč-
ná rada časopisu. Pre živý obsah časopisu 
privítame odborné články z praxe.

Na rokovaní predstavenstva v januári 
2014 predseda dozornej rady navrhol, aby 
predstavenstvo prijalo opatrenia na intenzív-
nejšiu informovanosť členov Komory, hlavne 
informácie ohľadom aktivít predstavenstva 
nielen prostredníctvom stránky Komory a ča-
sopisu, ale aj prostredníctvom e-mailových 
správ. Preto predstavenstvo prijalo úlohu 
vydávať krátke správy z činnosti orgánov Ko-
mory a odosielať ich členom prostredníctvom 
e-mailu. Tento spôsob informovania našich 
členov sa osvedčil, budeme v ňom pokra-
čovať a pokúsime sa formou krátkych správ 
skvalitňovať informovanosť našich členov.

14. Medzinárodná spolupráca

36. Valné zhromaždenie a Working Week 
FIG, sa konalo 6. – 10. mája 2013 v Abuji, 
hlavnom meste Nigérie. Sloganom podujatia 
bolo „Životné prostredie – príspevok k trvalo 
udržateľnému rozvoju“. Kľúčovými referátmi 
boli témy „Riadenie a prístupy“, „Odborný 
rozvoj a rozvoj kapacít“, „Technológie a sys-
témy“. V rámci témy Technológie bol konšta-
tovaný jednoznačný príklon od papierových 
máp a výstupov k 3D meraniu a zobrazovaniu 
údajov a ku geopriestorovým informáciám až 
po virtuálne zobrazovanie sveta.

Na prezidentskom mítingu bol hlavnou 
témou stav a rozvoj odborných kapacít v jed-
notlivých krajinách. Zatiaľ čo rozvinuté kraji-
ny Európy, Ázie a Ameriky hovorili už tradične 
o nedostatku geodetov a študentov, bývalé 
socialistické krajiny (Slovensko, Česko, Ru-

munsko, Bulharsko) informovali o prebytku 
kapacít a študentov, čo rezultuje do nedostat-
ku práce doma a nízkych cien.

Zástupcovia niektorých krajín v súvislosti 
s touto témou uviedli aj približné počty geo-
detov v ich krajinách:
Dánsko:  1 000 geodetov, (5,6 mil. obyvate-

ľov),
USA:  45 000, z toho len 4 500 v praxi, 

priemerný vek 58 rokov, (317 mil. 
obyv.)

Malajzia:  3 000, z toho 600 licencovaných, 
(30 mil. obyv.)

Izrael:  1 000 licencovaných, z toho len 
200 v praxi, (8 mil. obyv.),

Na porovnanie Slovensko: cca do 5 000 vrá-
tane štátnej správy a verejného sektora, z to-
ho 750 autorizovaných (5 mil. obyv.).

Už len týchto zopár čísel nepotrebuje komen-
tár. Slovensko aj v rámci EÚ má najvyšší po-
čet geodetov na počet obyvateľov (cca 1 geo-
det /1 000 obyv.). Tu je aj hlavná odpoveď 
na nedostatok práce a katastrofálne nízku 
cenovú úroveň u nás.

Pozitívnou správou pre všetky bývalé so-
cialistické krajiny trpiace prebytkom kapacít 
a nízkymi cenami je fakt, že skôr alebo ne-
skôr (otázka je, za koľko rokov či desaťročí) 
sa tento stav upraví na obraz rozvinutých 
krajín (kopírujeme vývoj rozvinutých krajín, 
ale s veľkým časovým odstupom). Budúce 
generácie sa snáď dožijú čias, keď profesia 
geodeta bude nedostatková a cenená, z čoho 
vyplýva tiež omnoho lepšie sociálne postave-
nie našej profesie.

Jarné valné zhromaždenie CLGE sa kona-
lo 22. – 23. marca 2013 v Budapešti.

Okrem inej agendy bolo prerokovaný aj 
prechod z 2. fázy na 3. fázu projektu CLGE – 
Dynamická databáza profesijných informácií 
(po naplnení databázy jednotlivými členskými 
krajinami bude mať každá krajina podrobné 
a prehľadné informácie o našej profesii v kaž-
dej krajine Európy).

V rámci troch workshopov a diskusie 
k nim sa delegáti CLGE venovali 3 témam:
  Prerozdeľovanie pozemkov a pozemkové 

úpravy
 3D kataster a jeho technické a legislatív-

ne aspekty
  Model správy územia/ISO

Jesenné VZ CLGE sa konalo roku 2013 
v moldavskom Kišineve. Okrem bežnej agen-
dy na VZ sa uskutočnili aj 3 workshopy na 
témy: Oceňovanie, Pozemkové úpravy a pro-
jekt EÚ BIM (Building Information Modelling). 
V rámci workshopu sa zisťovalo, ako sa geo-
deti v jednotlivých členských krajinách po-
dieľajú na týchto činnostiach. Zaujímavým 
projektom je aj projekt BIM, ktorý sa má stať 
v budúcnosti povinným pre každý projekt vý-
stavby v Európe. Ide o manažovanie všetkých 
výkresov a dokumentov počas celej výstavby 
v 3D a vo forme 3D modelovania, ako aj o lo-
gistiku výstavby. CLGE sa bude snažiť o čo 
najväčšie zapojenie našej profesie do tejto 
činnosti nielen ako dodávateľov 3D dát, ale aj 
ako manažérov tohto systému.

Komora bola ako zástupca Slovenskej re-
publiky v CLGE prizvaná spolu s 8 krajinami 
z 30 k účasti na pilotnej fáze projektu CLGE 
– DKPB (Dynamická databáza profesijných 
informácií) – napĺňanie údajov do databázy 
za svoju krajinu ako vzor pre ostatné krajiny. 
Delegát Komory v CLGE začal napĺňať data-
bázu za SR.

15. Slovenské geodetické dni

Slovenské geodetické dni (SGD), už dvadsia-
te prvé, sa po piaty raz konali v Žiline. Zúčast-
nilo sa na nich 430 slovenských geodetov 
a pracovníkov katastrálnej služby. A to aj na-
priek tomu, že podnikatelia aj pracovníci ka-
tastra žijú v komplikovaných podmienkach. 
Túto najväčšiu odborno-spoločenskú akciu 
pre geodetov na Slovensku má Komora v plá-
ne zorganizovať aj tohto roku na tom istom 
mieste, v termíne 6. – 7. novembra 2014.

16. Záver

Na záver je namieste poďakovať všetkým 
funkcionárom orgánov Komory, ktorým končí 
trojročné funkčné obdobie. Rovnako tak aj 
pracovníčkam kancelárie Komory a všetkým 
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili 
do činnosti Komory a podporili ju. Oceňujeme 
a vážime si to.

Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov
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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. Šrám-
ková.

Harmonogram zasadaní SAK KGaK v r. 2013:

1 rokovanie cez e-prostredie: marec, apríl 2013
2 zasadanie SAK KGaK: 30. 5. 2013. Miesto: Bratislava, KGaK
3 spoločné zasadanie orgánov KGaK: 5. a 6. 6. 2013. Miesto: Tren-

čianske Teplice
4 zasadanie SAK KGaK: 12. 12. 2013. Miesto: Bratislava, KGaK
5 rokovanie cez e-prostredie: január, február 2014

Plnenie úloh a činností:

marec, apríl 2013 – SAK KGaK:
skontrolovala prihlášky na jarný termín skú-
šok – počet prihlásených 5, rozhodla o usku-
točnení skúšok v jarnom termíne – máj 2013,

máj 2013 – SAK KGaK:
 spolu s kanceláriou KGaK organizovala 

kvalifikačné skúšky – 30. 5. 2013,
 vyhodnotila kvalifikačné skúšky a pri-

pravila návrh na vydanie autorizačných 
oprávnení – 5 prihlásených uchádzačov, 
2 úspešne, 3 neúspešne,

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

 prerokovala plán činnosti SAK KGaK na 
rok 2013,

 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,

5. a 6. 6. 2013 – spoločné zasadanie 
orgánov KGaK, SAK KGaK:
 SAK KGaK nerokovala, nebola uznášania 

schopná,

október 2013 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:
 vykonali kontrolu došlých prihlášok na 

jesenný termín 2013 kvalifikačných skú-
šok,

 pripravili podklady na pozvanie uchádza-
čov na kvalifikačné skúšky,

 pripravili podklady na konanie sa kvalifi-
kačných skúšok v termíne 12. 12. 2013.

december 2013 – SAK KGaK:
 spolu s kanceláriou KGaK organizovala 

kvalifikačné skúšky – 12. 12. 2013,
 vyhodnotila kvalifikačné skúšky a pri-

pravila návrh na vydanie autorizačných 
oprávnení – 5 prihlásených uchádzačov, 
4 úspešne, 1 neúspešne,

 vykonala kontrolu prihlášok na jarný ter-
mín 2014 kvalifikačných skúšok a roz-
hodla o uzávierke prihlášok na jarný ter-
mín 28. 2. 2014,

 príprava VZ.

január, február 2014 – SAK KGaK:
 vykonala kontrolu došlých prihlášok a roz-

hodla o konaní sa kvalifikačných skúšok 

v jarnom termíne v prípade dostatočného 
počtu uchádzačov – máj 2014, 

 prerokovala správu SAK KGaK za rok 
2013.

SAK KGaK pripravila v priebehu roka „Pod-
klady na skúšku odbornej spôsobilosti podľa 
§6 písmeno d) až j) zákona č.215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov“ pod názvom: Vybrané geodetické 
a kartografické činnosti vo výstavbe, ktoré 
predstavujú inovované texty prednášok pre 
kurz uchádzačov o autorizáciu v kategórii 
B, t. j. pre inžiniersku geodéziu. Podklady 
boli umiestnené na webe KGaK a obsahujú 
11 prednášok, pričom všetky príspevky boli 
recenzované.

Členovia SAK KGaK sa v priebehu roka 
2013 opäť aktívne zapájali do tvorby legisla-
tívnych dokumentov v rezorte geodézie a kar-
tografie. Pripravili v spolupráci s kanceláriou 
KGaK úpravu prihlášok a jej príloh tak, aby 
bolo možné podklady uchádzačov zaslané na 
KGaK archivovať v elektronickej podobe.

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. Pripravila 
zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedo-
statkov.

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.

Uskutočnilo sa 6 zasadaní, z toho dve boli 
výjazdné. (V Trenčianskych Tepliciach – spoloč-
né so všetkými orgánmi Komory a v Betliari).

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

Riešili sme 41 podnetov, čo je oproti roku 
2012 skoro 80 % nárast (23 v roku 2012). 
V tomto roku máme zatiaľ 4 podnety.

Podnety z roku 2013 môžeme rozdeliť 
podľa rôznych kritérií. Základným sú podnety 
z katastra nehnuteľností, ktoré prevažujú – 
38 a inžinierskej geodézie – 3 podnety.

Päť podnetov týkajúcich sa katastra bolo 
skôr žiadosťami o informáciu, názor, resp. 

držiavanie predpisov týkajúcich sa geodetic-
kých činností a rovnako, aby venovali zvýšenú 
pozornosť kontrolovaným prácam podliehajú-
cim autorizačnému overeniu.

Disciplinárna komisia KGaK vykonala 30. 1. 
2013 a 31. 1. 2013 kontrolu dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavieb a vytyčova-
cích výkresov stavieb z hľadiska jej úplnosti 
a správnosti použitej autorizácie, o ktorej 
som informoval už na VZ v Komárne. Pri tých-
to kontrolách DK zistila porušenie Zákona 
č. 215/1995 Z. z. § 6 písm. a – e, neoprávne-
ná autorizácia prác. Voči trom našim členom 
(Ing. J. Pniak, Ing. F. Hric, Ing. J. Vajda) bolo 
začaté disciplinárne konanie. DK uzavrela 
tieto podania s tým, že došlo k závažnému 
porušeniu povinností AGaK a boli uložené 
disciplinárne opatrenia v zmysle čl. 11 ods. 
4b) Disciplinárneho poriadku KGK – finančné 
pokuty od 200 do 400,- €.

Na záver správy treba zdôrazniť, že DK sa 
v uplynulom volebnom období snažila discipli-
nárne konať nie smerom k disciplinárnym 
trestom, ale preventívne pôsobiť na členov 
KGaK, aby dodržiavali Etický kódex KGaK. 
Snahou DK bolo pôsobiť na členov, aby pri 
vykonávaní svojej činnosti vo zvýšenej miere 
komunikovali navzájom, resp. s objednávateľ-
mi. Podstatná časť podnetov je spôsobená 
práve absenciou komunikácie medzi geodet-
mi navzájom a geodetov s objednávateľmi 
prác.

Ing. J. Pobjecký, členovia DK

jedna žiadosť o porovnanie rôznych druhov 
máp s dosť obsažným listom.

Jedna sťažnosť na súdnych znalcov (na-
šich členov) – po čase ju sťažovateľka stiahla.

Ďalším kritériom členenia bol spôsob poda-
nia:
—  elektronickou poštou – 8
—  osobne – 1
—  poštou – ostatné

Zo všetkých podnetov sme:
 dva podnety postúpili OKI ÚGKK,
 jeden anonymný podnet – ešte nie je do-

riešený – AGaK bude pozvaný na pohovor,
 jeden podnet zo Správy katastra Trnava 

sme vrátili na doriešenie tejto SK,
 jeden podnet bol na nečlena KGaK.

Skúšobná a autorizačná komisia (SaAK) 
nám postúpila podanie na dvoch AGaK (Ing. 
M. Matiáš, Ing. A. Kováč), ktorí autorizovali 
práce, predložené na skúšku na získanie od-
bornej spôsobilosti – so súhlasom AGaK. Pro-
jekty boli súčasťou dokladov k tejto skúške.

DK si vyžiadala predmetné práce od AGaK 
na posúdenie. Na základe predložených prác 
boli spomínaní AGaK pozvaní na osobné pre-
rokovanie.

S AGaK bolo začaté disciplinárne konanie. 
DK po prerokovaní s uvedenými AGaK uzavre-
la podanie s tým, že pohovor s disciplinárne 
obvinenými splnil svoj účel a disciplinárne 
opatrenie v zmysle čl.11 ods. 3) Disciplinár-
neho poriadku nebolo uložené. Disciplinárne 
obvinení boli DK dôrazne upozornení na do-

Ing. Jozef Pobjecký, predseda DK  KGaK

Správa o hospodárení Komory geodetov a kartografov 
v roku 2013

Prehľad hospodárenia KGaK vychádza z roč-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. de-
cembru 2013.

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 závierka 
informuje aj o výsledkoch spravovania zvere-
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ných zdrojov orgánmi KGaK. Obsahuje aktíva 
a pasíva účtovnej jednotky, náklady a výnosy 
za dané účtovné obdobie a poznámky, ktoré 
obsahujú informácie o účtovných zásadách 
a metódach a ďalšie doplňujúce informácie 
za dané obdobie.

Audit – systematický, nezávislý a zdoku-
mentovaný proces získavania dôkazov a ich 
objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť 
rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu. Sú-
časťou je uskutočnenie postupov na získanie 
audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. Obsahuje aj 
vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných 
zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť 
účtovných odhadov a vyhodnotenie celko-
vej prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
Súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, po-
známky ÚJ.

Audit za obdobie roku 2012 sa uskutočnil 
12. júna 2013 audítorskou spoločnosťou ADT 
CONSULTING, s. r. o., Trenčín. Výsledkom je, 
že účtovná závierka za rok 2012 poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
KGaK a výsledok jej hospodárenia je v súlade 
so Zákonom o účtovníctve.

Audit za obdobie roku 2013 nie je do val-
ného zhromaždenia spracovaný.

Keďže Komora nie je podnikateľský subjekt, 
treba získané údaje v rámci účtovnej závierky 
rozčleňovať podľa toho, ako sa podieľajú na 
daňových a nedaňových činnostiach.

Výnosy v roku 2013
Daňové (tržby z predaja služieb, úroky): 
 7 953,- eur
Nedaňové – základ príjmov Komory (členské 
príspevky, vložné na SGD, penále, poplatky 
za kvalifikačné skúšky):  199 155,- eur
Spolu:  207 108,- eur 

Porovnanie výnosov

Rok 2012

Daňové  9 523,- eur
Nedaňové  208 891,- eur
Spolu:  218 414,- eur
Evidujeme pokles výnosov vo všetkých 
činnostiach účtovnej jednotky oproti roku 
2012.

V celkovej výške je zaznamenaný pokles 
výnosov oproti minulému roku o 5,2 %.

Náklady v roku 2013
Daňové:  11 662,- eur
Nedaňové:  178 903,- eur
Spolu:  190 565,- eur 

Porovnanie nákladov

Rok 2012
Daňové:  12 454,- eur
Nedaňové:  181 096,- eur
Spolu:  193 550,- eur 

V nákladoch rovnako evidujeme pokles vo 
všetkých činnostiach účtovnej jednotky 
oproti roku 2012.

V celkovej výške je zaznamenaný pokles 
nákladov v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím o 1,5 %.

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 a
 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 pri 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: 
  16 543,- eur

 HV z nezdaňovanej činnosti:  
  20 252,- eur

 HV zo zdaňovanej podnikateľskej činnosti: 
–3 709,- 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): 4 676,98 

  príjmy oslobodené od dane:  67,- 
 základ dane za podnikateľskú činnosť:

   900,98 
  daň 23 %:  207,22

Rozpočet KGaK
 plánovaná strata v rozpočte na rok 

2013, ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 
  –21 446,86.- eur

 Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2013 
– zisk:  13 280,88.- eur

 Ušetrené:  34 727,74.- eur

Informácie k niektorým položkám 
z plánovaných a skutočných nákladov 
v rozpočte 

 právne poradenstvo – v rámci uzatvore-
nej zmluvy s advokátskou kanceláriou má-
me v rámci mesačného paušálu 92,- eur 
zahrnutú službu – sledovanie a spracúva-
nie zmien právnych predpisov uvedených 
v Zbierke zákonov. Oblasti sledovania 
zmien sú definované na nehnuteľnosti 
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a stavebné právo (zákony 215, 216, SKSI, 
SKA ...), ale aj obchodné a pracovné právo 
a ostatné právne predpisy.

ďalšie poradenstvo:
 stanovisko k vyplácaniu odmien a náhrad 

za stratu času, novela disciplinárneho po-
riadku, úprava dokumentov KGaK, verejné 
obstarávanie – možnosti námietok, zruše-
nia, resp. opravy VO cez sťažnosť, príprava 
na zasadanie VZ a účasť, stanovisko ku 

koncesionárskym poplatkom, doplnenie zá-
kona č. 595/2003 do interného predpisu, 
návrh na začatie disciplinárneho konania, 
duplikáty oprávnení KGaK, osobné údaje 
ROEP, PPÚ, vstup KGaK do ZZGK, predkla-
danie projektov na kvalifikačné skúšky, re-
gistrácia informačných systémov na Úrade 
pre ochranu osobných údajov.

 komisia katastra nehnuteľností – zasa-
danie 21. 5. 2014, rokovanie na ÚGKK 
SR 28. 3. 2014 k novele vyhlášky čl. 
74/2011.

 komisia pozemkových úprav – príprava 
programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, 
3. a 14. 10. 2013 – zasadanie Komisie 
pre prípravu rozvoja vidieka 2014 – 2020, 
spolupráca na novele zák. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, príprava 
programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 – 
návrh priorít.

 krajské stretnutia – ostatné N – organi-
začné náklady na školenia o novej úprave 
spravovania SGI po prijatí novely vyhlášky 
č. 87/2013 v jednotlivých regiónoch, RS 
ZA a BB.

 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 

pôsobia, a mali záujem byť poistení. V ro-
ku 2013 bolo evidovaných 745 fyzických 
osôb a 26 právnických osôb. Niektorí 
AGaK využili možnosť prostredníctvom 
KGaK zvýšenia PS.

 Odborné akcie – organizačné náklady od-
borného seminára v Trenčíne (Implemen-
tácia JTSK-03 do katastra nehnuteľností 
a digitalizácia máp KN v praxi), diskus-
ného fóra na SvF STU, účasť zástupcov 
KGaK na XIX. medzinárodných SPČ GD 
a na medzinárodnej vedeckej konferencii 
Historické mapy.

 Prevádzková rezerva – obnova kvalifiko-
vaného certifikátu pre KGaK, ktorá pôsobí 
v rámci zákona o službách na vnútornom 
trhu ako JKM, farebná tlačiareň OKI, vý-
roba kalendára pre členov KGK na rok 
2013, registrácia informačných systémov 
na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 sponzorské príspevky a dary – podpora 
pri organizácii 5. ročníka volejbalového 
turnaja geodetov medzi študentmi a uči-
teľmi SvF STU; pri organizácii medziná-
rodnej geodetickej súťaže IG5 – Garmin 
v Lučenci; cena za diplomovú prácu s prí-
nosom pre prax v odbore geodézia a kar-
tografia absolventovi SvF STUBA.

Ing. Ingrid Geisseová

tajomníčka KGaK

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Revízna správa Dozornej rady Komory geodetov a kartografov 
za obdobie 22. 3. 2013 – 28. 3. 2014

DR KGaK predkladá nasledujúcu Revíznu 
správu za obdobie medzi valnými zhromažde-
niami konanými v rokoch 2013 a 2014.

1.  Činnosť dozornej rady

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju 
činnosť Zákonom o komore geodetov a kar-
tografov, Stanovami komory a Štatútom do-
zornej 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.

V zmysle uznesenia VZ sa DR na zasadaniach 
riadila vypracovaným plánom činnosti. Každý 
štvrťrok vykonala kontrolu hospodárenia a po-
súdenie, či je čerpanie finančných prostried-
kov v súlade s rozpočtom. Skutočnosti zistené 
kontrolou sa uvádzajú v príslušných správach. 
O výsledkoch kontroly bolo informované pred-
stavenstvo 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 uznesenia VZ 
2013 v Komárne

VZ v Komárne uložilo predstavenstvu, orgá-
nom Komory, odborným komisiám, ale aj čle-
nom Komory 13 úloh:
 Predstavenstvo 7 úloh
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 Odborné komisie 1 úlohu
 Ostatné orgány Komory 2 úlohy
  Členovia Komory 3 úlohy

O ich plnení informoval predseda predsta-
venstva a predsedovia orgánov Komory.

DR skontrolovala plnenie uznesení VZ 
a zistila, že uložené uznesenia boli splnené. 
Treba však povedať, že uznesenie č. 1 a č. 2 
uložené všetkým členom (uhradiť členský 
príspevok vo výške 166 € a poistné vo výške 
30,50 €) splnilo v riadnom termíne 92,64 % 
členov (v roku 2013 to bolo 91,11%).

3.  Kontrola činnosti predstavenstva

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 
6-krát a riešilo úlohy spojené s bežným chodom 
Komory, ako aj vysoko odborné otázky. Podrob-
ný prierez činnosťou nám predniesol predseda 
predstavenstva. Predstavenstvo pracuje spoľah-
livo, zverené úlohy plní svedomite a s vysokou 
odbornou erudovanosťou. V uplynulom voleb-
nom období ale hlavne na jeho závere venovali 
veľkú pozornosť a mnoho času rozboru a pripo-
mienkovaniu pre nás dôležitých zákonov.

4.  Kontrola činnosti skúšobnej 
a autorizačnej komisie

O výsledkoch činnosti SaAK nás podrobne 
informoval predseda SaAK. DR vykonáva 
kontrolu činnosti SaAK prostredníctvom svo-
jej členky Ing. Šrámkovej. SaAK si plní svoje 
povinnosti zodpovedne nielen v rozsahu Skú-
šobného a autorizačného poriadku, ale aj nad 
jeho rámec.

5.  Kontrola činnosti disciplinárnej 
komisie

Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. 
Nechuta, ktorý sa zúčastňuje na ich zasa-
daniach. DK pristupuje k riešeniu sťažností 
konštruktívne a citlivo. Nerieši len represívnu 
stránku veci, ale svojou prácou sa snaží po-
zdvihovať aj renomé našej profesie.

6.  Posúdenie čerpania rozpočtu 
Komory a kontrola hospodárenia 
s finančnými pro striedkami

Podrobné čísla o hospodárení Komory ste 
počuli v správe tajomníčky Komory, a tak 
uvediem iba základné čísla z rozpočtu. Pre 
rok 2013 bol rozpočet zostavený ako deficit-
ný s plánovaným schodkom –21 446,86 €. 
V roku 2013 sme dosiahli nižšie náklady 
a zároveň aj vyššie výnosy, a tak schodok ne-
bol nakoniec žiadny, ba práve naopak výnosy 
boli +13 280,88 €. Výsledok je ten, že v roku 
2013 sme hospodárili o 34 727,74 € lepšie 
ako sme predpokladali. Minulý rok sme ušet-
rili 28 156,42 €.

Plánovaný rozpočet nebol v žiadnej skupi-
ne položiek významne prekročený. Priemer-
ne sme čerpali náklady na 86,63 %. Našla 
sa však aj rozpočtová položka, ktorá bola 
čerpaná len na 8,94 %, a to bola prevádzka 
a aktualizácia webovej stránky.

Z týchto čísiel vidno, že Komora pristupuje 
k zostavovaniu rozpočtu a hospodáreniu so 
zverenými finančnými prostriedkami zodpo-
vedne.

7.  Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov 
a strát a poznámky obsahujúce prehľad vý-
znamných účtovných zásad a metód a kon-
štatuje, že závierka poskytuje pravdivý a ver-
ný obraz finančnej situácie KGaK k 31. de-
cembru 2013 a výsledkov jej hospodárenia 
za rok 2013.

Na základe vykázaných príjmov a výdav-
kov vznikla Komore povinnosť zaplatiť daň vo 
výške 207,22 €. Na porovnanie, v minulom 
roku to bolo 111,59 €.

Z rozboru hospodárenia vidno, že Komora 
hospodári so zverenými prostriedkami šetrne 
a snaží sa znižovať náklady a zároveň zvyšo-
vať 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 
snažila ukázať členom Komory reálny obraz 
činnosti jej orgánov a konštatuje, že v činnos-
ti KGaK v sledovanom období zistila minimum 
nedostatkov.

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 DR KGaK



slovenský geodet a kartograf   2|2014 37V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  –  B a n s k á  B y s t r i c a  2 0 1 4

Zápisnica z valného zhromaždenia 
Komory geodetov a kartografov

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kar-
tografov sa uskutočnilo 28. marca 2014 v ho-
teli Dixon v Banskej Bystrici s týmto progra-
mom:

1.  Otvorenie
 

Účastníkov VZ KGaK privítal predseda pred-
stavenstva KGaK Ing. Vladimír Stromček 
a otvoril rokovanie.

Pozmeňujúci návrh k programu prednie-
sol Ing. František Masár s požiadavkou za-
radenia zmeny spôsobu označenia volených 
kandidátov na hlasovacích lístkoch zakrúžko-
vaním. Svoj návrh na samostatný bod progra-
mu stiahol.

Ďalší návrh na zmenu programu navrhol 
Ing. Milan Zeleňák, ktorý navrhol prerušiť 
riadne valné zhromaždenie na 1,5 hodiny 
a začať mimoriadne VZ, kde sa odsúhlasí 
zmena spôsobu označenia. Svoj návrh stia-
hol.

Ďalší pozmeňovací návrh predniesol Ing. 
Peter Repáň, aby bol presunutý bod s vystú-
pením zástupcov ÚGKK SR pred bod Noveli-
zácie Dokumentov KGaK.

Návrh programu rokovania predniesol Ing. 
Peter Repáň. Hlasovaním bol schválený na-
sledujúci program rokovania VZ KGaK (väčši-
na za, proti 0, zdržal sa 1).

Program rokovania:
1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie, voľba overovateľov zápisnice.
3.  Správa predstavenstva o činnosti Komory 

za uplynulé obdobie.

4.  Správa o činnosti skúšobnej a autorizač-
nej komisie.

5.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6.  Správa o hospodárení za rok 2013, audit, 

účtovná závierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2014.
9.  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
10. Voľby do orgánov Komory, predstavenie 

kandidátov.
11.  Diskusia.
12.  Novelizácia Dokumentov KGaK.
13.  Vyhláška č. 26/2014 – spresnenie dvoch 

realizácií S-JTSK a to JTSK a JTSK03 
a spôsob ich použitia aj v investičnej vý-
stavbe (Ing. Ján Hardoš).

14.  Diskusia.
15.  Uznesenie.
16.  Záver.

Počas rokovania prišlo k zmene programu 
tak, že po prednesení správy predstaven-
stva o činnosti Komory vystúpili zástupcovia 
ÚGKK SR. Informácia z tohto vystúpenia je 
v bode 9 programu rokovania.

2.  Voľba mandátovej, volebnej 
a návrhovej komisie, voľba 
overovateľov zápisnice

1.1.  Mandátová komisia

Ing. Štefan Fašánek – predseda
Ing. Martina Bušniaková – člen
Ing. Ľubomír Bulla – člen

1.2. Návrhová komisia 

Ing. Nataša Hermannová
Ing. Miroslav Hudec
Ing. Jozef Piroha

1.3.  Volebná komisia

Ing. Jana Bizubová
Ing. Vladimír Grma
Ing. Tomáš Ďurka – predseda
Ing. Pavol Huťka
Ing. Juraj Suchanský
Ing. Norbert Czikhardt

1.4.  Overovatelia zápisnice

Ing. Vladimír Raškovič
Ing. Miloš Macháček
Hlasovaním en bloc boli uvedení kandidáti 
zvolení takto:
ZA: väčšina, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1

1.5.  Zapisovateľ zápisnice

Ako zapisovateľ zápisnice bol určený 
Ing. Jozef Piroha

1.6. Mandátová komisia konštatovala:

Počet členov KGaK k 28. 3. 2014 je 733.
Na VZ je fyzicky prítomných 544 členov, čo 
je 79,5 % členov.
Zastupovať sa nechalo 39 členov.
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Zoznam prítomných je deklarovaný prezenč-
nou listinou.
Na základe uvedeného MK konštatovala, že 
VZ KGaK je uznášaniaschopné.
Zápisnica MK tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.

3. Správa predstavenstva o činnosti 
Komory za uplynulé obdobie 

Správu o činnosti KGaK predniesol predseda 
predstavenstva Ing. Vladimír Stromček. Táto 
správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

4. Správa o činnosti skúšobnej 
a autorizačnej komisie 

Správu skúšobnej a autorizačnej komisie 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

5. Správa o činnosti disciplinárnej 
komisie

Správu disciplinárnej komisie predniesol Ing. 
Jozef Pobjecký a tvorí prílohu č. 3 tejto zápis-
nice.

6. Správa o hospodárení za rok 2013, 
audit, účtovná závierka

Správu predniesla Ing. Ingrid Geisseová – 
tajomníčka Komory a tvorí prílohu č. 4 tejto 
zápisnice.

7. Revízna správa dozornej rady

Správu predniesol Ing. Vladimír Vázal – pred-
seda DR KGaK a správa tvorí prílohu č. 5 tejto 
zápisnice.

8. Návrh rozpočtu Komory na rok 
2014

Návrh rozpočtu Komory predniesla Ing. Ingrid 
Geisseová a návrh tvorí prílohu č. 6 tejto zá-
pisnice.

K návrhu rozpočtu podal pozmeňujúci 
návrh Ing. Peter Cvengroš – zrušiť členstvo 
KGaK vo FIG, a tým znížiť rozpočet KGaK. 
Oprávnenosť KGaK ako člena FIG zdôvodnil 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a Ing. Juraj Su-
chanský. O návrhu sa nehlasovalo.

9. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR

Na rokovaní VZ KGaK sa zúčastnili aj hostia – 
zástupcovia ÚGKK SR Ing. Mária Frindricho-
vá, predsedníčka Úradu Ing. Ľubomír Suchý, 
podpredseda Úradu Ing. Erik Ondrejička, ria-
diteľ katastrálneho odboru.

Ing. Ľubomír Suchý informoval vo svojom 
prejave o aktivitách rezortu, vízii ÚGKK SR. 
Svoj prejav zameral na postavenie katastrál-
nych odborov OÚ po zániku katastrálnych 
úradov v krajoch, aj na organizačné problé-
my s tým spojené. Ďalej informoval o legisla-
tívnych návrhoch ÚGKK SR najmä o návrhu 
troch nových zákonov, a to katastrálneho zá-
kona, zákona o geodézii a kartografii a nove-
le zákona o Komore geodetov a kartografov.

Obhajoval hlavne novo definované GaK 
činnosti, vedenie samostatných zoznamov 
autorizovaných geodetov na overovanie vý-
sledkov prác pre kataster nehnuteľností. Vo 
svojom vystúpení značne kriticky hodnotil 
činnosť KGaK a spôsob členstva, bodové hod-
notenie vzdelávania a aktivity predstavenstva 
KGaK. V závere vystúpenia poďakoval za spo-
luprácu odchádzajúcemu predsedovi pred-
stavenstva Ing. Vladimírovi Stromčekovi.

Uvedené vystúpenie podpredsedu ÚGKK 
SR prijali prítomní členovia väčšinou kriticky 
ako neodôvodniteľné.

Reagovali: Ing. Ján Hardoš na úlohy ÚGKK 
SR, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. kritizoval 
navrhované rozdelenie rezortu GaK. Návrhy 
zákonov predložené Úradom kritizoval aj Ing. 
Vladimír Uhlík ako zle pripravené.

Ing. Peter Cvengroš kritizoval ÚGKK SR 
za tvrdenie, že KGaK robí z geodetov vazalov, 
a oponoval tvrdením, že AGK budú vazalmi 
Úradu. Poukázal, že my geodeti svojou čin-
nosťou vlastne tvoríme pre Úrad katastrálne 
mapy a Úrad nie je schopný pre nás ani vytvo-
riť a poskytnúť kontrolný program na tvorbu 
geometrických plánov.

Ďalej vystúpil Ing. Erik Ondrejička – riadi-
teľ KO ÚGKK SR, kritizoval Komoru, že mu nič 
nedala, iba platí členské, kritizoval KGaK, že 
podporila zavedenie JTSK03. Obhajoval dob-
rovoľné členstvo v Komore a tvrdil, že rezort 
GaK je už dávno rozdelený pod dohľadom 
katastrálnej inšpekcie. V závere vystúpenia 
zástupcov ÚGKK SR vystúpila jeho pred-
sedníčka Ing. Mária Frindrichová a tvrdila, 
že Úrad spolupracoval pri návrhu zákonov 
s Komorou ešte pred reorganizáciou štátnej 
správy a že aj pri posledných návrhoch boli 
členovia predstavenstva oboznámení. Toto 
tvrdenie poprel Ing. Ján Hardoš a poukázal, 
že pozvaní boli iba tri dni pred medzirezort-
ným pripomienkovaním a členovia Komory 
neboli vôbec pozvaní k možnosti sa podieľať 
na tvorbe návrhov týchto zákonov, hoci to 
predstavenstvo Komory neustále ponúkalo.

10. Voľby do orgánov Komory

Predseda volebnej komisie Ing. Tomáš Ďurka 
vysvetlil spôsob volieb v zmysle platných sta-
nov. Na jednotlivé posty orgánov Komory sa 
predstavili jednotliví kandidáti.

Voľby orgánov Komory boli vykonané taj-
ným hlasovaním vhodením volebných lístkov 
do urny. Po skončení volieb a obedňajšej pre-
stávke rokovanie viedol Ing. Marián Bulla.
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pracovných skupín. Vysvetlil ako a o čom ro-
kovalo predstavenstvo s Úradom.
Ing. Peter Repáň pripomenul, že predstaven-
stvo informuje členov o dianí rýchlymi infor-
máciami formou krátkych správ.

O návrhoch Ing. Františka Masára bolo vyko-
nané hlasovanie.
1. Návrh: Predstavenstvo sa zaväzuje presa-
diť regionálny princíp. Hlasovanie ZA – 48, 
PROTI – väčšina, ZDRŽALO SA – 20
Návrh zmeny nebol prijatý.

2. Návrh: Zruší sa voľba podpredsedu na VZ. 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – väčšina, ZDR-
ŽALO SA – 8
Návrh nebol prijatý.

3. Návrh: Člen predstavenstva môže byť vo-
lený max. 2 volebné obdobia. Hlasovanie: ZA 
– 34, PROTI – väčšina, ZDRŽALO SA – 16
Návrh nebol prijatý.

Návrh: Prípravu kandidátky nemá robiť pred-
stavenstvo. Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – väč-
šina, ZDRŽALO SA – 10
Návrh nebol prijatý.

Návrh zmien stanov podľa pôvodného návrhu 
predstavenstva.
Hlasovanie: ZA – väčšina, PROTI – 2, ZDR-
ŽALO SA – 0
Návrh predstavenstva bol schválený.

Návrh zmien volebného poriadku:
Ing. František Masár navrhuje pri voľbe kan-
didáta krúžkovať a na využití volebného práva 
musí byť pri voľbách osobne prítomný člen 
a nie zastupovaný.
Ing. Jaroslav Vajda navrhuje na volebnom líst-
ku oddeliť zvlášť voľbu predsedu a podpred-
sedu a zvlášť členov.
Ing. Milan Timko navrhuje 3 volebné lístky.
Ing. Vladimír Karban nerozumel voľbe.

Ing. Vladimír Kubiš namietal, že čo ak všetci 
na volebnom lístku vyškrtnú predsedu a kriti-
zuje zastupovanie.
Ing. Vladimír Uhlík podporil pozitívnu voľbu 
krúžkovaním.
Ing. Milan Zeleňák navrhuje oddeliť voľbu 
predsedu, podpredsedu a člena.
Ing. Vladimír Trochan poukázal, že čo ak bu-
dú na volebnom lístku na predsedu 3 kandi-
dáti, vyhrá jeden, budú tí dvaja členovia pred-
stavenstva?
Ing. Jána Masarik je proti zastupovaniu.

Hlasovanie o návrhoch
a) Návrh na oddelenie hlasovacích lístkov na 
predsedu, podpredsedu a člena.
Hlasovanie: ZA – 93, PROTI – 122, ZDRŽA-
LO SA – 23
Návrh nebol prijatý.

b) Návrh, aby sa člen Komory pri voľbách do 
orgánov Komory nemohol nechať zastupovať.
Hlasovanie: ZA – 106, PROTI – 126, ZDRŽA-
LO SA – 26
Návrh nebol prijatý.

c) Návrh, pri voľbe sa zavedie pozitívna voľba 
krúžkovaním.
Hlasovanie: ZA – väčšina, PROTI – 10, ZDR-
ŽALO SA – 28
Návrh bol prijatý.

d) Návrh zmeny volebného poriadku podľa 
návrhu predstavenstva.
Hlasovanie: ZA – väčšina, PROTI – 0, ZDR-
ŽALO SA – 5
Návrh bol prijatý.

12. Novelizácia dokumentov KGaK

Ing. Peter Repáň navrhol novelizáciu Doku-
mentov KGaK tak, ako boli členom Komory 
predložené pred rokovaním VZ.
Návrh novelizácie Dokumentov tvorí prílohu 
č. 7.

Ing. František Masár navrhol zmenu stanov 
s uplatnením:
a)  voľby člena orgánov Komory na základe 

regionálneho princípu,
b)  zrušenie voľby podpredsedu Komory na 

VZ,
c)  zavedenia obmedzenia počtu volebných 

období pre volených funkcionárov orgá-
nov Komory,

d)  zmeny predkladania návrhov kandidátov 
do orgánov iba členmi Komory a nie pred-
stavenstvom.

K návrhom sa vyjadrili:
Ing. Peter Repáň – poukázal, že uvedené ná-
vrhy Ing. Masára nie sú v súlade s platným zá-
konom o Komore, čo vysvetlili aj Ing. Vladimír 
Stromček a Ing. Ján Hardoš.
Ing. Miroslav Hudec poukázal na značne roz-
dielny počet členov Komory v jednotlivých 
krajoch, z čoho vyplýva, že v prípade regio-
nálneho princípu by napríklad Bratislava ma-
la mať v predstavenstve viac členov, aby bol 
zachovaný pomer k členskej základni.
Ing. Ján Masarik upozornil, že 6 členov pred-
stavenstva zastáva funkcie už niekoľko voleb-
ných období.
Ing. Eugen Leitman obhajoval súčasný stav 
zastúpenia v predstavenstve.
Ing. Vladimír Karban tvrdil, že Komora nič nevy-
bavila a navrhuje max. 2 volebné obdobia pre 
možnosť voľby členov do orgánov Komory.
Ing. Vladimír Raškovič vysvetlil, ako komisie 
a predstavenstvo komunikujú s ÚGKK SR 
a že súčasné vedenie ÚGKK SR vylúčilo čle-
nov predstavenstva zo skúšobnej komisie aj 

Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK
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e) Návrh predstavenstva na zmenu štatútu 
predstavenstva.
Hlasovanie: ZA – väčšina, PROTI – 1, ZDRŽA-
LO SA – 5
Návrh bol prijatý.

Rokovací poriadok
Predstavenstvo navrhlo 3 zmeny podľa návr-
hu, ktorý dostali členovia.
Hlasovanie: ZA – väčšina, PROTI – 0, ZDR-
ŽALO SA – 0
Návrh bol prijatý.

13. Vyhláška č. 26/2014

O uvedenej vyhláške informoval Ing. Ján Har-
doš.

14.  Diskusia

Ing. Vladimír Uhlík diskutoval k návrhu 3 zá-
konov, hromadnej pripomienke KGaK a pripo-
mienke ZZGK.
Ing. Štefan Lukáč poukázal na rozdielny prí-
stup vedení ÚGKK SR. Bývalé vedenie Úradu 
nás zaradilo do rezortného pripomienkovania 
no súčasné vedenie Úradu nás zaradilo do 
mimorezortného pripomienkovania.
Ing. Vladimír Karban požadoval, aby KGaK 
stanovila, aké práce môžu geodeti vykonávať.
Ing. Ján Hardoš poukázal, že iné profesie 
vybrané činnosti vykonávajú, no my ich iba 
overujeme. Teda autorizovaný geodet a kar-
tograf by mal tieto práce vykonávať, resp. 
osoba pod jeho vedením. Ďalej sa zaoberal 
hromadnou pripomienkou k návrhu zákonov 

a vysvetlil, prečo sa KGaK nestala členom 
ZZGK.
Ing. František Haník sa zaujímal, aké druhy 
prác sa snažilo predstavenstvo KGaK vybaviť, 
aby Úrad ich presunul do súkromnej sféry. 
Odpovedal mu Ing. Vladimír Stromček, že po 
vykonanej analýze sa predstavenstvo Komory 
snažilo zabezpečiť pre súkromnú sféru najmä 
mapovanie, no Úrad to pre nedostatok financií 
zamietol. Ďalej predstavenstvo organizovalo 
spoločné stretnutia, no od 1. mája 2013 úrad 
prestal komunikovať na doterajšej úrovni a od-
mietol spoluprácu a námety Komory.
Ing. Juraj Kuchar uviedol, že úrad s Komorou 
nemusí komunikovať, ale so zamestnávateľ-
ským zväzom komunikovať musí.
Ing. Peter Repáň vysvetlil, že KGaK podporila 
ZZGK.

Rozhovory počas prestávky

Ing. Štefan Fašánek,  predseda mandátovej komisie VZ KGaK Ing. Tomáš Ďurka, predseda volebnej komisie VZ KGaK Ing. Ľubomír Suchý, podpredseda ÚGKK
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Ing. Jaroslav Vajda žiada podporiť ZZGK.
Ing. Jozef Nazad navrhuje informovať médiá 
o chybách v katastri najmä vo výmerách.
Ing. Vladimír Uhlík reagoval na chybné údaje 
v katastri, ktoré Úrad zakrýva.
Ing. Vladimír Raškovič informoval o mediál-
nej činnosti KGaK.
Ing. Peter Repáň informoval o mediálnej poli-
tike Komory, spolupráce so ZZGK, možnosti 
presunu prác zo štátu na súkromný sektor.
Ing. Jozef Piroha nespochybnil spoluprácu 
Komory so ZZGK, ale poukázal na možné 
spolitizovanie a zvýhodňovanie Zamestnáva-
teľského zväzu geodézie a kartografie voči 
Komore geodetov a kartografov. Komora 
predstavuje odbornú verejnosť s oveľa väč-
ším počtom členov než ZZGK, pričom KGaK 
je apolitická a zriadená priamo zo zákona.

Ing. Lev Švárny informoval o mediálnej infor-
mácii – článku o Megatendri, ktorého sa zú-
častnili práve členovia ZZGK a členovia pred-
stavenstva KGaK. Navrhol, aby sme na článok 
reagovali a aby dotknutí členovia predstaven-
stva k tomu zaujali stanovisko.
Ing. Vladimír Nechuta navrhuje, aby sme od 
štátnych úradníkov žiadali plnenie ich povin-
ností.
Ing. Štefan Lukáč poukázal na zákon 
č. 216/1995 o Komore, aby sa predstaven-
stvo zaoberalo jeho novelou, aby sa riešil 
výkon činností AGaK. Reagoval Ing. Ján Har-
doš, Ing. Nataša Hermanová.
Ing. Vladimír Stromček reagoval na Megaten-
der a čo k tomu urobila Komora.
Ing. Ján Kavulič poukázal, že na minulom 
VZ bola výčitka voči etike niektorých členov 
predstavenstva a títo istí členovia znovu po-
rušili etický kódex pri obstarávaní zákaziek.
Ing. Vladimír Stromček obhajoval spoluprácu 
KGaK so ZZGK a presadzovaním spoločných 
záujmov.
Ing. Vladimír Uhlík ako predseda ZZGK obha-
joval činnosť ZZGK.
Ing. František Masár poukazoval na nedosta-
točnú informovanosť členov Komory.
Ing. Juraj Kuchar navrhuje, aby bola vypraco-
vaná vízia prác rezortu na 10 – 20 rokov.
Ing. Ladislav Ladičkovský informoval o mož-
nosti podnikania v súlade so zákonom o slo-
bodnom povolaní.
Ing. Ján Hardoš informoval o Honorárnom 
poriadku.

Vyhlásenie výsledkov volieb
Výsledky volieb do orgánov Komory vyhlásil 
predseda volebnej komisie Ing. Tomáš Ďurka.
Výsledky volieb sú v prílohe č. 8.

15.  Uznesenie

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Nataša 
Hermanová prečítala kompletný návrh uzne-
sení. Návrh uznesenia, tak ako bol prednese-
ný, schválili všetci prítomní členovia. Uznese-
nia VZ tvoria prílohu č. 10 tejto zápisnice.

16. Záver

Ing. Vladimír Stromček, odstupujúci predse-
da predstavenstva KGaK, poďakoval všetkým 
členom Komory a doterajším členom orgánov 
Komory za doterajšiu spoluprácu, zablahože-
lal novozvoleným členom orgánov k zvoleniu 
a odovzdal slovo novozvolenému predsedovi 
Ing. Jánovi Hardošovi.

Ing. Ján Hardoš poďakoval za zvolenie do 
funkcie predsedu predstavenstva, poďakoval 
Ing. Vladimírovi Stromčekovi za prácu v pred-
stavenstve v období 2000 až 2014 a do ďal-
šieho života mu zaželal veľa úspechov. Pri 
ukončení rokovania VZ KGaK poďakoval prí-
tomným za účasť, navrhol, že na budúcom VZ 
bude ešte viac priestoru na diskusiu a ukončil 
rokovanie valného zhromaždenia KGaK.

Zápisnicu zapísal Ing. Jozef Piroha

Ing. Erik Ondrejička, riaditeľ Katastrálneho odboru  ÚGKK SR



slovenský geodet a kartograf   2|201442

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 17. apríla 2014 v Bratislave 

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

Repáň: Po pozitívnej odozve z Prešovského kraja 
navrhuje organizovať napr. stretnutia vybraných 
pracovných skupín na regionálnych úrovniach, 
prípadne v rámci regiónu pozvať odborníka na 
prednášku k aktuálnej tematike.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet Disciplinárnej komisie KGaK sa jej čle-
novia do budúcnosti budú zaoberať eventuálnou 
zmenou formy vzdelávania a preskúmajú mož-
nosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva  T: v texte

Hardoš: Zmena formy vzdelávania AGaK úzko 
súvisí s prijatím noviel zákonov o katastri nehnu-
teľností, 215/1995 a 216/1995.

Doterajšie návrhy na riešenie:

– navrhovaná možnosť e-learningu – je potreb-
né zadefinovať databázu údajov a otázok, kto-
ré tvoria základnú podmienku pre fungovanie 
tohto systému. Dôležitá je aj otázka finanč-
ného zabezpečenia pre jeho tvorbu. E-lear-
ning je navrhovaný ako doplnková forma pre 
AGaK, ktorí nesplnili v súčasnosti schválený 
systém získavania bodov za účasť na odbor-
ných podujatiach.

– požiadavka na prof. Kopáčika na preverenie 
možností e-learningu v Maďarsku trvá.

– na základe konzultácie s firmou DuoMedia k 
možnosti spracovania e-learningu prostred-
níctvom webového rozhrania stránky KGaK 
vyplýva nasledujúce. Riešením je vývoj mo-
dulu pre Typo3 podľa presne danej analýzy 
e-learningu. V úvode sa spracuje analýza 
požiadaviek, procesu e-learningu a návrh 
projektu. Následne po schválení a podpise 

zmluvy produkcia a nasadenie na web. Sys-
tém by umožňoval vstup do e-learningu v do-
hodnutom rozsahu a sledovanie priebehu. 
Bez analýzy – koľko testov, otázok a úrovní, 
aká bude ich hierarchia (proces vzdelávania) 
a aký bude spôsob vyhodnocovania, nie je 
možné spracovať cenovú ponuku.

–  pripravovaná revízia v regulovaných povola-
niach cez EÚ.

Uznesenie 25/2014 Z č. 3/2014
Zistiť na Úrade vlády SR povinnosť viesť rozpo-
rové konanie s nelegislatívnou inštitúciou.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Hardoš: Poveruje kanceláriu KGaK osloviť advo-
kátsku kanceláriu Mgr. Papšíkovej, aby v mene 
Komory požiadala zástupcov Úradu vlády SR 
o vysvetlenie Legislatívnych pravidiel vlády SR, či 
je definovaná povinnosť viesť rozporové konanie 
s nelegislatívnou inštitúciou, ktorá podá v medzi-
rezortnom pripomienkovom konaní noviel záko-
nov zásadné pripomienky.

Uznesenie 26/2014 Z č. 4/2014

Predstavenstvo KGaK menuje novú Skúšobnú 
a autorizačnú komisiu. Predseda: prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD., členovia: Ing. Ján Bielik, Ing. Mi-
lan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. 
Jozef Kožár, Ing. Štefan Lukáč. Zástupca ÚGKK 
SR bude do komisie doplnený po delegovaní pra-
covníkmi ÚGKK SR.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Menovanie regionálnych zástupcov, komisií 

Regionálni zástupcovia KGaK

Bratislava: Ing. Jozef Pobjecký, Trnava: Ing. Jozef 
Piroha, Trenčín: Ing. Anna Holá, Nitra: Ing. Vla-
dimír Raškovič, Banská Bystrica: Ing. Matúš Si-

man, Žilina: Ing. Marián Bulla, Košice: Ing. Štefan 
Nagy, Prešov: Ing. Peter Repáň

Na základe zhodnotenia doterajšej činnosti ko-
misie pre pozemkové úpravy predstavenstvo 
jednohlasne odsúhlasilo zlúčenie komisie pre po-
zemkové úpravy a komisie pre kataster nehnuteľ-
ností do jednej komisie pre kataster nehnuteľností 
a pozemkové úpravy.

Komisia pre kataster nehnuteľností a pozemkové 

úpravy

Predseda: Ing. Vladimír Raškovič
Podpredseda: Ing. Peter Repáň
Konzultanti, výkonný výbor: Ing. Anna Holá, Ing. 
Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klučiar , Ing. Štefan Na-
gy, Ing. Jozef Piroha a ďalší ad hoc

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda: Ing. Štefan Lukáč
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik. PhD., Ing. Ján 
Hardoš, Ing. Jozef Kožár, Ing. Oto Svätojánsky

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Štefan Nagy
Členovia: Ing. Peter Repáň, Ing. Ján Hardoš

TNK č. 89 „Geodézia a kartografia”

Predseda: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Členovia: Ing. Ján Hardoš, Ing. Miroslav Hudec, 
Ing. Štefan Lukáč

Legislatívna rada komory

Predseda: Ing. Ján Hardoš
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Pe-
ter Repáň, ad hoc – predsedovia orgánov KGaK 
a ďalší

Redakčná rada SGaK

Predseda: Ing. Štefan Lukáč
Členovia: Ing. Renáta Šrámková, Ing. Vladimír Vá-
zal, Ing. Ingrid Geisseová

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 27. marca 2014 v Banskej Bystrici 

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie pre svojich členov na aktu-
álne odborné témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia (regionálny výbor)  T: priebežne 

Stromček: Komora spracovala všeobecný plán odborných podujatí na rok 
2014.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet Disciplinárnej komisie KGaK sa jej členovia budú zaoberať even-

tuálnou zmenou formy vzdelávania do budúcnosti a preskúmajú možnosti 
e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Uznesenie 25/2014 Z č. 3/2014

Zistiť na Úrade vlády SR povinnosť viesť rozporové konanie s nelegisla-
tívnou inštitúciou.
Z: členovia predstavenstva T: v texte
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Jubilanti 2014

85 rokov
Ing. Rudolf HAGARA

80 rokov
Ing. Pavel CHMULÍK

75 rokov
Ing. Gabriel OZORAI
Ing. Ján GERČÁK
Ing. Zoltán NAGY

70 rokov
Ing. Florián BABIN
Ing. Ivan SMATANA
Ing. Andrej SLODIČKA
Ing. Peter KOPECKÝ
Ing. Dušan HRICOVÍNY

65 rokov
Ing. Miroslav KOVÁČ
Ing. Albín KOLEK
Ing. Vladimír VRZGULA
Ing. Ladislav OŠKO

Ing. Milan MAJERNÍK
Ing. Ján FORGÁČ
Ing. Karel HAUT
Ing. Jozef KONČIER
Ing. Jozef ALFÖLDY

60 rokov
Ing. Štefan MRÁZKO
Ing. Anton STRMISKA
Ing. Miloslav MORAVEC
Ing. Bohumil LEVČÍK
Ing. Marián DOVAL
Ing. Tibor TAKÁČ
Ing. František SMATANA
Ing. Imrich LEŠČINSKÝ, PhD.
Ing. Marián FORBAK
Ing. Juraj POPROČ
Ing. Vladimír PEŤKO
Ing. Ervin PRIEČKO
Ing. Ján LAPIN
Ing. Olek FELDMAN
Ing. Ladislav GARAY
Ing. Fridrich PURTSCHY

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 20. 2. 2014 do 21. 5. 2014

Evidenčné číslo  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

1005  Ing. Michal Muran  A  1. 5. 2014

1006  Ing. Milan Selecký  A  1. 5. 2014

1007  Ing. Katarína Nývltová  A  1. 5. 2014

1008  Ing. Jana Jurigová  A  1. 5. 2014

1009  Ing. Radovan Motyka  A  1. 5. 2014

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 21. 5. 2014)

Evidenčné číslo  Meno  Rozsah oprávnenia  dátum

215  Ing. Pavol Králik  C   1. 4. 2014

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť (stav k 19. 2. 2014):

Evidenčné číslo  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

091  Ing. Roman Fundárek  A    30. 4. 2014

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

Ing. Vladimír STROMČEK
Ing. Jozef DEBNÁR
Ing. Dušan DEMKO
Ing. Marián KALABUS
Ing. Jaroslav HRAŠKA

55 rokov
Ing. Imrich KOVÁCS
Ing. Martin MACHAJ
Ing. Ján PORUBEC
Ing. Zoltán LŐRINCZ
Ing. Pavol SOPKO
Ing. Oto SVÄTOJÁNSKY
Ing. Viera PÚCHOVSKÁ
Ing. Vladimír NECHUTA
Ing. Matúš SIMAN
Ing. Peter VOJTKO
Ing. Ján BIELIK
Ing. Anna SEIDLOVÁ, PhD.
Ing. Ivan PAULEN
Ing. Pavol MACKO
Ing. Želmíra PROSUCHOVÁ
Ing. Vladimír VÁZAL

Ing. Anton KOVÁČ
Ing. Mária MINARECHOVÁ
Ing. Štefan JANTOŠ
Ing. Dezider DUCHOŇ

50 rokov
Ing. Yveta STRHANOVÁ
Ing. Vladimír KOCHAN
Ing. Vít GERGELY
Ing. Monika NEKOLOVÁ
Ing. Ingrid NEMČEKOVÁ
Ing. Beata ŠVAŇOVÁ
Ing. Renáta ŠRÁMKOVÁ
Ing. Ľubomír BULLA
Ing. Pavol ŠPONIAR
Ing. Peter HAVLÍK
Ing. Miroslav HUDEC
Ing. Peter ŠTURCEL
Ing. Boris GABURA
Ing. Mária SVÄTOJÁNSKA
Ing. Vladimír BALÚCH




