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Grand hotel Bellevue v Hornom 
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valného zhromaždenia 
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l Milí čitatelia!
Na príprave druhého čísla bulletinu pracuje redakčná 
rada spolu s kolektívom vydavateľstva VEDA Slovenskej 
akadémie vied spravidla od konca mája a v prvej polo-
vici júna. V druhom čísle pravidelne dokumentujeme aj 
priebeh valného zhromaždenia Komory, ktoré sa aj tohto 
roku konalo v závere marca.
V  druhom tohtoročnom čísle sme do rubriky hlavných 
odborných článkov zaradili tri odborné príspevky. Prvým 
je príspevok člena predstavenstva našej Komory a pred-
sedu komisie pre lataster nehnuteľností s názvom Nie-
ktoré možnosti prestavby údajového modelu informač-
ného systému katastra nehnuteľností. Druhý príspevok 
je od kolektívu autorov, ktorí sa zúčastnili na tematic-
kom zájazde do svetového centra atómového výskumu 
CERN (Centre Européenne pour la Recherche Nuclaire), 
ktorým sa pokúsia čitateľom priniesť bližšie informácie 
o smerovaní vývoja výskumu v tejto oblasti i o aktuál-
nych riešeniach na tému Fyzikálna, geodetická a met-
rologická podpora subatómového výskumu v CERN-e. 
V treťom odbornom príspevku sa pracovník spoločnos-
ti Geotronics Slovakia, s. r. o., chce s čitateľmi podeliť 
o prvé skúsenosti so snímkovacím roverom Trimble V10.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 
Komory prinášame aktuálnu informáciu o priebehu ko-
nania XXI. česko-slovensko-poľských geodetických dní, 
ktoré sa uskutočnili 14. – 16. mája v Českej republike 
pod Králickým Sněžníkom, ako aj krátke správy o čin-
nosti jednotlivých orgánov Komory.
Druhú, veľmi obsiahlu polovicu bulletinu vypĺňajú infor-
mácie, dokumenty a fotografie z tohtoročného valného 
zhromaždenia Komory, ktoré sa uskutočnilo 28. marca 
2015 v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Tieto doku-
menty publikujeme v tradične zaužívanom členení, poč-
núc správami predsedov jednotlivých orgánov Komory 
a končiac informáciami z priebehu z valného zhromaž-
denia a uzneseniami. Záver bulletinu tvoria informácie 
zo zasadania predstavenstva Komory a informácie kan-
celárie Komory.
Príjemné čítanie už letného čísla bulletinu, ako aj príjem-
né absolvovanie cesty, priebehu a pobytu na krásnej do-
volenke želá všetkým čitateľom redakčná rada bulletinu.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Niektoré možnosti prestavby údajového modelu 
informačného systému katastra nehnuteľností

1.  Úvod

V časoch, keď kataster nehnuteľností vznikal 
bola jeho schéma oveľa jednoduchšia ako 
dnes. Išlo o evidovanie pozemkov, a ak bola 
na nich stavba, zaevidovala ako príslušen-
stvo pozemku. Podobne ťarchy boli evidova-
né len popisným spôsobom. Takýto spôsob 
evidencie bol pre jednoduchý 2D kataster 
postačujúci. V súčasnosti je situácia kom-
plikovanejšia. Samotné stavby už kataster 
eviduje zvlášť, čo znamená, že stavba môže 
mať úplne iné vlastnícke vzťahy ako pozemky, 
na ktorých stojí. V prípade bytových domov, 
resp. viacpodlažných nebytových priestorov 
môžu byť dokonca rôzne vlastnícke vzťahy na 
rôznych podlažiach. Ťarchy rozlišujeme ako 
ťarchy zviazané so samotným pozemkom 
(právo prechodu, užívania, uloženia sietí...) 
a ťarchy zviazané s vlastníkom, resp. vlastníc-
kym vzťahom (záložné právo...). Napriek tomu 
sa evidencia stavieb a tiarch neprispôsobila 
novým skutočnostiam a ich evidencia v ka-
tastri je zastaraná a ťažkopádna.

Kataster nehnuteľností dnes ponímame 
ako moderný informačný systém s grafickou 
a písomnou časťou údajov. Súhrnne môžeme 
povedať, že ide o geografický informačný 
systém, kde grafický základ tvorí katastrál-
na mapa, prípadne mapa určeného operátu 
a metaúdaje sú tvorené súborom popisných 
informácií. Aby sme dosiahli prehľadnosť 
a funkčnosť informačného systému, treba 
upraviť konzistenciu, relačné vzťahy, ako aj 
štruktúru niektorých údajov katastra nehnu-
teľností. Tu logicky vystupuje do popredia 
otázka potreby ďalšej existencie vlastníckych 
skupín (listov vlastníctva), ktoré sú pozostat-
kami optimalizácie ručného vedenia eviden-
cie katastra nehnuteľností.

2.  Súčasná štruktúra katastra 
nehnuteľností

Informačný systém katastra nehnuteľností 
(ISKN) sa skladá z dvoch základných čas-
tí – písomnej a grafickej. Prepojenie medzi 
katastrálnou mapu a súborom popisných in-
formácií (SPI) zabezpečuje parcelné číslo ako 
jedinečný identifikátor. Ďalším spojovacím 
prvkom je mapová značka. Tento spojovací 
element však nie je konzistentný a nemá jed-
noznačný ekvivalent v SPI. Mapu určeného 
operátu s SPI spája parcelné číslo a zároveň 
pôvod parcely. Stavby, priestory a ťarchy ne-
majú prepojenie medzi SPI a SGI. Schema-
ticky je prepojenie písomnej a grafickej časti 
znázornené na obr. 1.

V obdĺžnikových poliach sú znázornené 
skupiny údajov, v eliptických poliach sú uve-
dené spojovacie prvky jednotlivých skupín 
údajov.

V súčasnosti tvoria základ grafickej časti 
ISKN dva výkresy máp, a to výkres katastrál-
nej mapy reprezentujúcej parcely registra 
C a mapy určeného operátu (UO), ktorá re-
prezentuje parcely registra E. Ďalšie zložky 

súboru geodetických informácií (súbor pre-
vzatých meraní, geometrické plány) tvoria len 
podklady, ktorými sa tieto výkresy kontinuál-
ne menia, doplňujú a spresňujú. Z hľadiska 
budúceho vývoja nie je zaujímavý ani výkres 
mapy UO, pretože by mal obsahovať čoraz 
menej objektov (parciel) a v bližšie neurče-
nom časovom horizonte by mal postupne 
zaniknúť spolu s registrom E. Výkresy majú 
svoju predpísanú štruktúru vrstiev, ktorou sa 
budeme zaoberať len z hľadiska jej zmien ale-
bo doplnenia.

Súbor popisných informácií tvorí vlastne 
relačná databáza niekoľkých tabuliek vzá-
jomne prepojených identifikátormi. Ak chce-
me schematicky znázorniť celý systém ISKN, 
bude vyzerať asi ako schéma na obr. 2, ktorá 
rozširuje schému na obr. 1.

Celý systém je z hľadiska úloh katastra 
nehnuteľností neschopný podávať potrebné 
informácie a ich kombinácie, z hľadiska da-
tabázových riešení je architektúra databázy 
SPIKN zastaraná a nevhodne navrhnutá. 
Z hľadiska ponímania katastra ako geografic-
kého informačného systému (GIS) je prepo-
jenie grafickej informácie a metaúdajov ne-

Obr. 1. | Prepojenie písomnej a grafickej časti ISKN.
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mapa
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jednoznačné (mapové značky) [3] a niekedy 
úplne absentuje (ťarchy, stavby) [4].

Aby bol ISKN funkčný a reprezentoval 
súčasnú technologickú úroveň z hľadiska 
kvality informácií, softvérového riešenia 
a hardvérových možností, treba urobiť zmeny 
v architektúre celého systému s dôrazom na 
jeho vizualizáciu a jeho ponímanie ako základ 
mnohých GIS. Najmarkantnejším problémom 
sa budeme venovať podrobnejšie a pokúsime 
sa navrhnúť riešenie ako odrazový mostík pre 
ďalšiu odbornú diskusiu o optimalizácii ka-
tastra nehnuteľností.

3. Problematika evidovania stavieb 
v KN a návrh riešenia

V SPIKN sú stavby evidované dostatočne, po-
kiaľ zostaneme na úrovni stavieb s jednotným 
vlastníctvom v rámci celej stavby. Len čo však 
potrebujeme informácie o bytových domoch, 
viacpodlažných nebytových priestoroch, pod-
zemných stavbách s rôznorodým vlastníckym 
režimom, kvalita informácie rapídne klesá. Aké 
riešenie zvoliť, aby sme získali plnohodnotné 
informácie o stavbách a vlastníctve k nim. Je 

vhodné sa zamyslieť aj nad aplikáciou týchto 
informácií do grafickej časti ISKN.

SPIKN obsahuje samostatnú tabuľku Stav-
by. Aby bolo možné evidovať informáciu o rôz-
nom vlastníctve v rámci jednej stavby z hľa-
diska pôdorysu, ako aj jednotlivých podlaží, 
potom je nutné pre každú stavbu evidovať:
1.  väzbu na parcelu(y) C-KN (tak ako dote-

raz) – parcelné číslo C-KN,
2.  jednoznačný identifikátor každej stavby 

(jedinečné číslo),

3.  počet priestorov z hľadiska vlastníctva (ak 
je rovnaké vlastníctvo na celú stavbu, uve-
die sa 1),

4.  počet parciel, na ktoré stavba zasahuje 
(1 stavba môže stáť na viacerých parce-
lách s inými vlastníckymi vzťahmi) – údaj 
sa dá odvodiť, nepovinný,

5.  ostatné evidované údaje (ako v súčasnos-
ti).

Tabuľka bytov a nebytových priestorov už 
nebude nadväzovať na číslo listu vlastníctva 
(LV) a poradové číslo vlastníka na LV, ale na 
identifikátor stavby podľa logiky – bytový ale-
bo nebytový priestor je vždy podmnožinou 
stavby, čiže zároveň platí, že 1 byt nemôže 
byť súčasne v dvoch stavbách. Potom by ta-
buľka mala obsahovať nasledujúce údaje:
1.  väzbu na tabuľku stavieb (identifikátor 

stavby) – na 1 parcele môže byť viacero 
stavieb,

2.  jednoznačný identifikátor priestoru (bytu) 
v rámci podlažia,

3.  číslo podlažia (nadzemné kladné, pod-
zemné záporné) – body 2. a 3. tvoria jed-
noznačný identifikátor priestoru v rámci 
stavby,

4.  ostatné evidované údaje (výmera, popis…)

Ak by sme údaje o stavbách chceli prepojiť 
na grafickú časť katastra, zistíme, že súčasná 
štruktúra Súboru grafických informácií (SGI) 
je nedostatočná a v podstate nepoužiteľná. 
Jediným spojovacím prvkom je mapová znač-
ka budovy, ktorá nemá žiadnu nadväznosť 
na SPI. Grafická interpretácia stavieb v ka-
tastrálnych mapách zostala na úrovni analó-
gových papierových máp a nekorešponduje 

Obr. 3 | Návrh prepojenia a štruktúry evidovania stavieb a priestorov v SPI a SGI.

Obr. 2 | Schéma údajového modelu informačného systému katastra nehnuteľností.
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s modernými trendmi na báze GIS, hoci tento 
spôsob grafickej interpretácie je pre stavby 
a evidované priestory mimoriadne vhodný.

Riešenie môže byť dvojstupňové. Prvý stupeň 
by predstavoval zadefinovať vrstvu STAVBY 
do výkresu katastrálnej mapy. Obsahovala by 
plošné objekty s atribútom identifikátora stav-
by, ktorý by bol spojovacím prvkom medzi 
SPI a SGI. Hranice objektu by tvorili vonkajšie 
hranice stavby. Vrstva stavby však nevyrieši 
grafické zobrazovanie bytových a nebytových 
priestorov v rámci stavby.

Problém zobrazenia bytových a nebyto-
vých priestorov v SGI je riešiteľný celkom ele-
gantným spôsobom, a to zavedením nového 
výkresového súboru PRIESTORY. Súbor by 
obsahoval všetky stavby s rozdielnym reži-
mom vlastníctva v rámci jednej stavby. Stav-
by, ktoré majú jediný režim vlastníctva pre ce-
lú stavbu, by boli zahrnuté len vo vrstve STAV-
BY výkresu katastrálnej mapy a do súboru 
PRIESTORY by sa nezobrazovali. Štruktúra 
súboru by bola tvorená vrstvami s plošnými 
objektmi. Vrstvy súboru by tvorila základná 
vrstva OBVOD, ktorá by reprezentovala obvod 
stavby a bola by totožná s obsahom vrstvy 
STAVBY. Táto vrstva je v podstate nepovin-
ná a zabezpečuje len nezávislosť výkresu 
PRIESTORY od ostatných výkresov. Ostatné 
vrstvy by boli nazvané číslami podlaží, pričom 
kladné by boli nadzemné a záporné podzem-
né podlažia. V rámci konkrétnej vrstvy (pod-
lažia) by boli znázornené jednotlivé vlastníc-
ke hranice napr. z projektov (byty, spoločné 
priestory, podzemné garáže atď.).

Uvedeným systémom by získal kataster 
presnú evidenciu stavieb, bytových a neby-

tových priestorov s napojením na grafické 
zobrazenie vrátane výmer.

Ak zhrnieme zmeny oproti doterajšej evi-
dencii, do jestvujúceho výkresu katastrálnej 
mapy pribudne jedna vrstva plošných objek-
tov, znázorňujúca vonkajšie obrysy stavieb. 
Vytvorí sa nový výkres PRIESTORY s vrstvami 
OBVOD a číslami podlaží.

Architektúra evidencie stavieb a nadväz-
nosť údajov je znázornená na obr. 3.

Aby sme si dokázali urobiť konkrétnejšiu 
predstavu, uvedieme si príklad s konkrétnou 
stavbou. Na parcele 1234/5 nech je posta-
vená stavba s označením 1 v rámci parcely. 
Stavba môže mať, ale aj nemusí mať vlastné 
parcelné číslo. Parcelným číslom parcely 
C-Kn je spojená s databázou parciel a v rámci 
parcely môže byť niekoľko stavieb. Jedineč-
nosť stavby zabezpečuje spojenie prvkov par-
celného čísla (1234/5) a identifikátora stav-
by (1). Na obrázku 4 vidíme spojenie vrstiev 
KLADPAR (parcela 1234/5) a STAVBY (by-
tový dom 1). Bytový dom 1 má suterén, kde 
sú umiestnené dva sklady a garážové státia 
ako spoločné priestory. Tento fakt znamená, 
že stavba bude znázornená aj vo výkrese 
PRIESTORY. Keďže ide o prvé podzemné 
podlažie, priestory sa znázornia vo VRSTVE 
-1 (mínus 1). Na obrázku 5 je spojenie vrstiev 
KLADPAR a STAVBY, pričom je pripojený 
referenčný výkres PRIESTORY so zapnutou 
vrstvou -1 (mínus 1). Na podlaží sú priesto-
ry s označením 1 – 3 v rámci podlažia. Na 
nadzemných podlažiach bytového domu 1 
sú byty. Na ilustráciu si zobrazíme byty na pr-
vom nadzemnom podlaží, čo predstavuje na 
obrázku 6 spojenie vrstiev KLADPAR a STAV-

BY, pričom je pripojený referenčný výkres 
PRIESTORY so zapnutou vrstvou +1 (plus 1). 
Na podlaží sú 4 samostatné byty a spoločná 
chodba s označením 1 až 5.

4.  Problematika evidovania tiarch 
a návrh riešenia

Ťarcha na nehnuteľnosti znamená určité 
obmedzenie vlastníckeho práva [1]. Ťarchy 
zahŕňajú:
–  práva k cudzím veciam (záložné práva, 

predkupné práva ak majú mať účinok vec-
ného práva, vecné bremená),

– skutočnosti súvisiace s právami k nehnu-
teľnostiam (iné práva, ktoré boli dohodnu-
té, pričom majú informatívny alebo obme-
dzujúci charakter). 

Ťarchy a obmedzenia delíme na dve základ-
né skupiny:
1.  Ťarcha sa týka určitej časti predmetu 

vlastníctva s konkrétnym vymedzením 
územia alebo pozemku alebo iba časti po-
zemku, ku ktorému je vztiahnutá. V takom-
to prípade je viazaná k pozemku a týka sa 
všetkých vlastníckych vzťahov nehnuteľ-
nosti. Takúto ťarchu je možné vizualizovať 
ako plošný alebo líniový objekt. Príkladom 
je právo prechodu, právo uloženia inžinier-
skych sietí. Prepojenie na popisné infor-
mácie zabezpečí atribút ID ťarchy, ktorý 
sa zobrazí v grafickej časti ISKN.

2.  Ťarcha sa týka vlastníckeho vzťahu (vzťa-
hov) na parcele a je vztiahnutá k osobe 
vlastníka. Takáto skupina tiarch nemá zo-
brazenie v grafickej časti ISKN. 

Obr. 4 | Parcela so stavbou.

Obr. 5 | Podzemné podlažie.

Obr. 6 | Nadzemné podlažie.

Obr. 7 | Schéma pripojenia údajov o ťarchách k ostatným údajom ISKN.
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V súčasnej štruktúre ISKN sú niektoré 
ťarchy skupiny 1 (ťarchy k časti pozemku) 
znázornené vo výkrese katastrálnej mapy sa-
mostatnou vrstvou ŤARCHY, ktorá obsahuje 
iba objekty typu línia [2]. Táto logika nie je 
správna, pretože objekty typu línia neumož-
ňujú plošné vymedzenie ťarchy, ktorých býva 
niekoľko druhov, napr. ochranné pásma, roz-
sah práva prechodu. Bolo by vhodné rozšíriť 
vrstvu ŤARCHY aj na plošné objekty, ktoré 
majú svoj tvar polohu a výmeru. Táto úprava 
je technicky nenáročná a je realizovateľná 
bez podstatnejších zásahov do systému.

Hlavným problémom evidovania tiarch je 
ich súčasné začlenenie do právnych vzťahov 
spolu s titulmi nadobudnutia a poznámkami, 
ktoré sú pripojené k LV.

Aby bolo možné evidovať ťarchy štruktú-
rovane a získavať konzistentné informácie 
o nich, je potrebné zmeniť celú filozofiu evi-
dencie tiarch. Možnú štruktúru tiarch a ich 
väzbu na parcely, resp. vlastnícke vzťahy zná-
zorňuje obr. 7.

Ako základ treba založiť samostatnú tabuľku 
Ťarchy, ktorá bude obsahovať (okrem iných 
údajov):
1.  Typ ťarchy – týka sa územia alebo vzťahu.
2.  Väzbu na tabuľku parciel alebo vzťahov 

(číslo parcely C, E, resp. právneho vzťahu).
3.  Identifikátor ťarchy – môže korešpondo-

vať s číslom listiny, mal by byť jedinečný.
4.  Druh ťarchy (výber z číselníka – právo pre-

chodu, uloženia, záložné právo atď.).

5.  Znenie ťarchy – štruktúrované, bez uvede-
nia parciel a vzťahov.

6.  Oprávnený z ťarchy, resp. oprávnení z ťar-
chy (teoreticky môže nastať prípad via-
cerých oprávnených, v takomto prípade 
treba zvážiť spôsob zápisu identifikátorov 
oprávnených do tabuľky a prípadne založiť 
tabuľku skupín oprávnených).

Záznam (riadok) v tabuľke tiarch predsta-
vuje vlastne listina, ktorou sa ťarcha zriaďuje. 
Takýto model zabezpečí v ISKN dostatočne 
štruktúrované údaje, z ktorých je možné se-
lektovať relevantné informácie, štatistiky, ako 
aj prípadnú vizualizáciu v grafickom prostredí 
ISKN.

5.  List vlastníctva ako anachronizmus 
a potreba jeho ďalšej existencie 
v ISKN

Aby sme vôbec pochopili, ako vznikli listy 
vlastníctva, musíme sa vrátiť do ďalekej mi-
nulosti, do čias, keď sa zakladali operáty 
pozemkovej knihy a tzv. vložkári spisovali 
majetok jednotlivých vlastníkov do pozem-
kovoknižných vložiek (PKV). Do časti A sa 
spísala majetková podstata, čo znamená 
všetky parcely s výmerami, druhmi pozem-
kov a miestnymi názvami honov. Do časti 
B sa uviedol vlastník, ak bolo vlastníkov na 
majetkovú podstatu viac (manželia – viedli 
sa v podielovom vlastníctve, vlastníci spoloč-

ných dvorov...), uviedli sa všetci aj so svojimi 
podielmi k časti A. Do časti C sa zapísali prí-
padné ťarchy. Okrem toho sa viedli pomocné 
operáty – Parcelný register obsahujúci čísla 
parciel s číslami PKV, kde boli parcely zapí-
sané a Menný register s menami osôb prís-
lušnými PKV, v ktorých boli mená zapísané. 
V prípade ručného vedenia takéhoto systému 
katastra boli PKV jediná možnosť a po zák-
ladnom zápise – založení predstavovali výpis 
pre vlastníka. Všetky došlé listiny sa ručne 
zapisovali do PKV a v prípade potreby sa vy-
čiarkovali alebo doplňovali údaje v PKV (A, B, 
C časť). Z hľadiska ručného zápisu na papieri 
a údržby to bol najvhodnejší postup úmerný 
obdobiu pri najmenšej prácnosti vedenia 
katastra. Pomocné registre sa aktualizovali 
formou dodatkov za príslušné roky.

Ukážka PKV je na obrázkoch 8 a 9. Ručne 
vedené listy vlastníctva v podstate kopírovali 
filozofiu PKV a viedli sa po roku 1964, keď 
boli zápisy v PKV ukončené, v takmer nezme-
nenej podobe na inom tlačive.

Začiatkom 90. rokov minulého storočia 
prechádzal kataster na duálne vedenie – ruč-
né aj elektronické a začal sa budovať ISKN. 
Model elektronického údajového skladu bol 
navrhnutý dosť nekonzistentne na báze do-
terajšieho modelu vedenia katastra a v prie-
behu rokov sa očakávalo, že sa zmení na 
moderný informačný systém databázy so 
svojimi reláciami a závislosťami. Bohužiaľ, 
stále v legislatíve pretrváva vyše 100 rokov 
starý model listu vlastníctva (§ 8 zákona 

Obr. 8, 9 | Ukážky pozemkovoknižných vložiek.
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162/1995 Z. z., resp. § 9 návrhu nového 
katastrálneho zákona) ako základnej časti 
katastrálneho operátu. List vlastníctva v po-
dobe, v akej je ponímaný dnes, čiže rovnaká 
skupina vlastníkov k určitej skupine parciel, 
stráca svoje opodstatnenie a mal by z definí-
cie obsahu katastra vypadnúť. Je pravdou, že 
môže byť v súlade s platnou legislatívou nano-
vo ponímaný ako výpis pre jediného vlastníka 
(prípadne partnerov v bezpodielovom spo-
luvlastníctve manželov) a de facto sa tento 
zbytočný článok v údajovom modeli môže 
objaviť len ako určité číslo generované na 
základe identifikátora vlastníka pre konkrét-
ne katastrálne územie. Aby bolo učinené 
legislatíve zadosť, využil by sa len pri ur-
čitých výpisoch z ISKN. List vlastníctva je 
z hľadiska modelovania databázy, jej relácií 
a jedinečných identifikátorov, ako aj vytvára-
nie väzieb medzi jednotlivými časťami ISKN 
úplne zbytočný. Ak si vezmeme poslednú 
definíciu listu vlastníctva (List vlastníctva sa 
zakladá v rámci katastrálneho územia pre 
jednu nehnuteľnosť alebo viacero nehnu-
teľností tých istých vlastníkov s rovnakým 
spoluvlastníckym podielom...), môže nás 
priviesť k legislatívnemu rozporu ohľadne 
rovnakých spoluvlastníckych podielov, ale 
rozdielne zaťaženými resp. nezaťaženými 
vzťahmi.

Ak by sme mali namodelovať tabuľku práv-
nych vzťahov k nehnuteľnostiam jej štruktúra 
by mala obsahovať:
1. ID vzťahu – jedinečný identifikátor
2.  vlastnícky podiel
3.  identifikátor osoby vlastníka
4. identifikátor osoby partnera v bezpodielo-

vom spoluvlastníctve manželov
5. identifikátor osoby správcu
6.  identifikátor osoby nájomcu
7. titul nadobudnutia

8. identifikátor ťarchy
9. ID duplicitného vzťahu
10. poznámku
11. iné údaje

Z hľadiska celkového modelu ISKN by 
bolo potrebné zvážiť, či by existovala jediná 
tabuľka vzťahov, alebo by sa založili podria-
dené tabuľky vzťahov k parcelám a stavbám 
zvlášť. Na základe výberu alternatívy by sa 
vytvorili predpoklady definície a rozsahu ID 
vlastníckeho vzťahu buď v rámci katastrálne-
ho územia alebo v rámci parcely, stavby atď.

Ak zhrnieme moderné poňatie databázy 
ISKN v konfrontácii s platnou legislatívou, 
môžeme tvrdiť, že list vlastníctva v novom 
ponímaní by mal byť chápaný ako výpis 
vlastníctva jedinej osoby v ISKN bez potre-
by vytvárania skupiny osôb s rovnakými 
vlastníckymi vzťahmi. Týmto spôsobom sa 
vyhneme aj nejednoznačnému definovaniu 
skupiny osôb na jednom liste vlastníctva 
v zákone z hľadiska tiarch na vzťahoch, ná-
jomných zmlúv a správcov na jednotlivých 
vlastníckych vzťahoch.

Zjednodušená schéma obsahu SPIKN 
s dôrazom na architektúru vlastníckych vzťa-
hov je znázornená na obr. 10.

6.  Záver

Súčasná štruktúra údajového skladu ISKN 
je stále poplatná architektúre jeho analógo-
vých podkladov, na ktorých bol postavený 
a vedený v minulosti. Aby sme boli schopní 
vybudovať moderný informačný systém s prv-
kami GIS, v maximálnej možnej miere vizua-
lizovateľný, musíme pristúpiť k určitej úprave 
údajových väzieb medzi objektmi, ktoré sú 
predmetom evidencie ISKN. Pri zachovaní 
rozsahu evidovaných objektov v ISKN vidíme 
najväčšie rezervy:

 v doplnení evidencie stavieb, bytov a ne-
bytových priestorov ako grafických vrstve-
ných vizualizovateľných plošných objektov.

 v prestavbe evidencie tiarch v databáze 
SPI, ako aj v SGI a nové zadefinovanie 
väzieb k nadradeným (parcely, vzťahy) aj 
podriadeným prvkom (osoby).

 v novej definícii listu vlastníctva ako vý-
pisu nehnuteľností a právnych vzťahov 
k nim jedinej oprávnenej osoby. Súčasné 
ponímanie listu vlastníctva ako vlastníckej 
skupiny by zaniklo.
Ak budeme naďalej prispôsobovať údajový 

model ISKN prežitým analógovým šablónam, 
časom vystúpia do popredia problémy s odo-
zvami a výkonom ISKN v reálnom čase. Udeje 
sa tak z dôvodu kvanta zbytočných počítačo-
vých operácií a umelého prispôsobenia pria-
mych databázových relácií nejakým historicky 
zažitým väzbám, ktoré sú z hľadiska informač-
nej hodnoty a výkonu zbytočné. Pre moderný 
systém je najdôležitejším kritériom zabezpečiť 
všetky evidované informácie pri optimálnom 
výkone databáz, zabezpečiť prehľadné a užíva-
teľsky príjemné prostredie pre prácu so systé-
mom, ako aj dostatočný počet prostriedkov na 
získanie relevantných zostáv a štatistík. V ne-
poslednom rade je potrebné zabezpečiť pri 
zachovaní všetkých bezpečnostných a autori-
začných prvkov otvorenosť systému pre príjem 
a poskytovanie štruktúrovaných údajov vhod-
ných na ďalšie automatizované spracovanie.

Literatúra:

[1]  Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
v znení neskorších predpisov.

[2]  Usmernenie ÚGKK SR č. P-7371/2009 z 9. 11. 2009, kto-
rým sa ustanovuje spôsob vyznačenia rozsahu vecného 
bremena vo vektorovej katastrálnej mape.

[3]  HUDECOVÁ, Ľ.: Nový obsah a presnosť katastrálnych máp. 
In: Kartografické listy, roč. 20, č. 2/2012, s. 16 – 24.

[4]  HORŇANSKÝ, I.: K otázke vpisu vecného bremena do ka-
tastrálneho operátu. In: Geodetický a kartografický obzor, 
roč. 50/92, 2004, č. 8, s. 165 – 168.

Obr. 10 | Obsah SPIKN z väzbami vlastníckych vzťahov.
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Fyzikálna, geodetická a metrologická podpora 
subatómového výskumu v CERN-e

Úvod

Príspevok podáva základné informácie z od-
bornej exkurzie autorov v Európskej organizá-
cii pre jadrový výskum CERN, ktorej sídlo sa 
nachádza na švajčiarsko-francúzskej hranici, 
severozápadne od Ženevy na ploche 200 ha. 
Hlavnou úlohou CERN-u je prevádzkovať čas-
ticové urýchľovače a ďalšie prístroje potreb-
né na výskum fyziky vysokých energií. V tejto 
lokalite sa nachádza najväčšie laboratórium 
časticovej fyziky na svete, ktoré predstavu-
je špičku vo výskume najmenšej štruktúry 
hmoty. Výstavba ako aj prevádzka CERN-u sa 
nezaobišla ani nezaobíde bez aktívnej geo-
detickej a metrologickej podpory jadrového 
výskumu, hlavne pri monitorovaní a zabezpe-
čení bezproblémovej prevádzky všetkých de-
viatich urýchľovačov v podzemných priesto-
roch. Najväčšou vlajkovou loďou CERN-u je 
urýchľovač LHC – Large Hadron Collider, kto-
rý je umiestnený v hĺbke 100 m a po svojom 
obvode má dĺžku 27 km. Na tejto veľmi nároč-
nej činnosti, hlavne z hľadiska presnosti, sa 
v súčasnosti podieľa spolu 210 špičkových 
geodetov a 10 študentov.

1.  Vznik Európskeho centra 
pre jadrový výskum

Pred šesťdesiatimi rokmi, t. j. 29. septembra 
1954, sa vedci dvanástich krajín západnej 
Európy združili do Európskej organizácie 
či centra pre jadrový výskum, ktorú laická 
verejnosť i vedecká komunita pozná podľa 
počiatočných písmen jej francúzskeho ná-
zvu „Centre Européenne pour la Recherche 
Nuclaire“ (CERN). Toto vedecké centrum ako 
medzivládna inštitúcia bolo založené z inicia-
tívy UNESCO Parížskou konvenciou z 1. júla 
1953, ktorú podpísali Francúzsko, Dánsko, 
Holandsko, Nórsko, Švajčiarsko, Švédsko, 
Grécko a bývalá Juhoslávia. Úlohou tohto 
vedeckého centra bolo rozvíjať európsku 
spoluprácu v oblasti čisto vedeckého jadro-

vého výskumu. Ku konvencii pristúpili v roku 
1954 ďalšie štyri krajiny: Rakúsko, Taliansko, 
Veľká Británia a bývalá NSR. Neskôr bola pri-
jatá revidovaná konvencia, ktorá vstúpila do 
platnosti 17. januára 1971. Laboratórny kom-
plex pod názvom CERN bol vybudovaný na 
rozhraní Francúzska a Švajčiarska v blízkosti 
Ženevy. Letecký pohľad na areál CERN-u do-
kumentuje obr. 1.

2.  Načo sú nám fyzici a prečo 
vznikol CERN?

Známy bonmot o fyzikoch tvrdí, že fyzikov 
stvorili atómy preto, aby sa o sebe niečo do-
zvedeli. Fyzici zas preto akosi na revanš mu-
seli stvoriť urýchľovače, aby mohli nazrieť do 
inej reality, ktorou jadro atómu nepochybne 
je. Tam už neplatia rozmery ani rýchlosti zná-
me z nášho sveta.

Prvý urýchľovač z roku 1930 mal obvod 
trinásť centimetrov a jeho magnety vyzerali 
ako dve pokrievky na jednom hrnci. Mohli ste 
ho zobrať do ruky. Najmodernejší urýchľovač, 

ktorý má dnes práve CERN, je v tuneli dlhom 
27 km, takmer 100 m pod zemou. Obklopujú 
ho magnety a zariadenia veľké ako niekoľ-
koposchodové domy, zasadené vo veľkých 
podzemných jaskyniach. Magnety umožňujú 
prevádzku urýchľovača, detektory analýzu 
údajov. Ide v podstate o najväčšie a najzlo-
žitejšie vedecké zariadenie, aké bolo kedy 
vyrobené.

Pritom úloha oboch neporovnateľných 
zariadení, ktoré delí takmer 70 rokov, je pri-
bližne rovnaká: urýchliť atómové častice tak, 
aby ich zrážka priniesla vznik menších a eš-
te menších častíc, ktoré by odhalili viac, než 
sme sa dozvedeli doteraz. Preto mnohí fyzici 
hovoria o najvzrušujúcejšom experimente 
v histórii vôbec. Doteraz nikdy sa ľuďom ne-
podarilo napodobniť a študovať podmienky 
vládnuce krátko po veľkom tresku pred 13,7 
miliardami rokov. Preto toto slávne výskumné 
centrum a domov známeho veľkého hadró-
nového urýchľovača častíc, ktorého skratka 
je odvodená z anglického názvu „Large Had-
ron Collider“(LHC), má v srdciach a mysliach 
vedeckej komunity svoje špeciálne miesto. 

Obr. 1 | Letecký pohľad na areál CERN-u vrátane blízkeho letiska.
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Nedávne pokusy v CERNE-e s jednoznačným 
stanoviskom zvečnené v tlači a známe v sú-
časnosti spôsobili, že sa CERN stáva ideali-
zovaným miestom pre vedeckých nadšencov, 
ktoré podnecuje predstavivosť sveta a predo-
všetkým svet mladých.

3.  Základné informácie a fakty 
o CERN-e

CERN ako európska organizácia pre jadrový 
výskum má diplomatický status. Je to najväč-
šie laboratórium pre fyziku, v ktorom sa robí 
základný výskum v oblasti štruktúry hmoty 
a fyziky vysokých energií. V súčasnosti má 
CERN dvadsať členských štátov. Členské 
štáty financujú rozpočet a podieľajú sa na 
chode organizácie. V CERN-e je zamestna-
ných 2 500 interných zamestnancov (vedci, 
inžinieri, fyzici, technici). CERN má približne 
8 000 „užívateľov“, ktorých tvoria fyzici, ved-
ci, inžinieri a technici z 530 externých univer-
zít, laboratórií a inštitútov. Dá sa konštatovať, 
že v CERN-e pracuje alebo s ním spolupra-
cuje polovica svetových časticových fyzikov. 
V CERN-e pracuje súbežne 9 bežiacich expe-
rimentálnych urýchľovačov. Každý urýchľo-
vač v CERN-e bol vo svojom období najväčší 
a najvýkonnejší na svete. Areál CERN-u má 
úhrnne 200 ha. Celkový odber elektrickej 
energie v CERN-e je cca 200 – 250 MW. Sú-
časnou vlajkovou loďou CERN-u je Large Had-

ron Collider (LHC). Ročný rozpočet CERN-u 
je cca 1,2 miliardy CHF, čo je približne 890 
miliónov €. Z toho účet za elektrinu je cca 
80 miliónov €. Ročný slovenský príspevok 
je okolo 3,8 až 4 miliónov €, čo predstavuje 
0,54 % z celkového rozpočtu. V súčasnom 
období pracuje v CERN-e 108 Slovákov. Jed-
ným z najmladších a veľmi úspešných je Ing. 
Daniel Valúch, PhD. – zodpovedný riešiteľ 
jedného projektu, ktorý nás sprevádzal počas 
exkurzie – v popredí na obr. 2.

Povojnový vedecký svet videl obnovené 
výzvy na prelomenie bariér v pravom medzi-
národnom výskume plnom spolupráce na 
poskytovanie lepšieho a pokojnejšieho sveta. 
Mnohých významných vedcov v tomto obdo-
bí, ktorí sa snažili o túto spoluprácu, oficiálne 
oslovil v roku 1949 francúzsky fyzik a laureát 
Nobelovej ceny Louis de Broglie. Vyzýval na 
rozvoj toho, z čoho sa neskôr vyvinul CERN 
– jedno z najrešpektovanejších výskumných 
zariadení na svete.

Symbolikou CERN-u sú postupne väčšie 
a väčšie lineárne a kruhové urýchľovače 
častíc. V osemdesiatych rokoch minulého 
storočia bol skonštruovaný veľký elektróno-
vý pozitrónový urýchľovač (LEP) s obvodom 
27 km a asi 100 m pod mestom (väčšina tu-
nela je pod krajinou Francúzska naprieč blíz-
kou hranicou so Švajčiarskom). V roku 2000 
LEP zatvorili a nahradili v tom istom tuneli 
veľkým hadrónovým urýchľovačom (LHC). 
Slovo „hadrón“ pochádza z gréckeho slova 

„mohutný alebo odolný“ a ide o takú triedu 
častíc, ktoré pozostávajú z kvarkov. Bližšie 
vysvetlenie si môžete prečítať na stránke: ho-
me.web.cern.ch/about/accelerators/large-
-hadron-collider.

LHC je najväčší a najsilnejší urýchľovač 
častíc. Pozostáva z dvoch rovnobežných 
úzkych rúr uzavretých v silnom magnete 
a ochladzovaných na veľmi nízke teploty až 
do 271,3 stupňov Celzia. Prispôsobenie sta-
rého systému LEP tunela na nový LHC zahŕ-
ňalo dodatočné masívnejšie experimentálne 
komory s časticovými detektormi: LHCb, ALI-
CE, CMS a ATLAS. Malé zväzky protónov sa 
krútia cez sériu malých urýchľovačov a dvo-
jice jednoducho cirkulujú dookola 27 km 
dlhého LHC (čo nie je priama cirkulácia, 
pretože obsahuje priame úseky, aj oblúkové 
segmenty). V ukážkovom čine kontrolova-
ného urýchlenia sa dvojice stretnú presne 
v detektorových komorách a nestratia svoju 
synchronizáciu, kým budú prechádzať jednot-
livými podkomorami.

4.  Súčasné experimenty a projekty 
riešené v CERNE-e

V CERN-e sa v súčasnom období rieši 25 zá-
kladných experimentov. V ich rámci sa každo-
ročne uskutočňujú ďalšie desiatky výskumov 
a menších experimentov. Spomenieme iba 
tie základné, resp. nosné, aby sme ilustrovali 
technickú náročnosť a rôznorodosť riešených 
projektov. 

 ALICE – veľký hadrónový urýchľovač (LHC) 
vytvára teploty stotisíckrát vyššie ako v jad-

Obr. 2 | Ing. D. Valúch, PhD. – slovenský sprievodca exkurziou v CERN-e.

Obr. 3 | Skutočná zrážka iónov olova v detektore ALICE.
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re Slnka. Vďaka tomu môže detektor ALICE 
skúmať kvarkovo-gluónovú plazmu, ktorá sa 
zrejme formovala v neuveriteľne horúcich 
okamihoch okamžite po veľkom tresku. ALI-
CE sama pochádza z ríše divov, pretože má 
hmotnosť 10-tisíc ton, dĺžku 26 metrov, výšku 
a šírku 16 metrov. Tomuto experimentu sa 
venuje tisíc vedcov pochádzajúcich z vyše 
stovky vedeckých a vzdelávacích inštitúcií 
z tridsiatich krajín. Skutočnú zrážku iónov 
olova v detektore ALICE dokumentuje obr. 3.

AMS – Magnetický spektrometer Alpha 
hľadá vo vesmíre prejavy temnej, resp. skrytej 
hmoty, antihmoty a chýbajúcej hmoty. V roku 
2011 ho namontovala na modul Medzinárod-
nej kozmickej stanice (ISS) posádka raketo-
plánu Endeavour. Generálny riaditeľ CERN-u 
Rolf Dieter Heuer považuje odhalenie podsta-
ty skrytej hmoty za najväčšiu výzvu súčasnej 
fyziky. Akoby aj nie, veď v súčasnosti vidíme 
iba štyri percentá vesmíru. Všetko ostatné je 
skrytá hmota a skrytá energia.

ATLAS – Jeden z kľúčových experimentov 
LHC, na ktorom pracuje vyše tritisíc vedcov 
zo 174 inštitúcií 37 krajín sveta. Do umelo 
vytvorenej jaskyne skrytej 100 metrov pod 
povrchom museli obrovský detektor (7-tisíc 
ton) spustiť po častiach. Leží pri malej švaj-
čiarskej dedinke, kde rieši široké spektrum 
fundamentálnych otázok fyziky: Higgsov 
bozón, extradimenzie, skrytú hmotu. Tento 
detektor vie nájsť častice s rozmerom miliard-
tiny miliardtiny metra, teda tisíckrát menšie 
ako protón. 

CLOUD – Existuje nejaký vzťah medzi 
kozmickým žiarením a formovaním mrakov? 
Odpoveď na to môže dať špeciálna superčis-
tá hmlová komora, využívaná v rámci expe-
rimentu CLOUD v spolupráci s protónovým 
synchrotrónom. Po prvý raz v histórii vedec-
kého výskumu sa tu častice urýchlené s po-
mocou vysokých energií používajú na výskum 
klímy. Doteraz robila podobné experimenty 
iba príroda.

ISOLDE – Tento experiment naopak skú-
ma častice urýchlené s pomocou nízkych 
energií. Ide o atómové jadrá, ktoré majú buď 
príliš veľa alebo príliš málo neutrónov na to, 
aby boli stabilné. ISOLDE spĺňa dávny sen 
alchymistov o premene jedného prvku na 
druhý. Výsledky experimentu získané štú-
diom mikrosveta majú významný presah do 
astrofyziky, materiálových vied, či dokonca 
biológie.

5.  Internet aj Higgsov bozón 

Pracovníci CERN-u sa postarali o vynález 
a rozšírenie dnes už nenahraditeľnej tech-
nológie, ktorá odštartovala boom internetu. 
Prvú webovú stránku na svete – info.cern.
ch – vytvorili v rokoch 1989 a 1990 Tim Ber-
ners-Lee a Robert Cailliau pre vedcov na uni-
verzitách a v laboratóriách po celom svete, 
ktorých spolupráca vyžadovala spoločné vy-
užívanie údajov. CERN dal technológiu www 
stránok k dispozícii používateľom bezplatne, 
aj keď v tomto prípade išlo o veľmi významnú 
komerčnú aplikáciu.

V roku 1964 použil anglický fyzik Peter 
Higgs nový „bozón“ ako elementárnu časticu, 
ktorá by takpovediac vyplnila veľa prázdnych 
miest vo fyzike a matematike. Ale podľa te-
órie by to bola len veľmi nestabilná častica 
a ako veľa iných častíc by bola pripravená 
na preskúmanie len vo veľmi špecifických 
podmienkach. Tieto špecifické podmienky by 
predstavovali stav v trvaní malého zlomku se-
kundy ako pri „veľkom tresku“, kde sa pred-
pokladalo, že celá hmota vesmíru mohla byť 
len vo veľkosti golfovej loptičky. Aby navodili 
podmienky podobné tým krátko po veľkom 
tresku, vedci zrýchľujú častice na takmer 
rýchlosť svetla, tak ako sa to deje v LHC 
v CERN-e a nútia ich, aby sa zrazili, a tým by 
široké pole čiastkových častíc vystreklo do 
oblastí niekoľkých masívnych polí detektorov.

Suverénne najvýznamnejším a takisto 
najočakávanejším objavom bolo relatívne 
nedávne potvrdenie existencie Higgsovho 
bozónu z roku 2012. Vo vzrušenej atmosfére 
očakávania veľkého objavu nakoniec potvrdi-
li existenciu tejto „božskej častice“ dva nezá-
visle pracujúce tímy na detektoroch ATLAS 
a CMS. Stalo sa tak na tlačovej konferencii, 
ktorú sledoval doslova celý svet. 

Higgsov bozón akýmsi záhadným spôso-
bom „udeľuje“ ostatným časticiam hmotnosť 
(my laici to tak vidíme). Bol to posledný sta-
vebný kameň, ktorý chýbal na potvrdenie 
správnosti štandardného fyzikálneho mode-
lu, teda spôsobu, akým fyzici opisujú reálny 
svet. Ostatných jedenásť častíc už vedci po-
znali predtým. Takže v roku 2013 mohli ko-
nečne britský fyzik Peter Higgs a belgický ve-
dec Francois Englert dostať Nobelovu cenu. 
„Svoj bozón“ predpovedali už v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia.

6.  Geodetická a metrologická 
podpora subatómového výskumu 
v CERNE-e
 

Subatómové častice nie sú jediné, s ktorými 
sa v CERNE-e stretávame. Rovnako sa tam 
môžeme stretnúť aj s teoretickou alebo expe-
rimentálnou fyzikou – teda s tým, kde musia 
vedci vkladať obrovské peniaze, t. j. tam, kde 
sú napr. mezóny (mezón je farebne neutrálna 
elementárna častica tvorená párom kvark – 
antikvark). Milióny (ak nie bilióny) dolárov sa 
minú na experimenty, aby sa vyskúšalo niečo, 
čo bolo predtým len čisto teoretické, naprí-
klad hľadanie Higgsovho bozónu. Projekto-
vanie a vykonávanie experimentov v CERN-e 
si často vyžaduje niektoré z tých najsofisti-
kovanejších inžinierskych a konštrukčných 
výkonov, o aké sa kedy pokúšali výskumníci. 
V skutočnosti v CERNE-e počet inžinierov, 
technikov, a áno aj geodetov, prevyšuje počet 
fyzikov.

Predstavte si, že sa snažíte dostať dvojicu 
malých protónových klastrov do takej pozí-
cie, aby obišli 27 km dlhú dráhu pri takmer 
rýchlosti svetla v protismere a aby sa stretli 
presne vnútri detekčných komôr. Ako sa dá 
urovnať takéto zložité a obrovské zariadenie? 
Kto vykonáva tieto na presnosť veľmi náročné 
urovnania a aké na to použije meracie systé-
my, prístroje a metódy merania? Práve na 
tieto otázky sa vám pokúsime aspoň čiastoč-
ne odpovedať a dokumentovať to niekoľkými 
fotografiami.

6.1  Geodetické a metrologické činnosti 
v CERN-e z pohľadu účastníkov exkurzie

Túto náročnú prácu vykonávajú pracovníci 
tzv. sekcie „Geodézie a metrológie veľkej 
mierky“ CERN-u, ktorá má 210 stálych pra-
covníkov a 10 študentov, 3 – 4 dodávateľské 
firmy na kontrolné merania počas prevádzky 
LHC a 15 dodávateľských firiem na obdo-
bie, keď je celý systém vypnutý a podlieha 
údržbe, počas ktorej sa robia prevažne práce 
potrebné na kalibráciu a rektifikáciu rôznych 
technologických a výrobných zariadení. Sú-
časťou prác sekcie geodézie a metrológie je 
aj podporný facility manažment a mapovanie, 
ktorý spravuje GIS a mapové aplikácie. Sek-
ciu geodézie a metrológie vedú Dominique 
Missiaen a Andreas Herty.
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Predtým ako sme vstúpili do podzemné-
ho sveta CERN-u, poslali nás na biometrické 
a bezpečnostné oddelenie, kde nám zoske-
novali oči. Ako poznamenal A. Herty „jedinou 
vecou, ktorá bola v Brownovej knihe Anjeli 
a démoni správna, bolo skenovanie rohovky 
ako bezpečnostného kódu povolenia vstu-
pu.“ Bezpečnosť je v CERN-e vysoká, ale nie 
pre dôvody, o ktorých sa asi domnievate, že 
sú tie hlavné. Je zrejmé, že v CERN-e existuje 
zopár dôležitých „tajomstiev“, väčšinu z nich 
sa podarí objaviť a pripraviť pre vedcov na ce-
lom svete a pre tlač. Primárnou záležitosťou 
je bezpečnosť a ochrana vzácneho vybavenia 
a experimentov. Bola by to tragédia keby neja-
ký zvedavec zakopol o nejaké dôležité káble 
a zničil by tak niekoľkoročnú prácu výskumní-
kov. Exkurzie horných, resp. nadzemných za-
riadení sú povolené a existuje veľa príležitostí 
pre všetky vekové kategórie návštevníkov, ale 
exkurzie do podzemných priestorov sú dosť 
obmedzené a vybavujú sa oveľa ťažšie.

Predtým ako sme išli do podzemných 
priestorov, dostali sme prilbu, baterku, malú 
vzduchovú škatuľku a bezpečnostné inštruk-
cie. V CERN-e existuje osem hlavných prístu-
pových šácht do podzemia, ktoré sú rovno-
merne rozmiestnené okolo LHC. Dno hlav-
ného tunela je asi 100 pod povrchom terénu. 
Na každom zo štyroch experimentov: LHCb, 
ALICE, ATLAS a CMS sa nachádzajú komo-
ry s výškou 10 poschodí. Vstup do každej 
šachty je povolený na základe zoskenovanej 

rohovky a pomocou rýchlostného výťahu. Na 
každej ploche nájdete aj odstavené bicykle 
a malé motorizované vozíky.

Časťou LHC len zriedkakedy prístupnou 
počas exkurzií sú metrologické tunely, ktoré 
sú situované paralelne a tesne nad niektorý-
mi kritickými miestami merania LHC (naprí-
klad na miestach spomínaných štyroch expe-
rimentov). Tieto tunely sú špeciálne vybavené 
na pozorovanie a meranie pre geodetov. Je 
tu inštalovaný hydrostatický nivelačný sys-
tém a sú tam natiahnuté aj káblové systémy. 
Po celom LHC sú rozmiestnené kontrolné 
geodetické body ako stanoviská pre univer-
zálne meracie stanice (UMS), skenery i foto-
grametrické kamery. Sú to špeciálne zahnuté 
konštrukcie pre UMS a skenery, ktoré sa 
používajú na urovnanie rôznych komponen-
tov systému počas inštalácie i po nej, resp. 
počas odstávky systému pri údržbe zariade-
ní. Sklopnú konštrukciu na postavenie UMS 
a kamier v neaktívnom a aktívnom režime 
dokumentujú obr. 4 a obr. 5.

Vedúci sekcie geodézie a metrológie 
D. Missiaen začal svoju kariéru v CERN-e 
v osemdesiatych rokoch minulého storočia, 
keď sa začal budovať veľký elektrónový pozit-
rónový urýchľovač (LEP) s obvodom 27 km, 
ktorý bol nedávno preklasifikovaný na LHC. 
Celý LHC pozostáva zo 150 sekcií. Vstupy 
do podzemia sú v ôsmich zvislých šachtách, 
ktoré sú od seba vzdialené 3,3 km. V týchto 
šachtách sú umiestnené gyroskopické prí-

stroje, uhlomerné prístroje, ako aj hydronive-
lačné systémy, ktoré sa ráno kalibrujú, potom 
celý deň sa s nimi meria a večer sa znova 
kalibrujú. Vedľa hlavných zvislých šácht sú 
umiestnené menšie šachty, ktoré sa použí-
vajú na presun geodetickej techniky dole do 
tunela. Na meranie v hlavných zvislých šach-
tách sa používajú olovnice, invertované olov-
nice, nadirové prevažovače, nadirové fotoapa-
ráty a teodolity. Tunel dlhý 27 km má sklon 
1,4 stupňa, aby sa zachovala rovnaká hĺbka 
podľa nerovnosti terénu a vrchov Francúz-
ska smerom na západ. D. Missiaen stanovil 
aj takéto kritické, resp. krajné hodnoty pres-
nosti:
 v LHC pri vzájomnej vzdialenosti dvoch 

šácht (3,3 km) je maximálna absolútna 
chyba: 4 mm v horizontálnej rovine,

 naprieč celým LHC je stanovená krajná 
hodnota: 4 mm horizontálne,

 naprieč celým LHC je stanovená krajná 
hodnota: 1 mm až 14 miliradiánov.
Nivelácia sa v týchto priestoroch vykoná-
va klasickými digitálnymi nivelačnými prí-
strojmi vyššej kategórie. Je samozrejmé, 
že pred meraním (rovnako ako to platí aj 
pri iných typoch prístrojov a pomôcok) 
sa pravidelne vykonáva prísne testovanie 
a kalibrácia prístrojov. Osvetlené laty sa 
pokladajú do presných podlahových zna-
čiek s mosadznou objímkou. Je určovaný 
priebeh lokálnej hladinovej plochy, ktorý 
je pravidelne aktualizovaný. Vykonávajú 

Obr. 4 | Sklopná konštrukcia na postavenie UMS 
v neaktívnom režime. Obr. 5 | Sklopná konštrukcia na postavenie UMS v aktívnom režime.
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sa aj gravimetrické pozorovania pozdĺž 
500 m základníc. Používajú sa aj zenito-
vé kamery (astrogeodetický prístroj, ktorý 
má objektív umiestnený v hornej časti spo-
lu s CCD snímačom).
V laboratóriách na povrchu, ale aj v pod-

zemných priestoroch sú použité rozmanité 
konštrukcie mostových aj pozemných portá-
lových žeriavových dráh, ktorými prenášajú 

jednotlivé časti konštrukcie urýchľovača 
z povrchu do podzemia a naopak, čo doku-
mentujú obr. 6, obr. 7 a obr. 8.

6.2 Nekonvenčné merania v LHC

Urovnanie magnetov pre urýchľovač a urov-
nanie špeciálnych koncových ložiskových 

magnetov, ktoré vstupujú do experimentál-
nych komôr, sa realizuje hydrostatickým me-
racím systémom vysokej presnosti. Sú tam 
natiahnuté aj káblové systémy nad koncový-
mi ložiskovými magnetmi. Dlhé roky sa na to-
to urovnanie používali tzv. tekuté libely, ale tie 
by si vyžadovali koncepčné východisko. V de-
tektore ATLAS je umiestnený hydrostatický 
nivelačný systém nad aj pod magnetickým 
poľom, keďže toto riešenie si vyžadovalo prís-
nejšie kritériá na bezporuchovú prevádzku. 
Týmto meracím systémom geodeti CERN-u 
zaznamenali v roku 2004 aj zemetrasenie vo 
vzdialenej Malajzii. Veľa jedinečných výsku-
mov v tejto oblasti vykonali Herty a Duran, 
ktorí publikovali množstvo článkov z konkrét-
nych aplikácií. Natiahnuté káblové systémy 
sú vyrobené zo špeciálne vyrobeného mate-
riálu a pri nich sa spolu s teplotou monitoru-
je a berie do úvahy aj počasie a rezonancia 
v kábloch. V kábloch sa nachádzajú aj sen-
zory na rôznych kľúčových miestach káblov. 
Presné napínacie zariadenia sa považujú za 
kľúčové komponenty systému. Metrologic-
ký tunel vo vrchnej časti komory ATLAS-u 
je konštrukčne upravený tak, že zliatinové 
puzdro pre káble je odklonené od systému 
hydrostatickej nivelácie pozdĺž celej dĺžky 
komory o 1,4 stupňa. Kľúčové komponenty 
jednotlivých komôr sú prísne monitorované 
nekonvenčnými metódami merania. Ostatné 
časti zvyšku 27 km tunela sú monitorované 
konvenčnými metódami. V týchto častiach sú 
taktiež natiahnuté káble v krátkych úsekoch, 
ktoré majú malé očká, signalizujúce keď sa 
ich káble dotknú, čím indikujú niektoré malé 
zmeny tvaru urýchľovača. Pracovníci sekcie 
geodézie a metrológie CERN-u prostredníc-
tvom nameraných údajov nekonvenčnými 
alebo konvenčnými meracími systémami 
vedia v ktoromkoľvek okamihu upozorniť ak 
sa niečo deje, resp. ak je niektorá časť či 
prvok systému vychýlený. Takže z hľadiska 
geodézie možno považovať LHC za najväčší 
geodetický prístroj na svete, ktorý je samo-
kontrolovací.

6.3 Experiment geodetov CERN-u 
z roku 2011

V roku 2011 dvojica experimentálnych tímov, 
nazývaných Opera a Icarus vystrelila neutró-
ny cez Zem z CERN-u do Národného labo-

Obr. 6 a obr. 7 | 
Pozemný mobilný 
žeriav na prenos 
konštrukčných 
častí urýchľovača.

Obr. 8 | 

Jednoznačné 
označenie 
smerov pre 
obsluhu žeriavov 
na mostových 
žeriavových 
dráhach.
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ratória Gran Sasso v Taliansku. Porovnaním 
oficiálnej vzdialenosti voči synchronizované-
mu času odchodu a príchodu neutrónových 
klastrov sa zistilo, že sa pohybovali o trocha 
rýchlejšie ako je rýchlosť svetla. Technické 
výzvy pre tento výnimočný projekt boli veľmi 
významné.

Do úvahy sa musel vziať aktuálny geoid 
z Álp, jazera a oceánu. Navyše Francúzsko 
a Švajčiarsko majú síce rovnaký geodetický 
referenčný systém v porovnaní s medzinárod-
ným terestrickým referenčným systémom, 
ale Taliansko používa iný referenčný systém 
a toto sa taktiež muselo vziať do úvahy pri 
spracúvaní nameraných údajov. Aj napriek 
týmto výzvam, terč s priemerom 70 m, ktorý 
bol vzdialený takmer 700 km, bol funkčný. 
Kritická bola však presnosť orientácie, aby 
umožnila neutrónom zasiahnuť cieľ detekto-
ra. Neskôr sa ukázalo, že vízia pohybu rých-
lejšieho ako svetlo sa nepotvrdila, pretože 
kľúčové synchronizačné káble neboli správ-
ne napojené. Nasledovala medzinárodná kri-
tika. Tím sekcie geodézie a metrológie CERN-
-u bol nápomocný v určení správnej vzdiale-
nosti a pomocou technológie GNSS a kon-
venčných techník pomohol opraviť chybné 
závery.

6.4  Vývoj meracích systémov pre nové 
projekty 

Geodetický tím sekcie geodézie a metroló-
gie CERN-u už vykonal množstvo výpočtov 

a meraní pre niekoľko navrhovaných projek-
tov. Pracuje sa na líniovom urýchľovači CLIC, 
ktorý by mohol byť dlhý až 50 km a mohol 
by sa rozšíriť až pod blízke Ženevské jaze-
ro. Súčasný najdlhší líniový urýchľovač je 
v Standfordskom lineárnom urýchľovacom 
centre (SLAC) s dĺžkou 3,2 km. Relatívna 
presnosť medzi komponentmi urýchľovača 
je 0 – 20 mikrónov cez 200 segmentov. Do-
konca už boli realizované úvodné štúdie pre 
urýchľovač dlhý 90 km. Geodetická kontrola, 
hydrostatická nivelácia a káblový systém by 
mohli byť rozmiestnené pre tieto navrhované 
projekty bez problémov, avšak pre také veľké 
projekty je nevyhnutné zvážiť väčšiu automa-
tizáciu. Bol už vyvinutý koncept tzv. „metro-
logického vlaku“, čo je robotické zariadenie, 
ktoré by jazdilo dookola dráhy a zastavilo by 
sa na každom segmente, kde by zmonitoro-
valo a zozbieralo údaje a eventuálne podľa 
potreby skalibrovalo prístroje.

Metrológia veľkej mierky nie je obme-
dzená len na výskumné zariadenia. Odnože 
tejto „mozgovej chirurgie“ geodézie zamest-
návajú veľa geodetov a metrológov v oblasti 
monitorovania štrukturálnej integrity a veľ-
kých stavebných štruktúr a elektrární, ako je 
napríklad aj medzinárodný termonukleárny 
experimentálny reaktor vo Francúzsku, ktorý 
sa stáva prvým svetovým reaktorom na gene-
rovanie elektriny pre spotrebiteľov. Rovnako 
tak je v súčasnosti veľký boom v oblasti vý-
skumu inteligentnej dopravy vysokej rýchlosti 
na magneticky nadľahčovanej železnici, ďalej 
generovanie vetra a ďalšie výskumy.

7.  Záver 

Experimenty, ktoré riešia veľké kolektívy 
vedcov, fyzikov, inžinierov, technikov, ale aj 
geodetov v CERN-e sa nezaobídu bez kom-
plexného spracovania nameraných údajov. 
Všetky výpočty a spracovania sa sústreďujú 
a archivujú v obrovskom výpočtovom centre, 
v ktorom sa nachádzajú počítačové a diskové 
skenery a komplexná Gbps sieťová infraš-
truktúra. Posledný obr. 9 predstavuje jedné-
ho z účastníkov exkurzie pred vstupom do 
informačného centra administratívnej budovy 
CERN-u, ktorá je riešená veľmi účelne vráta-
ne jedálne pre 2 500 stálych pracovníkov.
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Prvotné skúsenosti so snímkovacím roverom Trimble V10

Pojem mapovanie a jeho realizácia v teréne je 
v súčasnosti každému geodetovi známy. Uni-
verzálna meracia stanica, odrazový hranol či 
GNSS prijímač sú základné pracovné nástro-
je na vykonávanie tejto činnosti. V roku 2014 
bol na slovenský trh uvedený snímkovací ro-
ver Trimble V10 ako nástroj pre nový spôsob 
mapovania, merania či dokumentácie. Ide 
o prístroj pracujúci na princípe technológie 
Trimble VISION, ktorý má zabudovaných 
12 kalibrovaných metrických kamier vytvára-
júcich spolu 60 Mpx panoramatické snímky 
s vysokým dynamickým rozlíšením (HDR). 
Tie možno následne použiť na vizuálnu do-
kumentáciu okolitého prostredia a neskoršie 
presné meranie 3D súradníc ľubovoľných bo-
dov zo snímok. 

Na testovacie meranie novinky Trimble 
V10 sme vybrali aplikáciu mapovania uličné-
ho pásu. Aby vyhotovené snímky boli priamo 
georeferencované a využiteľné na neskoršie 
určovanie súradníc bodov objektov, snímko-
vací rover Trimble V10 sme použili v kombi-
nácii s GNSS prijímačom Trimble R10 (obr. 1).

Na dosiahnutie najpresnejších výsledkov 
musí byť dodržaných niekoľko zásad pri me-
raní: správna geometria rozloženia stanovísk 

– optimálny uhol prieseku určujúcich lúčov 
blízky 90° zodpovedá malej hodnote chyby 
v priestorovej polohe bodu. Veľká chyba v po-
lohe bodu zodpovedá zasa prieniku uhlov 
menších ako 30°, alebo väčších ako 120°, 
čoho sa treba vyvarovať. Správna geometria 
rozloženia stanovísk je teda kľúčovým fakto-
rom na dosiahnutie presných meraní založe-
ných na fotogrametrickom princípe.

Kontrolné cieľové značky sme optimálne 
rozmiestnili v záujmovej lokalite (obr. 2). Na 
porovnanie sme určili ich súradnice aj kon-
venčným bezhranolovým meraním robotic-
kou univerzálnou meracou stanicou Trimble 
S6. Panoramatické HDR snímky sme vyhoto-
vili z troch vhodne zvolených stanovísk, kto-
rých poloha bola určená GNSS prijímačom 
Trimble R10 súčasne so snímkovaním pa-
norámy. Všetky terénne práce aj s prípravou 
sme vykonali približne za 20 minút, čím naša 
práca v teréne skončila.

Spracovanie nameraných údajov sme 
vykonali v kancelárskom softvéri Trimble 
Business Center v3.50, v ktorom sme po im-
porte snímok a súboru s nameranými údajmi 
pristúpili k vyrovnaniu jednotlivých stanovísk. 
Pod pojmom vyrovnanie stanovísk rozumie-
me automatické alebo manuálne vzájomné 
zorientovanie snímok, čím vyrovnáme mera-
né hodnoty azimutu, sklonu a polohy sním-
kovej panorámy. Všetky stanoviská môžeme 
buď vyrovnať súčasne naraz, alebo si jednot-
livé stanoviská zoskupiť a vyrovnať tak len po-

žadované skupiny stanovísk. Panoramatické 
snímky sú po tomto procese pripravené na 
presné určovanie 3D súradníc ľubovoľných 
bodov. To sme vykonali použitím funkcie 
„Merať Foto bod“ v softvéri Trimble Business 
Center, pomocou ktorej sme presne merali 
záujmové body a určili sme tak ich súradnice 
z panoramatických snímok (obr. 3).

Meraním na snímkach sme určili aj súrad-
nice bodov, ktoré sme následne porovnali so 
súradnicami určenými univerzálnou meracou 
stanicou (tab. 1).

Z porovnania súradníc môžeme konštato-
vať, že súradnicové rozdiely sa logicky zväč-
šujú s narastajúcou vzdialenosťou od sním-
kovania. Väčšie hodnoty súradnicových roz-
dielov sa taktiež vyskytli pri bodoch, kde uhol 
prieseku nebol optimálny (body KB5, KB6). 
Ostatné rozdiely v súradniciach neprekročili 
hodnotu 10 mm, čo môžeme považovať za 
postačujúcu presnosť pre veľké množstvo 
aplikácií, napríklad pre mapovanie v extravi-
láne či v zastavanom území obce, určovanie 
povrchov, kubatúr a dokonca aj pre niektoré 
vybrané úlohy inžinierskej geodézie.

Novourčené body sme následne pospájali 
a vytvorili sme jednoduchú mapovú kresbu 
uličného pásu, ktorá je zobrazená na obr. 4.

Panoramatické snímky zo snímkovacieho 
rovera Trimble V10 sme exportovali do formá-
tu kmz., takže panorámy aj s meranými bodmi 
je možné si prezrieť v aplikácii Google Earth 
bez potreby špeciálneho softvéru (obr. 5). 

Obr. 1 | Snímkovací 
rover Trimble V10 
v kombinácii s GNSS 
prijímačom Trimble R10 
a kontrolnou jednotkou 
Trimble Tablet.

Obr. 2 | Grafické 
znázornenie 

rozmiestnenia stanovísk 
a kontrolných bodov.
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Kancelársky softvér Trimble Business Center 
ďalej ponúka aj export do formátu pre softvér 
Trimble SketchUp, v ktorom vieme z namera-
ných údajov vytvárať textúrované 3D modely, 
kde je možné využiť aj snímky vyhotovené 
systémom Trimble V10.

Novinkou, ktorou disponuje Trimble Busi-
ness Center v najnovšej verzii 3.50, je tvorba 
mračna bodov zo snímok zhotovených tech-
nológiou Trimble VISION. Mračno bodov (tzv. 
point cloud) reprezentujú tisíce až milióny bo-
dov, pričom každý z týchto bodov je definova-
ný 3D súradnicami. Na získanie podrobného 
mračna bodov je potrebné dodržať pri zbere 
údajov nasledujúce podmienky:
 optimálny prekryt snímok z jednotlivých 

stanovísk je 70 %. Vzdialenosť H medzi 
stanoviskom a objektom záujmu by mala 
byť min. 4-násobkom vzdialenosti základ-
nice B. Geometria rozmiestnenia stano-
vísk je znázornená na obr. 6,

 pred začatím snímkovania stanovíme po-
žiadavku na presnosť a rozlíšenie mračna 
bodov, z čoho priamo vyplýva geometria 
rozmiestnenia stanovísk. Vzťah medzi 
presnosťou mračna bodov a vzdialenos-

ťou stanovísk od objektu môžeme vyjadriť 
pomocou vzorca:
E = 0,001 x H,
kde E je presnosť bodov mračna, H je 
vzdialenosť stanoviska od objektu. Ak 
napr. predpokladáme výslednú presnosť 
mračna bodov E = 0,01 m, potom vzdia-
lenosť stanoviska od objektu by mala byť 
10 m. Druhým parametrom je rozlíšenie 
mračna bodov vyjadrené vzťahom:

Bod Δ Y [mm] Δ X [mm] Δ H [mm]

KB1 –5 –3  1

KB2 –9  4  2

KB3  5 –4  1

KB4 –8  4 –4

KB5 –11 11 –9

KB6 –27 16 –19

Tab. 1 | Súradnicové rozdiely bodov určených univerzálnou 
meracou stanicou a meraním na snímkach v softvéri Trimble 
Business Center.

Obr. 3 | Meranie bodov z panoramatických snímok v softvéri Trimble Business Center. Obr. 4 | Axonometrické zobrazenie kresby uličného pásu v softvéri Trimble Business Center.

Obr. 5 | Export do Google Earth, vľavo pohľad zhora, vpravo panoráma z Trimble V10.

Obr. 7 | Grafické znázornenie rozmiestnenia stanovísk 
pri snímkovaní rôznych objektov.

Obr. 6 | Grafické znázornenie ideálnej geometrie 
rozmiestnenia stanovísk voči meranej ploche.

R = 0,0004 x H,
v ktorom R je rozlíšenie mračna bodov 
a H je vzdialenosť stanoviska od objektu. 
Ak napr. požadujeme rozlíšenie mračna 
bodov 0,004 m, vzdialenosť medzi stano-
viskom a objektom by mala byť 10 m,

 textúra objektu – pri tvorbe hustých mra-
čien bodov je dôležité poznať textúru 
objektov. Vo všeobecnosti objekty s dob-
rou premenlivou textúrou sú vhodné na 
dosiahnutie kvalitných výsledkov (napr. 
tehlové fasády, skaly, betónové bloky, his-
torické budovy). Na druhej strane objekty 
s nepremenlivou textúrou a s lesklými 
plochami sú nevyhovujúce pre algoritmus 
na tvorbu mračna bodov (napr. presklené 
budovy, hladké steny s jednotnou farbou – 
interiéry, vodné plochy),

 rozmiestnenie stanovísk vzhľadom na ob-
jekt – na obr. 7 môžeme vidieť grafické 
znázornenie ideálneho rozmiestnenia sta-
novísk pri snímkovaní celého objektu, ale-
bo len jednej tvarovo premenlivej fasády.
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Najvyššiu presnosť výsledkov je možné 
dosiahnuť dodržaním spomínaných pravidiel, 
aby výsledné mračno bodov spĺňalo vopred 
dané kritériá. Následne pri spracovaní údajov 
v kancelárskom softvéri Trimble Business 
Center importujeme snímky a rovnako ako 
pri meraní na snímkach, aj pri tvorbe mračna 
bodov musíme dané stanoviská prvotne vy-
rovnať. Po automatickom alebo manuálnom 
vyrovnaní stanovísk môžeme pristúpiť k sa-
motnému procesu tvorby hustého mračna 

bodov. To spustíme pomocou funkcie „Tvorba 
mračna bodov“. Softvér začne automaticky 
generovať jednotlivé body mračna bodov. 
Vo všeobecnosti platí, že spracovanie jed-
nej snímky do mračna bodov trvá v softvéri 
Trimble Business Center približne 2 minúty, 
v závislosti od hardvérového vybavenia použí-
vateľa. Na obr. 8, obr. 9 je znázornené užíva-
teľské prostredie softvéru Trimble Business 
Center spolu s vytvoreným mračnom bodov 
z príslušného objektu.

Z vyhotovených mračien bodov je ďalej 
možné v softvéri Trimble Business Center ur-
čovať súradnice, merať vzdialenosti, vytvárať 
povrchy, rezy povrchmi, vektorizovať, genero-
vať DTM, počítať kubatúry, a to všetko z ľubo-
voľných bodov mračna. Novou a výnimočnou 
vlastnosťou softvéru Trimble Business Center 
od verzie 3.50 je možnosť spájať mračná bo-
dov, čím vieme integrovať údaje získané po-
zemnou a leteckou fotogrametriou. Mračno 
bodov získané z leteckej bezpilotnej fotogra-
metrie pomocou systému Trimble UX5 vieme 
teraz jednoducho a intuitívne spojiť s mrač-
nom bodov vyhotoveným zo snímok z po-
zemného snímkovacieho rovera Trimble V10. 
Z leteckej fotogrametrie teda získame mrač-
no bodov povrchu zeme, objektov na zemi 
i striech budov a pozemnou fotogrametriou 
zasa doplníme mračno o plochy vertikálnych 
objektov, múry a fasády, čím získame úplný 
podrobný model terénu (obr. 10).

V danom príspevku sme sa venovali pre-
dovšetkým porovnaniu snímkovacieho rovera 
Trimble V10 s konvenčným meraním pomo-
cou univerzálnej meracej stanice, aplikácii 
mapovania uličného pásu a tvorbe mračna 
bodov z panoramatických snímok. Z dote-
rajších skúseností so snímkovacím roverom 
Trimble 10 môžeme vysloviť záver, že ide 
o perspektívnu technológiu, presnosťou po-
rovnateľnú s klasickými geodetickými metó-
dami a využiteľnú v mnohých oblastiach. Do 
budúcna chceme snímkovací rover testovať 
aj na aplikáciách, ako kontrola mostných ob-
jektov, mapovanie neprístupných zariadení, 
určovanie objemov atď. Prezentovaná tech-
nológia určite nájde uplatnenie aj v ďalších 
aplikáciách, ako archeológia, životné pros-
tredie, pamiatková dokumentácia, forenzné 
vedy, 3D modelovanie a všade tam, kde je 
potrebné mapovanie s vysokou podrobnos-
ťou či tvorba 3D modelov objektov.

Ing. Matej Oros

Geotronics Slovakia, s. r. o.

Lektorovali:

Ing. Marek Fraštia, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.
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Obr. 8 | Tvorba mračna bodov kamenného domu v softvéri Trimble Business Center.

Obr. 10 | Integrované mračno bodov získane snímkovacím roverom Trimble V10 a UAS Trimble UX5.

Obr. 9 | Tvorba mračna bodov povrchovej bane v softvéri Trimble Business Center.
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Poľskí kolegovia zo Stowarzyszenia Geo-
detów Polskich (SGP) pri usporiadaní pred-
chádzajúceho jubilejného 20. ročníka urobili 
experiment, keď v spolupráci s nemeckým 
DVW určili miesto konania v Berlíne v jesen-
nom termíne, kde paralelne prebiehal aj me-
dzinárodný veľtrh INTERGEO 2014. Českí ko-
legovia sa pri usporiadaní XXI. Č-S-P geode-
tických dní v roku 2015 vrátili k zaužívanému 
májovému termínu a ako miesto konania vy-
brali katastrálne územie prameňa rieky Mora-
va pod Králickým Sněžníkom, t. j. hotel Vista 
– Dolní Morava. Hlavným organizačným ga-
rantom podujatia sa stala Pobočka Východní 
Čechy Českého svazu geodetů a kartografů 
(ČSGK) spolu s vedením Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj a Katastrálního úřadu pro 
Královohradecký kraj.  

Vo štvrtok 14. mája popoludní predsedo-
via usporiadajúcich spoločností ČSGK, SSGK 
a SGP otvorili v kongresových priestoroch 
nového hotela Vista XXI. ročník Č-S-P geodní. 

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  S G a K

XXI. česko-slovensko-poľské geodetické dni
Dolní Morava 2015

V mene predsedu ČSGK Ing. Václava Šan-
du, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol 
byť prítomný, privítala prítomných a otvorila 
geo detické dni Ing. Jitka Rubešová. V ďal-
šom príhovore privítal predseda SSGK a vi-
ceprezident ZSVTS Ing. Dušan Ferianc, EUR 
ING všetkých účastníkov a osobitne privítal 
vedúcich predstaviteľov národných rezortov 
i hejtmana Pardubického kraja JUDr. Martina 
Netolického, ako aj starostku mesta Králíky 
Janu Ponocnú. Ospravedlnil rekordne nízku 
účasť zo Slovenska (v minulosti bohatá účasť 
zamestnancov katastrálnych pracovísk) 
pravdepodobne spôsobenú ich súčasným za-
mestnávateľom Ministerstvom vnútra SR. Za 
uvoľnené kapacity v prospech poľských i čes-
kých kolegov sa vo svojom príhovore poďako-
val prezes SGP Inź. Stanisław Cegielski, ktorý 
zároveň uzavrel slávnostné otvorenie Geo-
detických dní. Hejtman Pardubického kraja 
JUDr. M. Netolický stručne predstavil krásy 
kraja a modernizáciu infraštruktúry, ktorá 
umožňuje otvorenie sa turistickému ruchu. 

Práve lokalita Dolní Morava je novým a hlavne 
zimným strediskom s modernou zjazdovkou. 
Starostka mesta Králíky J. Ponoc ná sa poďa-
kovala organizátorom za voľbu jej pridruženej 
obce za miesto geodetických dní a potešila 
sa veľkému záujmu o toto podujatie. Zapriala 
účastníkom vecné rokovanie a príjemné vyu-
žitie ponúkaných voľnočasových aktivít.

Odborný program Geodetických dní

Štvrtok: 14. 5. 2015

1. tematický blok: Informácie vedúcich 

predstaviteľov rezortov a zväzov

Prvý tematický blok bol tradične venovaný 
príspevkom vrcholných predstaviteľov národ-
ných rezortov z Čiech, Slovenska a Poľska:
FRINDRICHOVÁ, M.: Možnosti poskytovania 
údajov katastra nehnuteľností webovými 
službami v SR.

Pracovné predsedníctvo XXI. Č-S-P geodetických dní počas otvorenia.
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JARZABEK, J.: Państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny w Polsce.
VEČEŘE, K.: Aktuální úkoly státní správy ze-
měměřictví a katastru v ČR.  

Slovenská predsedníčka ÚGKK SR Ing. 
Mária Frindrichová, ktorú sprevádzal pod-
predseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý, pred-
niesla prvý príspevok Možnosti poskytovania 
údajov katastra nehnuteľností webovými 
službami v Slovenskej republike, v ktorom 
stručne bilancovala I. etapu postupnej konso-
lidácie vlastníckych vzťahov v SR, kde z cel-
kového počtu 3 542 k. ú. zostáva ukončiť 
registre v 47 k. ú. Ďalej predstavila úlohu kon-
troly a stotožnenie údajov z databázy ISKN 
s údajmi na papierových origináloch listov 
vlastníctva. Z poskytovania údajov katastra 
nehnuteľností webovými službami potom 
spomenula katastrálny portál (KAPOR), kto-
rého podobu dodnes používame od septem-
bra 2007. Na odľahčenie pôvodného portálu 
KAPOR spustili 1. februára 2015 aplikáciu 
CICA, ktorého tvorcom je pracovisko VÚGK 
Bratislava. Informovala o spolupráci so Slo-
venskou poštou, ktorá v súčasnosti cca na 
300 pracoviskách môže vydávať listy vlast-
níctva na právne účely. Posledným slajdom 
informovala, že aprílom 2015 sa ukončujú 
práce na projekte ZB GIS, ktorý je v produkč-
nej prevádzke od mája 2013.

Posledné udalosti v sejme Poľskej re-
publiky na poslednú chvíľu znemožnili účasť 
poľskému prezesovi Hlavného úradu geodé-

zie a kartografie Dr. Inź. Kazimierzovi Buja-
kowskému, a tak jeho príspevok predniesol 
viceprezes Inź. Jacek Jarząbek. Podrobne 
informoval o činnostiach pri budovaní in-
formačných systémov v Poľsku, ktoré majú 
garantovať kvalitu údajov z oblasti geodézie 
a katastra pre iné činnosti štátnej správy, ale 
i pre občanov či geodetov.

Poslednú prezentáciu z vedúcich pred-
staviteľov národných rezortov mal predseda 
ČÚZK Ing. Karel Večeře. Systematická a dl-
hodobá koncepčná práca ČÚZK umožnila 
predstaviť ďalšie novinky rozširujúce rozsah 
a kvalitu služieb, ktoré poskytuje český rezort 
cez internet do platforiem operačného systé-
mu Microsoft, ale i mobilných aplikácií. Kom-
patibilita jednotlivých údajových databáz plne 
umožňuje všetkým používateľom skladať 
údaje, grafické údaje katastra, ortofotosním-
ky či mapové vizualizácie formou obrázkov 
alebo využitia webových služieb. Vo svojej 
prezentácii spomenul aj pomerne náročný 
proces, ktorý museli absolvovať zamestnan-
ci českého rezortu s ohľadom na účinnosť 
nového zákona o štátnej službe. Vzhľadom 
na nový občiansky zákonník sa zvýšili o 53 
% vklady práv vkladom, ale podstatne sa 
znížili ostatné zápisy do KN. Do praxe sa 
zaviedla práca s elektronickými dokument-
mi a už vzniká hybridná zbierka listín, ktorá 
umožňuje elektronicky prideľovať prácu na 
menej vyťažované pracoviská rezortu. Jed-
nou z úloh je v súčasnosti nové mapovanie 
a aktualizácia digitalizovaných katastrálnych 

máp tak, aby sa vyriešili nesúlady spôsobe-
né nedostatočnou presnosťou súčasných 
údajov. V rámci programu RÚIAN 2014+ 
sa pristupuje k priamej aktualizácii údajov 
o ochrane nehnuteľností špecializovanou 
štátnou správou (ochrana prírody, pamiatka-
ri). Geoinfostratégiu – schválenú vládou ČR 
– teraz dokončuje široký tím pracovníkov za 
spoluriešenia ČÚZK.

Piatok 15. 5. 2015

2. tematický blok: Elektronizácia katastra 

nehnuteľností, webové aplikácie

SOUČEK, P.: Novinky v poskytování dat a slu-
žeb ČÚZK.
FERIANC, D. – NAVRÁTILOVÁ, D. – HUDECO-
VÁ, Ľ. – NECHUTA, V.: Možnosti využitia elek-
tronickej komunikácie v geodetickej praxi.
ZEMBRZUSKI, J.: Architektura techniczna 
zintegrowanego systemu informacji o nieru-
chomościach. 

3. tematický blok:  Využitie skenovacích 

systémov v geodetickej praxi

KOUŘIM, B.: Poznatky a zkušenosti s využitím 
dat z laserového skenování – šest let poté.

Pohľad do rokovacej miestnosti – v popredí čelní predstavitelia národných ústredných orgánov 
štátnej správy.

Ing. V. Nechuta počas prezentácie príspevku.
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FRAŠTIA, M. – HOLUBEC, M. – TRHAN, O.: 
Letecké laserové a obrazové skenovanie.
FALKOWSKI, P.: Wykorzystanie technologii 
skaningu laserowego TLS, MLS i LIDAR w 
produkcji Warszawskiego Przedsiebiorstwa 
Geodezyjnego – wybrane przyklady.
POSPÍŠIL, J. – STAŇKOVÁ, H.: Využití lasero-
vého skenování pro měření jeřábových drah.  

Sobota 16. 5. 2015

4. tematický blok: 2015 – rok geodetických 

výročí 

RYŠKOVÁ, H.: Ohlédnutí za dvaceti ročníky 
Mezinárodních geodetických informačních 
dní.
FERIANC, D. – LUKÁČ, Š.: Vedecko-technické 
spoločnosti na Slovensku po roku 1990.
WILKOWSKI, W. – CAGIELSKI, S.: 70 lat 
Przegladu geodezyjnego – pisma polskich 
geodetów.

5. tematický blok: Študentské referáty

JIROUŠEK, T. – ČERNOTA, P.: Laserové ske-
nování chaty Libušín.
HÁJEK, P. a i.: Krajina paměti – Drážďany 
a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA.
JAŠKO, T.: Geodetické zameranie predmet-
nej lokality a vyhotovenie technicko-geodetic-
kej dokumentácie pre energetickú distribuč-
nú spoločnosť.
JURČIAK, F.: Umelé neurónové siete a GIS.
KACZOROWSKI, K.: Budowa kolimatora do 
wyznaczania niestalości osi celowej lunet 
geo dezyjnych.
WOJCIK, P.: Ocena przydatnosci róźnych mo-
deli wysokościowych dla analiz zwiazanych 
lokalizacja farm fotowoltaricznych.

Voľnočasové a kultúrne aktivity 
počas geodní

Na záver prvého rokovacieho dňa 14. 5. 2015 
sa o 19:00 hod. uskutočnila spoločná večera 
účastníkov a posedenie pri hudbe. V poobed-
ňajších hodinách druhého rokovacieho dňa 
15. 5. 2015 organizátori usporiadali dve veľ-
mi vydarené a úspešné prehliadky (za veľmi 
priaznivého počasia):
 Výstup štvorsedačkovou lanovkou na no-

vú zjazdovku pod Králickým Sněžníkom, 
z vrcholu ktorej bol nádherný výhľad na 
okolité pohorie.

 Prehliadka Slamníka, Kláštera a vojenskej 
pevnosti z 2. svetovej vojny.
Na záver druhého rokovacieho dňa orga-

nizátori usporiadali slávnostný raut spojený 
s vystúpením hudobnej skupiny a tancom, 
ktorý trval až do 4:00 hod. tretieho rokova-
cieho dňa.

Na záver tretieho rokovacieho dňa 16. 5. 
2015 predstavitelia troch usporiadateľských 
stavovských spoločností poďakovali referujú-
cim, organizátorom, ako aj ostatným účastní-
kom za aktívnu účasť a príjemnú atmosféru 
počas tohtoročných geodetických dní. Všetci 
traja predstavitelia usporiadateľských spoloč-
ností vyslovili úctu, obdiv a uznanie predsedo-
vi ČÚZK za jeho už tradičnú aktívnu účasť na 
tomto podujatí až do skončenia posledného 
referátu.

V závere ukončenia XXI. Č-S-P geodetic-
kých dní predseda SSGK srdečne pozval 
účastníkov na XXII. S-Č-P geodetické dni, kto-
ré sa uskutočnia roku 2016 v Dome techniky 
v Košiciach, a vyslovil presvedčenie, že slo-
venská účasť v Košiciach bude určite lepšia 
ako tohtoročná.

Ing. Štefan Lukáč, Ing. Dušan Ferianc, EUR ING

Praktická ukážka mobilného laserového skenovania pred hotelom Vista.
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 8/2015

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 21. 4. 2015

V piatok 27. marca 2015 sa stretlo v Hornom 
Smokovci na svojom zasadaní Predstaven-
stvo komory. Na zasadaní boli prerokované 
plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, 
organizačné zabezpečenie VZ v Hornom 
Smokovci, ročná účtovná závierka, daňové 
priznanie a rozhodnutia o vydaní oprávnení. 
Na námet Skúšobnej a autorizačnej komisie 
KGaK sa 9. júna 2015 organizuje prípravný 
kurz pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku 
z inžinierskej geodézie, s možnosťou účasti 
členov KGaK so zľavneným vložným, pričom 
doplatok bude uhrádzať Komora.

Predstavenstvo komory ustanovilo prípravný 
výbor k organizácii slávnostného stretnutia 
k 20. výročiu založenia Komory, ktoré bude 
v roku 2016.

Návrh nového zákona ÚGKK SR o geodézii 
a kartografii, ktorým sa novelizuje aj zákon 
č. 216/1995 o Komore geodetov a kartogra-
fov a návrh nového zákona o katastri nehnu-
teľností – LRV SR, po prerušení rokovania 
pre veľký počet nedostatkov, ich v druhom 
kole prerokúvania odporučila predložiť na ro-
kovanie vlády SR po zapracovaní jej ďalších 
pripomienok.

Predstavenstvo komory odsúhlasilo lektorova-
nie odborných príspevkov v bulletine SGaK.

Bližšie informácie je možné získať u členov 
Predstavenstva komory.

Súčasne si vás dovoľujeme informovať o pri-
pravovanom zasadaní predstavenstva 23. 
apríla 2015.
V prípade návrhov na riešenie vami vybranej 
problematiky, informujte svojho regionálneho 
zástupcu, ktorý vašu požiadavku predloží na 
zasadaní.

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Predbežný program zasadania:
1.  Kontrola plnenia uznesení.
2.  Korešpondencia, rôzne.
3.  VZ KGaK v Hornom Smokovci

–  zhodnotenie VZ,
–  analýza diskusných príspevkov,
–  rozpracovanie úloh uložených orgá-

nom KGaK v uznesení z VZ.
4.  Základná príprava 23. SGD.
5.  Príprava spoločného zasadania orgánov 

Komory a ÚGKK SR – miesto a termín.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 9/2015 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 27. 4. 2015

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa stretlo v Bra-
tislave na svojom zasadaní Predstavenstvo 
komory. Na zasadaní boli prerokované plne-
nia uznesení a prijatá korešpondencia, zhod-
notenie VZ v Hornom Smokovci, analýza 
diskusných príspevkov, rozpracovanie úloh 
uložených orgánom KGaK a stanovenie ter-
mínu a miesta spoločného zasadania orgá-
nov KGaK a ÚGKK SR. 

Poverení zástupcovia Komory spracujú 
analýzu zákona o verejnom obstarávaní 
v nadväznosti na zákon o cenách v súvislosti 
s uplatňovaním jediného kritéria vo verejných 
súťažiach – najnižšia cena – a formou otvo-
reného listu politickým stranám a výkonným 
a zákonodarným orgánom štátu upozornia na 
mimoriadnu škodlivosť tejto praxe pre väčši-
nu profesií pôsobiacich v službách, ako aj pre 
ekonomiku SR. Pokúsia sa zároveň načrtnúť 
možnosti riešenia zmenou legislatívy a zade-
finovať možnosti pre profesijné organizácie 
vyjadrovať sa k cenám vo verejných súťažiach 
a ku kvalite víťazných zákaziek za dumpingo-
vé a likvidačné ceny.

Advokátska kancelária bude poverená 
preskúmaním možnosti autorizácie len pre 
vlastnú odbornú činnosť v nadväznosti na 
dostupnú legislatívu.
Vybrané diskusné príspevky z VZ (registre 
GP, naplnenie zákonom stanovených požia-

daviek v oblasti označenia lomových bodov 
hraníc pozemkov) a podnety od členov KGaK 
(vstupy do dokumentácie pre zamestnan-
cov geodetických firiem s negeodetickým 
vzdelaním, praktická aplikácia vstupov na 
pozemky v chránených územiach, pozemky 
urbárov a pod. , automatický systém kontro-
ly GP, možnosť KGaK vstúpiť ako nezávislá 
autorita do odvolacieho konania s OKI na 
požiadanie člena Komory, aplikácia 7 dní na 
overenie po vrátení GP na opravu) budú za-
hrnuté do programu na spoločné rokovanie 
so zástupcami ÚGKK SR.

Bližšie informácie je možné získať u členov 
Predstavenstva komory.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 10/2015. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 29. 4. 2015

Súčasný stav navrhovanej legislatívy 
v odbore geodézia a kartografia

16. 3. 2015 Ing. Hardoš v mene Predstaven-
stva komory pripravil odpoveď na list Minis-
terstva hospodárstva SR (MH SR), ktoré je 
garantom dodržiavania a implementovania 
smerníc EP a Rady Európy do legislatívy SR, 
v ktorom žiadali analýzu a kontrolu dodržiava-
nia európskej smernice o službách na vnútor-
nom trhu (č. 2006/123/ES) v platnej legisla-
tíve týkajúcej sa Komory. V odpovedi Komora 
konštatovala, že súčasná legislatíva, ako aj 
prax v Komore je v súlade s touto smernicou, 
ako aj so smernicou o vzájomnom uznávaní 
profesijnej kvalifikácie (č. 2005/36/ES).

31. 3. 2015 boli návrhy nových zákonov o ka-
tastri nehnuteľností a o geodézii a kartogra-
fii, ktorým sa novelizuje aj zákon 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov Úradom 
(ÚGKK) posunuté z Legislatívnej rady vlády 
SR do vlády SR.

31. 3. 2015 bolo Uznesenie VZ KGaK (z 28. 3. 
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2015 v Hornom Smokovci) k návrhu nových 
zákonov zaslané predsedovi vlády SR a mi-
nistrovi pôdohospodárstva (MPaRV SR).

10. 4. 2015 sa Ing. Hardoš na podnet mi-
nisterstva hospodárstva (MH SR) zúčastnil 
na rokovaní na tomto ministerstve, kde je-
ho pracovníci tiež skonštatovali zhoršenie 
a skomplikovanie regulácie profesie geodeta 
a AGaK z pohľadu praxe, ako aj existujúcich 

smerníc EÚ v prípade prijatia návrhov nových 
zákonov.

13. 4. 2015 sa na pozvanie predsedu Zboru 
poradcov predsedu vlády SR p. Faiča usku-
točnilo na Úrade vlády rokovanie medzi ÚGKK, 
odbornou verejnosťou (zastúpenou Asociáciou 
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Za-
mestnávateľským zväzom v geodézii a karto-
grafii a Komorou geodetov a kartografov) a zá-

stupcom ministerstva pôdohospodárstva. Na 
rokovaní bolo zo strany zástupcov Úradu vlády 
SR konštatované, že zákony s takýmto vysoko 
odborným charakterom by nebolo vhodné pri-
jímať s takým vysokým počtom nevyriešených 
rozporov medzi štátnou správou a odborníkmi, 
ktorí sa majú nimi riadiť v praxi. Zároveň boli 
Úrad a odborná verejnosť vyzvaní, aby sa ešte 
pokúsili vzájomným kompromisom odstrániť 
najdôležitejšie rozpory.
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1.  Úvod

Predstavenstvo komory sa od ostatného valného zhromaždenia 
v Banskej Bystrici 28. mar ca 2014 zišlo na svojom rokovaní celkovo 
6-krát. Okrem toho sa uskutočnilo aj jedno pravidelné spoločné za-

V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  2 0 1 5  –  G r a n d  h o t e l  B e l l e v u e 

v  H o r n o m  S m o k o v c i

Správa predstavenstva o činnosti Komory geodetov 
a kartografov

2.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ komory v r. 2014 
v Banskej Bystrici

1. Publikovať materiály z VZ KGaK v periodiku 
KGaK Slovenský geodet a kartograf (SGaK) 
č. 2/2014 a na internetovej stránke KGaK.
Termín:  máj 2014 – splnené

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

5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 22. slo-
venských geodetických dní v roku 2014.
Termín:  november 2014 – splnené

Tatranská panoráma.

sadnutie všetkých orgánov Komory, ako aj ich spoločné zasadnutie 
s vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR 5. a 6. júna 2014 v Jasnej.

2. Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK 
a zaujať k nim stanovisko.
Termín:  apríl 2014 – splnené 

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, mi-
nimálne jedenkrát v roku.
Termín:  priebežne – nesplnené vzhľadom na prebie-
hajúci neukončený legislatívny proces návrhu nových 
zákonov o GaK, KGaK a KN 
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6. Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení 
FIG a CLGE.
Termín:  budúce VZ – splnené

7. Naďalej vyvíjať aktivitu na ochranu a zabez-
pečenie existencie KGaK v jej súčasnom práv-
nom režime a zachovanie jednotnej evidencie 
autorizovaných geodetov.
Termín:  budúce VZ – splnené, resp. sa stále plní

8. Pripravovať návrh nového zákona o komo-
re geodetov a kartografov.
Termín:  priebežne – nesplnené – rozpory s Úradom

9. Napomáhať začleneniu odborných geo-
detických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry pre zlepšenie hospodárskej pozície 
geo deta na trhu práce. 
Termín:  priebežne – bude pokračovať – rozpory s Úra-
dom (Úrad v návrhu nových zákonov odoberá činnosti 
súkromnej sfére a naopak presúva do štátnej sféry)

10. Navrhnúť zmenu volebného poriadku – 
vytvoriť možnosť účasti pomocných síl – ne-
členov Komory pri mechanickom sčítavaní 
hlasov pod dohľadom volebnej komisie, upra-

viť spôsob hlasovania do orgánov Komory 
zakrúžkovaním. 
Termín:  budúce VZ – splnené, rokuje sa o elektronic-
kom sčítavaní hlasov a úprave volebného poriadku 
na schválenie na VZ v roku 2016

3.  Zmysel Komory zo zákona 
a jej úlohy

Komora vznikla 1. januára 1996 na základe zá-
kona 215/1995 o geodézii a kartografii a zá-
kona 216/1995 o Komore geodetov a karto-
grafov a ustanovená 22. marca 1996 na usta-
novujúcom valnom zhromaždení v Prešove. Je 
to známy fakt, ale menej známe je, že jej vznik 
bol logickým pokračovaním predchádzajúcich 
profesijných inštitútov civilných inžinierov a in-
žinierskych komôr pôsobiacich na území Ra-
kúsko-Uhorska už od r. 1860.

Dá sa teda zodpovedne povedať, že 
19-ročná existencia novodobej Komory geo-
detov a kartografov je kontinuálnym pokračo-
vateľom 155-ročnej tradície ( s výnimkou ob-
dobia socializmu) predchádzajúcich foriem 

profesijnej samoregulácie pre štát dôležitého 
povolania, ako je geodet a kartograf.

Komora nie je záujmová organizácia, ktorá 
dobrovoľne združuje nejakú skupinu odborní-
kov, ale je to vlastne inštitúcia zo zákona, kto-
rej úlohou je regulovať povolanie Autorizova-
ný geodet a kartograf. Zákon priamo ukladá 
Komore 13 úloh, ktoré je povinná plniť. Všet-
ky tieto úlohy štát v zmysle princípu subsidia-
rity presunul na Komoru. Princíp subsidiarity 
znamená, že regulácia sa má vykonávať čo 
najbližšie k samotnému výkonu povolania, 
kde sa uplatňuje len odborný princíp, bez po-
litického vplyvu – profesia netrpí neustálymi 
zmenami v štátnych orgánoch, kde sa často 
prejavuje vplyv politických cyklov. Zároveň 
zákon ukladá povinnosti a práva aj členom 
Komory. Aby bol zákon vôbec vykonateľný 
a regulácia profesie pracujúcej v súkromnej 
sfére efektívna, musí mať takáto inštitúcia 
povinné členstvo. Pri dobrovoľnom členstve 
by Komora nemala vôbec žiaden vplyv a prá-
vomoc voči nečlenom a časť regulovaného 
povolania by stála mimo profesijnej regulá-
cie. Zároveň takto zákon rieši aj financovanie 

Prezentácia na valnom zhromaždení KGaK 2015.
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Komory, ktorá nemá žiadne prepojenie na 
štátny rozpočet a takáto inštitúcia je nezávis-
lá od štátnych orgánov a personálnych zmien 
v nich. Na druhej strane samotné regulované 
povolanie – členovia Komory prostredníc-
tvom demokratických volieb do orgánov Ko-
mory sami určujú kto z ich radov bude túto 
inštitúciu viesť, pričom orgány Komory sú 
výkonným orgánom väčšinových rozhodnutí 
členstva na valných zhromaždeniach. Toto je 
samoregulácia profesie prostredníctvom zá-
konného rámca. Úlohou centrálneho orgánu 
štátnej správy, či už je to ministerstvo alebo 
centrálny úrad, je určovať kvalitatívne pod-
mienky výkonu povolania a ich pravidlá cez 
legislatívne predpisy, nie riadiť a profesijne 
regulovať činnosti vykonávané v súkromnej 
sfére.

V 13 úlohách Komory definovaných v zá-
kone o komore sú všetky atribúty regulova-
ného povolania, ktoré definujú aj smernice 
Európskeho parlamentu. Sú to: demokratická 
samospráva, celoživotné vzdelávanie a jeho 
kontrola, etický kódex, povinné poistenie, rie-
šenie sťažností spotrebiteľov na službu AGaK, 
disciplinárna právomoc voči členom. Okrem 
toho v zákone sú aj ďalšie dôležité úlohy, kto-
ré majú za cieľ rozvíjať profesiu, spolupraco-
vať s ostatnými odbornými združeniami v od-
bore, s akademickou obcou, s obdobnými 
komorami doma a v zahraničí a jedna veľmi 
dôležitá úloha – spolupracovať s ústredným 
orgánom štátnej správy pri tvorbe všeobecne 
záväzných právnych predpisov z tohto odbo-
ru – tým vlastne okrem iného Komora plní 
aj časť z 1. úlohy zo zákona – zastupovať, 
obhajovať a presadzovať profesijné, sociálne 
a hospodárske záujmy svojich členov.

4.  Stav členskej základne 
a podnikateľského prostredia

Počet aktívnych členov Komory je v súčasnos-
ti 734. Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1011. V roku 1996, pri založení, mala Komora 
485 členov. Počet aktívnych členov od založe-
nia komory sa zvýšil o 249. Pozastavené člen-
stvo má 160, vyčiarknutých bolo 24, na vlast-
nú žiadosť vystúpilo 39 a zomrelo 54 členov 
Komory. Žien je 122 a mužov 612. Priemerný 
vek našich členov je 50,7 rokov. Najstarší člen 
má 89 a najmladší 29 rokov. Držiteľov opráv-
není typu A je 339, B 196 a C 199. 

 

 

Zaujímavý je vývoj v počte podnikateľ-
ských subjektov v oblasti geodézie a kar-
tografie. Počet podnikateľských subjektov, 
ktorých vývoj sledujeme desať rokov, medzi-
ročne vždy rástol. Napríklad medziročný ná-
rast podnikateľov medzi rokmi 2012 a 2013 
bol 113. V tomto roku v porovnaní s rokom 
2013 došlo po prvý raz k poklesu počtu 
podnikateľov, a to o 145. Najviac ubudlo živ-

5.  Aktivity predstavenstva a ostatných 
orgánov Komory

Od ostatného VZ v minulom roku sa pred-
stavenstvo komory zišlo 6-krát (v dátumoch 
17. 4. 2014, 5. 6. 2014, 2. 10. 2014, 27. 11. 
2014, 22. 1. 2015 a 27. 3. 2015). Okrem 
toho sa uskutočnilo aj jedno pravidelné spo-
ločné zasadnutie všetkých orgánov Komory, 
ako aj ich spoločné zasadnutie s vrcholnými 
predstaviteľmi ÚGKK SR 5. 6. 2014 v Jas-
nej. O aktivitách predstavenstva v súvislosti 
s legislatívou pojednáva zvlášť bod 6. tejto 
správy. Predstavenstvo rokovalo aj s predsta-
viteľom Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR o možnosti hromadného 
elektronického odberu balíka noriem (z ob-
lasti GaK, GIS, stavebníctva, PPU – projek-
tovania ciest a pod.) pre svojich členov za 

Kraj/typ oprávnenia A B C Spolu

Bratislavský kraj 70 87 45 202

Trnavský kraj 40 12 28 80

Trenčiansky kraj 51 24 14 89

Nitriansky kraj 35 8 21 64

Žilinský kraj 41 20 26 87

Banskobystrický kraj 35 7 25 67

Prešovský kraj 33 16 21 70

Košický kraj 34 20 19 73

Česká republika 0 2 0 2

SPOLU 339 196 199 734

Rok Celkom Živnostníci a.s. s.r.o.

2012 2 276 1 422 63 791

2013 2 389 1 414 95 880

Zmena + 113 – 8 + 32 + 89

2013 2 389 1 414 95 880

2014 2 244 1 309 66 869

Zmena –145 –105 –29 –11

nostníkov 105, akciových spoločností je me-
nej o 29 a spoločností s ručením obmedze-
ným o 11. Zrejme až tohto roku sa výraznejšie 
prejavili krízové javy, s ktorými zápasíme v ob-
lasti nedostatku GaK prác a prepadu ich cien.

V tabuľke je porovnanie stavu podnikateľov 
v roku 2012 – 2013 a 2013 – 2014.

veľmi lukratívnu cenu. Bohužiaľ, zatiaľ pre 
vlažný záujem členov je odber noriem stále 
v riešení.

Ostatné orgány Komory (Disciplinárna ko-
misia, Dozorná rada a Skúšobná a autorizačná 
komisia) zasadali samostatne podľa potreby 
a zároveň sa zapájali do legislatívnej oblasti. 
Disciplinárna komisia, okrem disciplinárnych 
podaní, iniciatívne pokračovala v kontaktoch 
so stavebnými úradmi a vykonala kontrolu 
kvality a úplnosti elaborátov, ako aj použitia 
správnej autorizačnej pečiatky pri odovzdáva-
nej dokumentácii ku kolaudácii na stavebných 
úradoch v Senici a v Skalici, kde nezistila žiad-
ne nedostatky. Slovenská stavebná inšpekcia 
– Inšpektorát Bratislava vyzval Komoru na 
kontrolu odovzdaného vytýčenia stavebného 
objektu na základe sťažnosti účastníka výstav-
by. Disciplinárna komisia kontrolu vykonala 
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a výsledky prezentovala počas rokovania na In-
špektoráte SSI v Bratislave. Kontrolné meranie 
potvrdilo správnosť vytýčenia autorizovaným 
geodetom a kartografom, ako aj správnosť 
realizácie stavebného objektu. Vedenie SSI 
ocenilo náš aktívny prístup a uvítalo náš návrh 
na ďalšiu spoluprácu.

Viacerí členovia predstavenstva, resp. 
iných orgánov Komory, sa aktívne zúčastňo-
vali na prezentáciách odborných geodetic-
kých a kartografických činností, ako aj na 
prezentáciách o činnosti Komory na domá-
cich a zahraničných odborných podujatiach 
(Repáň, Nagy, Kopáčik a iní). Pre zaujímavosť 
uvádzam štatistiku sťažností a prehľad poda-
ní, ktoré riešila Disciplinárna komisia počas 
18 rokov fungovania Komory. Túto štatistiku 
pripravili a prezentovali na 11. medzinárodnej 
konferencii o katastri nehnuteľností 15. – 16. 
mája 2014 v Častej-Papierničke podpredse-
da predstavenstva Ing. Repáň a člen predsta-
venstva Ing. Nagy (predtým dlhoročný pred-
seda Disciplinárnej komisie komory).

Sumár za 18 rokov:

Podania z oblasti katastra (geometrické 
plány a vytyčovanie hraníc pozemkov):  229

Podania z oblasti inžinierskej geodézie:  12

Ostatné (ROEP, PÚ, podania na autorizačné 
overovanie, sťažnosti na súdnych znalcov, 
podania od polície a prokuratúry, zaujatie 
odborného stanoviska, vysvetlenie údajov 
katastra, sťažnosti na nečlenov Komory 
a pod.):  117

Z uvedenej štatistiky jasne vyplýva, že drvivá 
väčšina podaní a sťažností, ktoré riešila Ko-
mora, je z oblasti KN, kam patrí aj veľká časť 
podaní z kategórie „Ostatné“. Je to okrem 
iného dané aj tým, že kataster je veľmi citli-
vou oblasťou dotýkajúcou sa hlavne občanov 
– spotrebiteľov. Počet podaní stúpa, keďže 
občania si za tie roky zvykli obracať sa na Ko-
moru nielen so sťažnosťami, ale aj s prosbou 
o radu, resp. vyjasnenie niektorých zložitých 
záležitostí.

6.  Legislatívna oblasť

Vedenie Komory bolo tohto roku mimoriad-
ne časovo zaťažené legislatívnym procesom 
v súvislosti s návrhom nových zákonov o ka-
tastri nehnuteľností, o geodézii a kartografii 
a súčasnej novelizácii zákona o Komore 
geodetov a kartografov z dielne ÚGKK SR. 
Okrem prípravy a realizácie hromadnej pripo-
mienky k všetkým 3 zákonom v rámci mimo-
rezortného pripomienkového konania a 2 kôl 
rozporového konania, sa členovia predsta-
venstva zúčastnili aj na viacerých iných ak-
ciách súvisiacich s týmito zákonmi (médiá, 
vyhlásenia a pod.).

Je dobrým zvykom drvivej väčšiny mi-
nisterstiev predkladajúcich návrhy zákonov 
diskutovať s odbornou a inou verejnosťou, 
ktorej sa zákony týkajú, už v štádiu prípravy 
zákonov. Takto to bolo počas 18-ročnej histó-
rie Komory so všetkými 4 predchádzajúcimi 
vedeniami ÚGKK SR. Bohužiaľ, terajšie vede-
nie sa tejto diskusii vyhlo a Komora, ako aj 
iné odborné organizácie sa dostali k návrhu 
zákonov až v mimorezortnom pripomienko-
vom konaní, keď je už neskoro meniť filozofiu 
a zásady zákonov a ostáva možnosť dávať len 
obyčajné a zásadné pripomienky. Ani najlepší 
legislatívci nevytvoria dobrý zákon bez pred-
chádzajúcej širokej diskusie s relevantnými 
organizáciami reprezentujúcimi odborníkov 
z praxe, ktorých sa navyše navrhované záko-
ny bytostne dotýkajú. Zákony sa nemajú tvo-

Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva

Vývoj po tu s ažností od založenia komory

15.-16. 5. 201411. medzinárodná konferencia o katastri nehnute ností

2

Preh ad podaní pod a oblastí

15.-16. 5. 201411. medzinárodná konferencia o katastri nehnute ností

3

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

Vyty ovanie 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

Vyty ovanie 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
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riť len v úzkom kruhu štátneho orgánu a len 
podľa predstáv vedenia tohto orgánu. Výsled-
kom tohto neobvyklého postupu bol fakt, že 
v mimorezortnom pripomienkovom konaní 
k zákonu o geodézii a kartografii (ktorý zá-
roveň aj novelizuje zákon o komore) vznieslo 
pripomienky 24 subjektov (ministerstvá, iné 
štátne inštitúcie a odborné profesijné orga-
nizácie) so 400 pripomienkami, z toho 201 
zásadnými a k zákonu o katastri nehnuteľ-
ností 34 subjektov so 727 pripomienkami, 
z toho 329 zásadnými. Zároveň hromadnú 
pripomienku verejnosti, ktorú zorganizovala 
komora k zákonu o geodézii a kartografii ofi-
ciálne podporilo 896 jednotlivcov a k zákonu 
o katastri nehnuteľností 912 jednotlivcov – 
odborníkov pracujúcich v odbore geodézie 
a kartografie.

Naše zásadné pripomienky smerovali, veľ-
mi zjednodušene povedané, do 3 hlavných 
oblastí:
1)  technické a terminologické ustanovenia 

zákonov (hlavne v katastrálnom zákone),
2)  presun viacerých dôležitých ustanovení zo 

zákona o geodézii a kartografii (ktorý po-
važujeme za hlavný zákon odboru GaK) do 
zákona o katastri nehnuteľností, pričom 
kataster je len jednou z aplikácií geodézie 
a kartografie,

3) definícia doterajších vybraných GaK 
činností v 2 zákonoch pod rôznymi paragraf-
mi a písmenami, presun doterajších kompe-
tencií Komory (viesť zoznam autorizovaných 
geodetov a kartografov pracujúcich v súk-
romnej sfére pre kataster) späť do kompe-
tencie Úradu (ako to bolo počas socializmu), 
samoúčelné vytvorenie dvojakej regulácie 
profesie AGaK a zrušenie povinného člen-
stva v Komore pre túto skupinu AGaK. Pritom 
ostatné atribúty regulovaného povolania (de-
mokratická samospráva, celoživotné vzdelá-
vanie a jeho kontrola, etický kódex, povinné 
poistenie, riešenie sťažností spotrebiteľov na 
službu AGaK, disciplinárna právomoc voči 
členom) pre túto skupinu AGaK návrhy záko-
nov vôbec neriešia.

Posledné dva spomenuté body spôsobi-
li v návrhu zákonov zbytočné, samoúčelné 
a neodôvodnené komplikácie doterajšej 
prehľadnej regulácie celej profesie – nielen 
AGaK, ale aj ostatných geodetov pôsobiacich 
v súkromnej sfére, ako aj zhoršenie podnika-
teľského prostredia (napr. pre získanie živ-
nosti na geodetické práce si podľa návrhov 
nových zákonov bude potrebné vybaviť dve 
živnosti, a to na geodetické a kartografické 
činností na úseku geodézie a kartografie 
a na geodetické a kartografické činnosti na 

úseku katastra, namiesto doterajšej jednej 
živnosti na celý okruh geodézie a kartografie, 
namiesto jednej pečiatky AGaK a jedného zo-
znamu AGaK majú existovať až 3 druhy pečia-
tok a 2 zoznamy AGaK v dvoch inštitúciách, 
možnosť preskúšania spôsobilosti všetkých 
AGaK s oprávnením na KN Úradom pri bližšie 
nešpecifikovanej zmene legislatívy a hrozba 
odobratia osvedčenia, ktoré bolo v minulosti 
získané natrvalo a pod.).

Argumentov proti týmto zákonom je ešte viac, 
ale tu nie je priestor všetky vymenovať. Všet-
ky, ako aj ďalšie argumenty iných subjektov, 
možno nájsť na portáli právnych predpisov 
Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii mimo-
rezortného pripomienkového konania. V 2 ko  -
lách rozporového konania medzi Komorou 
a Úradom sa zopár rozporov podarilo odstrá-
niť (v oblasti terminológie), ale všetky ostatné 
rozpory zostali a legislatívny proces pokra-
čuje s rozpormi. Komora spolu so Zamest-
návateľským zväzom v geodézii a kartografii 
(ZZGK), ako aj s akademickou obcou naďalej 
podrobne sleduje ďalšie fázy legislatívneho 
procesu. V poslednom období prebehli už dve 
kolá rokovania Legislatívnej rady vlády (LRV), 
kde v prvom kole LRV prerušila rokovanie pre 
legislatívne nedostatky v zákonoch a žiadosti 

Pracovné predsedníctvo valného zhromaždenia KGaK 2015.
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o zapracovanie jej pripomienok a v druhom 
kole znova dala pripomienky, ale odporučila 
tieto zákony na predloženie do vlády SR po 
zapracovaní jej ďalších pripomienok.

Okrem toho Ing. Hardoš v mene Predstaven-
stva komory pripravil odpoveď na list Minis-
terstva hospodárstva SR (MH SR), ktoré je 
garantom dodržiavania a implementovania 
smerníc EP a Rady Európy do legislatívy SR, 
v ktorom žiadali analýzu a kontrolu dodržia-
vania európskej smernice o službách na vnú-
tornom trhu (č. 2006/123/ES) v legislatíve 
Komory. V odpovedi Komora konštatovala, 
že súčasná legislatíva a aj prax v Komore je 
v úplnom súlade s touto smernicou, ako aj so 
smernicou o vzájomnom uznávaní profesijnej 
kvalifikácie (č. 2005/36/ES).

7.  Partnerstvo a spolupráca

Komora má uzatvorené dohody o spoluprá-
ci okrem ÚGKK aj so Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie (ZZGK), Slo-
venskou spoločnosťou geodetov a kartogra-
fov (SSGK), Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Kartogra-
fickou spoločnosťou SR. Oceňujeme prínos 
SSGK pri organizovaní odborných podujatí, 
na ktorých sa zúčastňuje aj veľa členov Ko-
mory. Spolupráca s ostatnými partnermi je 
taktiež dlhodobo dobrá a prospešná. Pod-
porujeme sa navzájom pri riešení odborných 

problémov a účasťou na odborných a spolo-
čenských podujatiach, organizovaných jed-
notlivými stranami. Úzka spolupráca a zhoda 
našich spoločných cieľov sa prejavuje najmä 
pri príprave odborného programu a organizo-
vaní SGD.

V tomto roku sa táto spolupráca a vzácne 
jednotný názor zvlášť prejavil pri posudzovaní 
návrhu nových, vyššie spomenutých zákonov, 
ktorý vyústil do „Spoločného stanoviska od-
bornej geodetickej verejnosti k predloženým 
legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra“. Toto stanovisko, 
okrem vyššie spomenutých 5 partnerských 
organizácii podpísali aj ďalšie 4 odborné or-
ganizácie.

Je však dôležité povedať, že napriek ne-
zhodám k pripravovanej legislatíve sa spolu-
práca s ÚGKK SR v iných odborných a prak-
tických otázkach začína úspešne rozvíjať. 
Predseda Katastrálnej komisie komory Ing. 
Raškovič mal v poslednom období viaceré 
rokovania na Úrade, ktoré smerovali k vy-
dávaniu SPIKN vo výmennom formáte FPU 
k príslušnému vydanému výrezu VGI, čo by 
značne uľahčilo prácu geodetom. Taktiež sa 
riešili ďalšie otázky technického charakteru 
(vysvetlenie a interpretácia zmien súradníc 
pre body v kvalite 1 a 2 a kritériá na určo-
vanie súradníc lomových bodov zvyškových 
parciel v nečíselných mapách). Katastrálna 
komisia na čele s Ing. Raškovičom a v spo-
lupráci s celou členskou základňou Komory 
pripravila súbor problémov, otázok a návrhov 

riešení v aplikácii doterajšieho katastrálneho 
zákona a vyhlášok v praxi pri vyhotovovaní 
a overovaní GP. Ťažké a dlhé rokovanie pred-
sedu Katastrálnej komisie komory prebehlo 
už na úrade 20. marca 2015. Úrad prisľúbil 
pripraviť oficiálne odpovede a riešenia.

Neformálna spolupráca s našou partner-
skou komorou – Slovenskou komorou sta-
vebných inžinierov (SKSI) je tiež na veľmi dob-
rej úrovni. Ing. Hardoš mal viaceré rokovania 
s predsedom SKSI prof. Benkom, zúčastnil sa 
na rokovaní v SKSI s nemeckými odborníkmi 
ohľadne presadenia honorárového poriadku 
v nemeckom stavebníctve, zúčastňujeme sa 
podľa potreby vzájomne na našich valných 
zhromaždeniach, Ing. Repáň sa na pozvanie 
zúčastnil na schôdzi Regionálneho združe-
nia SKSI v Košiciach, podporili sme zásad-
né pripomienky SKSI k novelizácii zákona 
o autorizovaných architektoch a stavebných 
inžinieroch, cez SKSI sme dávali pripomienky 
k novému stavebnému zákonu.

Na pozvanie prezidenta Zväzu stavebných 
podnikateľov Slovenska (ZSPS) Zsolta Luká-
ča a SKSI sa Ing. Hardoš 26. marca 2015 zú-
častnil na „Partnerskom dni“ organizovanom 
viacerými organizáciami (ZSPS, SKSI, MD-
VRR SR a Stavebná fakulta STU v Bratislave) 
v rámci veľtrhu CONECO. Na diskusnom fóre 
sa okrem iného diskutovalo o pripravovanom 
novom stavebnom zákone a o problémoch 
súvisiacich s elektronickými aukciami v sek-
tore stavebníctva.

8.  Pomoc členom Komory a riešenie 
ich podnetov

Členovia Komory sa na vedenie Komory 
z času na čas obracajú aj s odbornými prob-
lémami, otázkami a podnetmi. V období od 
predchádzajúcich SGD sa vedenie Komory 
zaoberalo otázkou vytyčovania lesných po-
zemkov nie geodetmi, zodpovedalo na otázky 
z oblasti autorizačného overovania jednodu-
chých a drobných stavieb, ako aj z problema-
tiky povinnosti autorizačne overovať zamera-
nie prípojok inžinierskych sietí ku kolaudácii.

V rámci právnej pomoci našim členom 
prostredníctvom zmluvnej právnej kancelárie 
Komory monitorujeme nové alebo novelizova-
né zákony, ktoré sa môžu priamo aj nepriamo 
týkať podnikania v oblasti GaK a autorizačnej 
činnosti, a tento monitoring zasielame našim 

Účastníci valného zhromaždenia KGaK 2015.
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členom. Zaslali sme im aj vzor prihlášky veri-
teľa pri reštrukturalizácii firiem v úpadku s po-
kynmi presného postupu, keďže určite viace-
ro našich členov nemá vyplatené pohľadávky 
zo subdodávok od veľkých stavebných firiem 
v reštrukturalizácii. Keďže sa v poslednom ča-
se vyskytli viaceré pokuty našim členom od 
Slovenskej obchodnej inšpekcie za chýbajúci 
Reklamačný poriadok, ktorý vyžaduje nový 
zákon o ochrane spotrebiteľa, pripravili sme 
vzor „Reklamačného poriadku“ s pokynmi, a 
zaslali ho všetkým členom Komory. Komora 
sa snažila pomôcť svojim členom aj v oblasti 
zavedenia registračných pokladníc a virtuál-
nych registračných pokladníc, i v službách pri 
prijímaní platieb v hotovosti od objednávate-
ľov. Táto otázka nie je ešte doriešená, vzhľa-
dom na celkové nejasnosti v legislatíve, ako 
aj v praktickej aplikácii.

9.  Informácie o činnosti Komory

Prostredníctvom časopisu Slovenský geodet 
a kartograf a internetovej stránky Komory 
sa snažíme o dobrú informovanosť členov 
Komory a slovenskej verejnosti o jej činnos-
ti. AGaK okrem toho môžu získať informácie 
o činnosti Komory na regionálnych stretnu-
tiach, valnom zhromaždení a v kancelárii 
Komory. Rýchly prienik informácií a prenos 
rôznych usmernení Úradu či informácií o od-
borných podujatiach organizovaných part-
nerskými organizáciami a iných zaujímavých 
informácií zabezpečuje kancelária zasielaním 
hromadnej e-mailovej pošty a ich zverejnením 
na internetovej stránke.

Od začiatku roka 2014 predstavenstvo 
prijalo riešenie na zdynamizovanie informácií 
pre členov o činnosti orgánov Komory medzi 
valnými zhromaždeniami, ako aj o udalos-
tiach v odbore a o správach z médií týkajú-
cich sa nášho odboru. Keďže nie každý má 
čas navštevovať pravidelne internetovú strán-
ku Komory a hľadať tam čerstvé informácie, 
predstavenstvo rozhodlo o pravidelnom 
zasielaní tzv. „krátkych správ“ zasielaných 
každému členovi do jeho e-mailovej pošty. 
Od januára do konca roka 2014 bolo takto 
zaslaných 71 krátkych správ našim členom 
a od začiatku roka 2015 do VZ v marci 2015 
7 krátkych správ.

10.  Program dlhodobého vzdelávania

Kancelária komory vyhodnotila program sú-
stavného vzdelávania členov Komory za ob-
dobie 2011 – 2013. Povinnosti si nesplnilo 
195 členov z ktorých niektorí majú v súčas-
nom období pozastavené členstvo. Pred-
stavenstvo prerokovalo v zmysle interných 
smerníc Komory ďalší postup so záverom, že 
je potrebné podať voči týmto členom návrh 
na začatie disciplinárneho konania z dôvodu 
porušenia povinností sústavného vzdelávania 
AGaK za hodnotené obdobie. K návrhu sa 
budú môcť títo členovia vyjadriť a prípadne 
doplniť svoje vzdelávacie aktivity o ktorých 
Komora nemala vedomosť a ktoré jej prípad-
ne pozabudli nahlásiť.

11.  Slovenské geodetické dni

22. slovenské geodetické dni (SGD) sa už 
po šiesty raz konali v Žiline v termíne 6. – 7. 
novembra 2014. Hlavným organizátorom 
a organizačným garantom za Komoru bol už 
tradične Ing. Stromček.

Na konferencii sa zúčastnilo 385 účast-
níkov, z toho 26 zo štátnej správy. Najnovšie 
novinky meracej techniky a softvéru boli 
prezentované v určených priestoroch pre 
expozície, ktoré využilo 6 vystavovateľov. 
Na spoločenskom večere sa zúčastnilo 180 
účastníkov. Napriek o trochu nižšej účasti 
(v porovnaní s minulosťou) odznelo veľa veľmi 
zaujímavých referátov a celkový priebeh bol 

veľmi úspešný. Komora uvažuje v budúcom 
roku zmeniť miesto podujatia a budúce SGD 
v roku 2015 budú organizované pravdepo-
dobne v Trnave.

12.  Medzinárodná spolupráca

Komora je dlhoročným členom FIG (Fédéra-
tion International des Géométres – Medziná-
rodná federácia geodetov) a už od roku 1998 
sa aktívne a pravidelne zúčastňuje na hlav-
nom výročnom podujatí tejto organizácie – 
valnom zhromaždení spojenom s Kongresom 
alebo tzv. Pracovným týždňom FIG.

Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slo-
vensko v celoeurópskej organizácii geodetov 
CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Eu-
ropéens – Rada európskych geodetov), ktorá 
nezdružuje členské asociácie ako FIG, ale 
priamo štáty. V CLGE je dnes zastúpených 
už 36 štátov Európy, ktoré sú reprezentované 
najväčšími profesijnými združeniami alebo in-
štitúciami z daného štátu.

Tohtoročné XXXVII. valné zhromaždenie 
a XXV. kongres FIG sa konali 16. – 21. júna 
2014 v Kuale Lumpur v Malajzii. Na podujatí 
sa zúčastnilo viac ako 2 500 účastníkov z 99 
krajín sveta. Miestnym organizátorom bola 
PEJUTA – Asociácia autorizovaných geode-
tov Malajzie. Na Kongrese FIG (technická 
a vedecká časť podujatia) bolo v 4 plenár-
nych zasadaniach, 170 technických sekciách 
a workshopoch prezentovaných viac ako 550 

Rozhovory počas prestávky.
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referátov (z toho jeden referát zo Slovenska). 
Vzhľadom na obrovské množstvo informácií 
z takéhoto podujatia nemožno z nich ani len 
časť v tomto príspevku obsiahnuť. V struč-
nosti len spomeniem niektoré informácie tý-
kajúce sa bezprostredne profesijných komôr 
a združení.

Na neformálnom stretnutí prezidentov 
členských asociácií sa preberali rôzne prob-
lémy samotného života profesijných asociácií 
v jednotlivých krajinách. Okrem iného bol 
diskutovaný spôsob vzdelávania a získava-
nia geodetov – technikov do firiem, spôsob 
hodnotenia celoživotného vzdelávania členov 
(väčšina prítomných asociácií používa bodo-
vací systém – podobný ako naša Komora 
– napr. Nemecko, Japonsko, Malajzia, Fran-
cúzsko, Taliansko a iné). Diskusia sa viedla 
aj okolo úmyslu Japonska a Malajzie pre-
menovať v ich krajinách profesijný a študijný 
odbor Geodézia na Geomatika (podobne ako 
vo Švajčiarsku, Kanade a inde). Nemeckí pre-
zidenti BDVI a DVW spoločne s predsedom 
našej Komory varovali pred touto zmenou 
a odporúčali držať sa tradičného mena profe-
sie a vedeckého odboru, keďže v budúcnosti 
by profesia mohla stratiť svoj vedecký základ 
a „geomatikom“ – rozumej v našom poníma-
ní geodetom– by sa v budúcnosti mohol stať 
hocikto, napr. aj absolventi IT odborov, poľno-
hospodári, lesníci, a pod., to znamená hoci-
kto, kto sa čo len okrajovo zaoberá priestoro-
vo lokalizovanými informáciami.

Pre pracovníkov katastra môže byť zaují-
mavá informácia, že Austrália a Nový Zéland 

zverejnili pre svoje krajiny víziu a stratégiu pre 
„Kataster 2034“ (po zverejnení dokumentu 
FIG „Kataster 2014“ zverejneného v r. 1998, 
ide o novú víziu na najbližších 20 rokov), kde 
sa hovorí okrem iného nielen o katastri 3D, 
ale už aj o katastri 4D.

Jarné valné zhromaždenie CLGE sa konalo 
v marci 2014 v španielskej Marbelle a je-
senné v septembri 2014 na Islande v Reyk-
javiku. 

Hlavnou témou týchto zasadnutí okrem 
administratívnych a členských záležitostí tej-
to organizácie boli dokumenty CLGE s pripo-
mienkami k novelizácii smerníc EÚ týkajúce 
sa našej profesie (Smernica EP o vzájomnom 
uznávaní profesijnej kvalifikácie a Smernica 
EP o službách na vnútornom trhu EÚ) celoe-
urópsky Etický kódex geodeta vydaný CLGE, 
Dynamická elektronická databáza profesie 
mapujúca profesiu v jednotlivých členských 
krajinách (ešte nedokončená), diskusia k re-
gulácii profesie z pohľadu smerníc EÚ a z po-
hľadu CLGE, ako aj z pohľadu jednotlivých 
členských krajín. Posledná diskusia na túto 
tému v Reykjaviku sa približovala stále viac 
a viac k forme samoregulácie profesie pros-
tredníctvom komôr a profesijných združení. 
Túto diskusiu vyvolali hlavne Island a Špa-
nielsko, keďže u nich profesia nie je nijako 
regulovaná, vykonávať ju môže praktický 
hocikto a túto nepriaznivú situáciu potrebujú 
zmeniť. Sú aj krajiny, kde profesiu reguluje 
len zákon a chýba efektívna profesijná samo-
správa a ostatné atribúty regulovaného po-

volania. Viacero delegátov sa vyjadrilo v tom 
zmysle, že slovenská komora je im v tomto 
vzorom.

13.  Súčasné problémy a budúcnosť 
profesie

Hlavným problémom našej profesie (a nielen 
našej, ale aj mnohých iných hlavne z oblas-
ti stavebníctva) je prevaha ponuky (počet 
geodetov a podnikateľských subjektov) nad 
dopytom (počet disponibilných zákaziek na 
trhu). Z toho zákonite rezultujú nízke ceny, 
často ponúkané až pod skutočnými náklad-
mi, ktoré následne zákonite vedú k znižovaniu 
kvality. Celý tento šialený kolotoč podporuje 
aj legislatíva (verejné obstarávanie, elektro-
nické aukcie vytvárajúce psychologický tlak 
obstarávateľov na ďalšie znižovanie cien). Zá-
kon o verejnom obstarávaní je veľmi zlý pre 
dodávateľov, dobrý pre obstarávateľov. Dnes 
už aj zákazníci zo súkromného sektora, ktorí 
nemusia používať zákon o verejnom obsta-
rávaní, robia súťaže vrátane elektronických 
aukcií na najnižšiu cenu. Dokonca aj občania, 
objednávajúci si menšie geodetické práce si 
veľmi ľahko e-mailovou komunikáciou urobia 
neoficiálnu súťaž na najnižšiu cenu. Máloktorí 
objednávatelia vedia posúdiť kvalitu GaK prác 
a ani im vlastne na nej nezáleží, často je to 
pre nich len nutné zlo – iba kus papiera, ktorý 
musia niekde predložiť (protiklad – kúpa auta, 
služba lekára, advokáta a pod.). Cena ako je-
diné kritérium berie podnikateľom motiváciu. 
Pojmy ako kvalita, spoľahlivosť, skúsenosti, 
referencie, dobré meno, budovanie vzťahov 
so zákazníkmi a podobne, zostávajú už len 
v rovine teoretických poučiek podnikania.

Má teda naša profesia vôbec nejakú bu-
dúcnosť? Napriek všetkým spomínaným 
skutočnostiam si myslím, že má. Bohužiaľ 
len pre zlomok odborníkov v porovnaní s ich 
dnešným počtom.

Spoločnosť vyžaduje stále viac a viac in-
formácie, ktoré sú priestorovo lokalizované. 
Zber týchto údajov, vďaka prudko sa rozví-
jajúcim technológiám, sa stále viac a viac 
automatizuje a počet odborníkov potrebných 
na ich zber (mapovanie) a obsluhu nových 
technológií sa rapídne znižuje a bude sa na-
ďalej znižovať. Tento proces sa už začal. Po-
čet geodetických spoločností a firiem na trhu 
zatiaľ rapídne neubúda, ale väčšina z nich 

Rozhovory počas prestávky.
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znížila počty zamestnancov a spolupracovní-
kov. Stále relatívne vysoký počet absolventov 
študijného smeru GaK má problémy nájsť si 
zamestnanie. Logicky bude časom ubúdať 
záujem mladých o túto profesiu, lebo soci-
álny status (možnosti nájsť si zamestnanie 
a možnosti zárobkov) v našej profesii klesá. 
Doterajší odborníci časom z trhu odídu (dô-
chodok) a mladých bude pribúdať v oveľa 
menšej miere než dnes, až po nejakom čase 

(netrúfam si odhadnúť počet rokov) sa pomer 
medzi ponukou a dopytom otočí v prospech 
dopytu. Tento proces vo vyspelých západ-
ných krajinách prebieha už dlhšie. Univerzity 
na západe sa už roky sťažujú na nedostatok 
študentov, majitelia firiem na problém nájsť 
zamestnancov – odborníkov a situácia geo-
detov v týchto krajinách sa začala pomaly 
meniť k lepšiemu. Profesia sa však bude 
musieť zároveň preorientovať z dnešných pre-

važne „zberačov priestorových dát“ aj na spo-
lutvorcov týchto priestorových informačných 
systémov, manažérov týchto dát, kontrolórov 
a konzultantov ich kvality, presnosti a obsahu 
pre potreby iných profesií. A na túto činnosť 
bude treba naozaj omnoho menej odborní-
kov, než je k dispozícii dnes.

Za predstavenstvo KGaK:
Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

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

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

Harmonogram zasadaní SAK KGaK v r. 2014:

1.  Rokovanie cez e-prostredie: marec, apríl 
2014

2.  Jarné zasadanie SAK KGaK cez e-prostre-
die – dvaja uchádzači o skúšku, skúška 
presunutá na jeseň

3.  Spoločné zasadanie orgánov KGaK: 
5. a 6. júna 2014

 Miesto: Demänovská dolina, Ski & Well-
ness Residence Družba

4.  zasadanie SAK KGaK: 20. 11. 2014
 Miesto: Bratislava, KGaK
5.  Rokovanie cez e-prostredie: január, feb-

ruár 2015

Plnenie úloh a činností:

marec, apríl 2014 – SAK KGaK:
 skontrolovala prihlášky na jarný termín skú-

šok – počet prihlásených 2, rozhodla o usku-
točnení skúšok v jesennom termíne 2014.

 
máj 2014 – SAK KGaK:
 prerokovala uznesenia VZ KGaK a zapra-

covala relevantné uznesenia do svojho 
plánu činnosti,

 prerokovala plán činnosti SAK KGaK na 
rok 2014,

 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. júna 2014 – spoločné zasadanie or-
gánov KGaK, SAK KGaK:
 členovia SAK KGaK sa zúčastnili na spo-

ločnom rokovaní orgánov KGaK,

 SAK KGaK prerokovala materiál k plne-
niu uznesenia – nedostatky v projektoch 
predkladaných na skúšku. 

 
október 2014 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:
 vykonali kontrolu došlých prihlášok na je-

senný termín 2014 kvalifikačných skúšok,
 pripravili podklady pre pozvanie uchádza-

čov na kvalifikačné skúšky,
 pripravili podklady na konanie kvalifikač-

ných skúšok v termíne 20. 11. 2014.
 
november 2014 – SAK KGaK:
 spolu s kanceláriou KGaK organizovala 

kvalifikačné skúšky – 20. 11. 2014,
 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 2015 kvalifikačných skúšok a roz-
hodla o uzávierke prihlášok na jarný ter-
mín 28. 02. 2015,

 príprava VZ.
 
január, február 2015 – SAK KGaK:
 vykonala kontrolu došlých prihlášok, 

kvalifikačné skúšky v jarnom termíne sa 
uskutočnia v prípade dostatočného počtu 
uchádzačov, 

 prerokovala správu SAK KGaK za rok 
2014.

 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda SAK KGaK
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Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, 

metodických materiálov a vzdelávania členov

Členovia SAK KGaK sa v priebehu roka 2014 
opäť aktívne zapájali do tvorby legislatívnych 
dokumentov v rezorte geodézie a kartografie 
a v stavebníctve.

SAK KGaK pripravila zoznam najčastejšie sa 
vyskytujúcich nedostatkov, materiál zverejni-
la na stránke KGaK.

Členovia SAK KGaK sa podieľali na prípra-
ve zoznamu noriem STN, ktoré budú ÚNMS 
sprístupnené v krátkej budúcnosti členom 
KGaK.

SAK KGaK pripravila na jún 2015 jednodňový 
kurz pre uchádzačov, ako aj pre členov KGaK 
v rozsahu – predpisy, účelové mapy, podkla-
dy pre stavebné konanie z pohľadu AGaK, 
vytyčovanie, meranie posunov, kontrolné me-
ranie stavieb a priemyselných zariadení a iné.
Pripravili: členovia SAK KGaK
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda SAK KGaK

Komisia pracovala v zložení zvolenom na val-
nom zhromaždení. V komisii začal pracovať 
kolega Ing. Miloš Jacko, PhD.

Uskutočnilo sa 7 zasadaní v roku 2014 
a 2 zasadania v roku 2015. Z toho jedno bolo 
výjazdné (V Demänovskej Doline – spoločné 
so všetkými orgánmi Komory).

Na našich zasadaniach sa pravidelne zú-
častňoval aj člen dozornej rady (DR) Ing. Vla-
dimír Nechuta.

Riešili sme 25 podnetov v roku 2014 
a v tomto roku máme 9 nových podaní.

Podnety z roku 2014 môžeme rozdeliť podľa 
rôznych kritérií. Základným kritériom členenia 
sú podnety týkajúce sa prác v katastri nehnu-
teľností, ktoré prevažujú – 15, a práce týkajúce 
sa inžinierskej geodézie – 3 podnety.

Podnety týkajúce sa katastra možno roz-
deliť na vytýčenie hranice (9) a vyhotovenie 
geometrického plánu (6).

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

Dva podnety boli na súdnych znalcov 
(členov KGaK), dva podnety sa týkali nečle-
nov Komory. Dostali sme aj jedno anonymné 
podanie.

Dvakrát sa na nás obrátila Slovenská 
stavebná inšpekcia (SSI). Členovia komisie 
v teréne vykonali kontrolné merania, ktoré 
vyhodnotili a osobne prezentovali SSI.

Ďalším kritériom členenia bol spôsob po-
dania:
 elektronickou poštou – 7
 poštou.

Dva zo všetkých podnetov sme postúpili OKI 
ÚGKK.

DK KGaK vykonala 29. apríla 2014 kontrolu 
dokumentácie skutočného vyhotovenia sta-
vieb a vytyčovacích výkresov stavieb z hľadis-
ka jej úplnosti a správnosti použitej autorizácie 
na stavebných úradoch v Senici a v Skalici.

V Senici DK konštatovala, že predložené 
práce vykonané a autorizované autorizo-
vanými geodetmi a kartografmi boli podľa 
platných predpisov a obsahovali všetky nále-
žitosti.

V Skalici z 12 predložených prác nebolo 
5 dokumentácií vôbec autorizovaných. Tie-
to práce boli chybné, neobsahovali spôsob 
vytýčenia, zoznamy súradníc, obsahovali 
chyby v Protokole. Ostatné predložené prá-
ce, vykonané a autorizované autorizovanými 
geodetmi a kartografmi boli podľa platných 
predpisov a obsahovali všetky náležitosti. DK 
odporučila Stavebnému úradu požadovať ku 

kolaudácii autorizovanú dokumentáciu, ktorá 
potvrdí správnosť osadenia objektu, ako aj 
jeho parametre podľa stavebného povolenia.

DK prijala na svojom poslednom zasadaní od-
porúčania pre svojich členov:
 odporúčanie členom KGaK naštudovať si 

etický kódex a disciplinárny poriadok,
 odporučenie prizývať si k vytýčeniu hraníc 

zúčastnené strany doporučeným listom 
a trvať na podpise, ak aj nesúhlasia s prie-
behom hranice,

 vysvetlenie svojej práce objednávateľovi, 
aby mu bol jasný predmet danej geode-
tickej činnosti (v opačnom prípade sa 
množia podnety a nespokojnosť s prácou 
geodeta),

 zintenzívniť vzájomnú komunikáciu geo-
det – geodet a geodet – objednávateľ,

 v prípade rôznych výsledkov geodetických 
prác medzi dvoma zhotoviteľmi hľadať 
v prvom kroku možné alternatívne rieše-
nie a predchádzať tak sťažnostiam.

Sústavné vzdelávanie – členom KGaK, ktorí 
si nesplnili činnosť sústavného vzdelávania, 
to znamená, že nedosiahli za trojročné hod-
notené obdobie 60 bodov, bude zaslaný list 
s výzvou na vyjadrenie, prípadne doplnenie 
údajov o akciách alebo prezentáciách, na 
ktorých sa zúčastnili a nie sú zaevidované 
v bodovom hodnotení.

Ing. J. Pobjecký, členovia DK

Ing. Jozef Pobjecký, predseda DK KGaK
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Správa o hospodárení KGaK 
v roku 2014

Audit účtovnej závierky za obdobie roku 
2013 sa ukončil 9. 12. 2014 – až po valnom 
zhromaždení – nezávislým audítorom Ing. 
Štefanom Farkašom. Výsledkom je, že účtov-
ná závierka za rok 2013 poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie KGaK k 31. 
12. 2013 a výsledok jej hospodárenia je v sú-
lade so zákonom o účtovníctve.

Prehľad hospodárenia KGaK vychádza z roč-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. de-
cembru 2014.

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 ÚJ. Účtovná zá-
vierka informuje aj o výsledkoch spravovania 
zverených zdrojov orgánmi KGaK. Obsahuje 
aktíva a pasíva účtovnej jednotky, náklady 
a výnosy za dané účtovné obdobie a poznám-
ky, ktoré obsahujú informácie o účtovných 
zásadách a metódach a ďalšie doplňujúce 
informácie za dané obdobie.

Keďže Komora nie je podnikateľský subjekt, 
je potrebné získané údaje v rámci účtovnej 
závierky rozčleňovať podľa toho, ako sa po-
dieľajú na daňových a nedaňových činnos-
tiach.

Výnosy v roku 2014

Činnosť podnikateľská zdaňovaná (tržby 
z predaja služieb, úroky):  7 050,- eur

Činnosť hlavná nezdaňovaná (členské prí-
spevky, vložné na SGD, penále, poplatky za 
kvalifikačné skúšky):  188 388,- eur
Spolu:   195 438,- eur

Náklady v roku 2014

Činnosť podnikateľská zdaňovaná: 
 10 089,- eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná:   183 348,- eur
Spolu:   193 437,- eur

Daňové priznanie
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 je 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 zo zdaňovanej podnikateľskej činnosti:  
 – 3 038,71 eur

 pripočítateľné položky (sumy, ktoré tvoria 
súčasť výsledku hospodárenia, ale podľa 
zákona o dani z príjmov sa nemôžu zahr-
núť do ZD, a preto sa k základu dane mu-
sia pripočítať):  3 966,76 

 príjmy oslobodené od dane:  70,35 
 základ dane za podnikateľskú činnosť:  

857,70 
 daň 22 %:  188,69

Rozpočet KGaK
 plánovaná strata v rozpočte na rok 2014, 

ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 
 – 23 883,38,- eur

 Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2014 
– zisk:  1 485,80 eur 

 Ušetrené:  25 369,18 eur

Rozlíšenie nákladov z rozpočtu určených 

členom KGaK

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

– výroba reklamných materiálov (kalendáre),
– výroba pečiatok pre členov KGaK,
– právne poradenstvo,
– organizácia regionálnych stretnutí (BB, 

BA, PO, KE, TN, TT),
– organizácia valného zhromaždenia v Ban-

skej Bystrici,
– podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,
– poistenie členov KGaK.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGaK

Kancelária KGaK  18 000  14 %

Mzdy zamestnancov  33 300   23 %

Orgány KGaK 27 200  21 %

Ah hoc komisie  4 200  3 %

Medzinárodné aktivity KGaK  10 600  8 %

Rôzne  1 700 1 %
Časopis  3 300  2 %

Aktivity pre členov KGaK  34 000  26 %
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Revízna správa Dozornej rady Komory geodetov a kartografov 
za obdobie 28. 3. 2014 – 28. 3. 2015

Dozorná rada KGaK predkladá revíznu správu 
za obdobie medzi valnými zhromaždeniami 
konanými v rokoch 2014 a 2015.

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,
– Dohliadať na výkon pôsobnosti ostatných 

orgánov,
– Kontrola hospodárenia s finančnými pro-

striedkami a previerka ročnej účtovnej 
závierky.
V zmysle uznesenia VZ sa DR na zasada-

niach riadila vypracovaným plánom činnosti. 
Každý štvrťrok vykonala kontrolu hospodáre-
nia a posúdenie, či je čerpanie finančných pro-
striedkov v súlade s rozpočtom. Skutočnosti 
zistené kontrolou sa uvádzajú v príslušných 
správach. O výsledkoch kontroly bolo informo-
vané predstavenstvo a ostatné orgány Komory.

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

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2014 

v Banskej Bystrici

VZ v Banskej Bystrici uložilo predstavenstvu, 
orgánom Komory, odborným komisiám, ale aj 
členom Komory 13 nasledujúcich úloh:
– Predstavenstvo 10 úloh
– 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 pri-
šla k zisteniu, že uložené uznesenia boli splne-
né. Treba však povedať, že uznesenie č. 3 (Po-
kračovať v organizovaní pracovných stretnutí 
členov KGaK na krajskej úrovni minimálne 
jedenkrát v roku) bolo splnené iba čiastočne, 
pretože v hodnotenom roku sa neuskutočnilo 
regionálne stretnutie v Nitre a Žiline.

Kontrola činnosti predstavenstva

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 
6-krát a riešilo úlohy spojené s bežným cho-
dom Komory, ako aj otázky vysoko odborné. 
Podrobný prierez činnosťou predstavenstva 
predniesol predseda predstavenstva. Pred-
stavenstvo pracuje spoľahlivo, zverené úlohy 
plní svedomite a s vysokou odbornou eru-
dovanosťou. V uplynulom volebnom období, 
najmä v jeho závere venovali veľkú pozornosť 
a mnoho času rozboru a pripomienkovaniu 
pre nás dôležitých zákonov.

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej 

komisie

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

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 renomé našej profesie.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory a kon-

trola hospodárenia s finančnými prostriedkami

Podrobné čísla o hospodárení ste počuli v sprá-
ve tajomníčky Komory, a tak uvediem iba zá-
kladné čísla z rozpočtu Komory. Na rok 2014 
bol rozpočet zostavený ako deficitný s pláno-

vaným schodkom –23 883,38 €. V roku 2014 
sme dosiahli nižšie náklady a zároveň aj vyššie 
výnosy, a tak schodok nebol nakoniec žiadny, 
ba práve naopak výnosy boli +1 485,80 €. Vý-
sledok je ten, že v roku 2014 sme hospodárili 
o 25 369,18 € lepšie ako sme predpokladali. 
Minulý rok sme takto ušetrili 34 727,74 €.
Priemerne sme čerpali náklady na 87,90 %.
Z týchto uvedených čísiel vidno, že Komora 
pristupuje k zostavovaniu rozpočtu a hospo-
dáreniu so zverenými finančnými prostriedka-
mi zodpovedne.

Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. 12. 2014, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky s prehľadom významných účtov-
ných zásad a metód a konštatuje že závierka 
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie KGaK k 31. 12. 2014 a výsledkov jej 
hospodárenia za rok 2014.

Na základe vykázaných príjmov a výdav-
kov vznikla Komore povinnosť zaplatiť daň vo 
výške 188,69 €, na porovnanie, v minulom 
roku to bolo 207,22 €.

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.

Zhodnotenie

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe 
snažila ukázať členom Komory reálny obraz 
činnosti orgánov Komory a konštatuje, že 
v činnosti KGaK v sledovanom období zisti-
la 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
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Informácie z priebehu valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov konaného 28. marca 2015 v Hornom Smokovci

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kar-
tografov (Komora) sa uskutočnilo 28. marca 
2015 v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci 
s týmto programom:

1.  Otvorenie 

Účastníkov VZ Komory privítal predseda 
predstavenstva Ing. Ján Hardoš a otvoril ro-
kovanie.

Návrh programu rokovania predniesol Ing. 
Miroslav Hudec. Hlasovaním bol schválený 
program rokovania VZ Komory:
1.  Otvorenie.
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 

voľba overovateľov zápisu.
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 2014, audit, 
účtovná závierka.

7.  Revízna správa dozornej rady.
8. Návrh rozpočtu Komory na rok 2015.
9. Diskusia.
10. Informácia o nových pripravovaných zá-

konoch o katastri, geodézii a kartografii 
a o Komore geodetov a kartografov

11. Odborná časť:
– výkon geodetických a kartografických 

činností neoprávnenými osobami,
– návrh nového stavebného zákona,
– reakcia na podnety z oblasti katastra 

nehnuteľností,
– normy STN.

12. Diskusia.
13. Uznesenie.
14. Záver.

Výsledok hlasovania :
PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 1, ostatní hlasovali 
za. Program VZ bol schválený.

2.  Voľba mandátovej, návrhovej 
komisie a voľba overovateľov 
zápisnice

2.1  Mandátová komisia
Ing. Jozef Piroha – predseda
Ing. Anton Olekšák – člen
Ing. Miloš Macháček – člen

2.2  Návrhová komisia 
Ing. Anna Holá
Ing. Miroslav Hudec
Ing. Štefan Nagy

2.3  Overovatelia zápisnice
Ing. Vladimír Raškovič
Ing. Janka Koniarová

O predložených návrhoch sa hlasovalo spo-
ločne.
PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 1, ostatní hlasovali 
za. Návrh bol VZ schválený.
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Diskutujúci účastníci.

2.4  Zapisovateľ zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Vla-
dimír Stromček

2.5  Mandátová komisia konštatovala:

Počet členov Komory je k 28. 3. 2015 728
Na VZ je fyzicky prítomných 422 členov 
 čo je 65 % členov
Zastupovať sa nechalo 51 členov
Spolu 473 členov

Zoznam prítomných je deklarovaný prezenč-
nou listinou.
Na základe uvedeného MK konštatovala, že 
VZ Komory je uznášaniaschopné.
Zápisnica mandátovej komisie tvorí prílohu 
č. 7 tejto zápisnice.

3.  Správa predstavenstva o činnosti 
Komory za uplynulé obdobie 

Správu o činnosti Komory predniesol predse-
da predstavenstva Ing. Ján Hardoš.

4.  Správa o činnosti skúšobnej 
a autorizačnej komisie 

Správu skúšobnej a autorizačnej komisie 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

5.  Správa o činnosti disciplinárnej 
komisie

Správu disciplinárnej komisie predniesol Ing. 
Jozef Pobjecký.

6.  Správa o hospodárení za rok 2014, 
audit, účtovná závierka

Správu predniesla Ing. Ingrid Geisseová – ta-
jomníčka Komory.

7.  Revízna správa dozornej rady

Správu predniesol Ing. Vladimír Vázal – pred-
seda Dozornej rady komory.

8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 
2015

Návrh rozpočtu Komory predniesla Ing. Ingrid 
Geisseová.

9.  Diskusia 

– do diskusie po prvom bloku rokovania sa 
neprihlásil nikto. Z tohto dôvodu bol čas pô-
vodne venovaný diskusii operatívne využitý 
na prednesenie bodu 10.

10. Informácia o nových 
pripravovaných zákonoch 
o katastri nehnuteľností, geodézii 
a kartografii a o Komore geodetov 
a kartografov

V rámci tohto bodu vystúpil najprv Ing. Ján 
Hardoš. Podstatou prezentácie bolo porovna-
nie pôvodných a novo pripravovaných záko-
nov o katastri nehnuteľností, geodézii a kar-
tografii a o Komore geodetov a kartografov. 

Ich rozborom poukázal na problémy, ktoré by 
nové ustanovenia priniesli do praxe v oblas-
tiach vybraných GaK činností, pri výkone GaK 
činností ako takých, pri autorizačnom ove-
rovaní výsledkov geodetických činností pre 
kataster. Ďalej sa venoval rozboru zmien sú-
visiacich so spôsobilosťou vykonávať činnosti 
pre kataster, kvalifikačnými predpokladmi na 
vykonávanie GaK činností. V závere zhrnul 
nevýhody, ktoré by prinieslo prijatie nových 
zákonov v podobe, ako sú pripravené. Sú 
nimi aj:
 nutnosť do 3 mesiacov vybaviť a zaplatiť 

nové oprávnenia a nové pečiatky (všetci – 
A, B, C),

 katastrálna inšpekcia musí udeliť pokutu,
 zvýšenie sadzby pokút, v niektorých prípa-

doch až o 300 %,
 skúšky AGaK pre KN môže Úrad nariadiť 

pre všetkých pri zmene legislatívy,
 ohrozenie spotrebiteľov (nečlenovia Ko-

mory nemusia spĺňať atribúty regulované-
ho povolania),

 etický kódex nie pre AGaK alebo geodetov 
všeobecne, len pre členov Komory,

 nesúlad nových návrhov zákonov (hlavne 
GaK) s inými doterajšími, ako aj pripravo-
vanými zákonmi a predpismi.

S druhým príspevkom v rámci tohto bodu 
vystúpil Ing. Vladimír Uhlík, predseda Za-
mestnávateľského zväzu geodézie a karto-
grafie (ZZGK), pod názvom Prečo tak veľmi 
vystupujem proti novým zákonom Úradu? 
Prezentácia obsahovala 37 slajdov, ktoré sa 
zaoberali v zásade týmto okruhom otázok: 
Čo týmto zákonom vytýkame, procesom ich 
tvorby, prečo sú navrhnuté ako nové zákony 
a nie ako novely, spôsobu ich predloženia, 
prehľadu legislatívneho procesu, spolupráci 
Komory a ZZGK, mimorezortnému pripo-
mienkovému konaniu (MPK), priebehu roko-
vaní, pripomienkam v MPK, výsledkom MPK, 
čo sa robilo v priebehu MPK, o čo sme žiadali, 
rokovaniu HSR SR, rokovaniam na Úrade, ro-
kovaniu na MPRV SR, rokovaniu Legislatívnej 
rady vlády SR.

Na záver prezentácie zhrnul základné okruhy 
výhrad. Sú to:
 Rozdelenie odboru geodézia a kartografia 

– vybraných činností a presun niektorých 
činností do katastrálneho zákona tzv. pre 
kataster nehnuteľností, a zvyšok činností 
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zostal v zákone o geodézii a kartografii 
tzv. pre geodéziu a kartografiu.

 Presun kompetencií a časti autorizova-
ných geodetov vykonávajúcich činnosti 
pre kataster nehnuteľností pod Úrad.

 Terminologicky nesprávne pojmy.
 Zavedenie štátneho dozoru katastrálnou 

inšpekciou aj nad inžinierskou geodéziou.

A čo je teda také zlé na uvedených záko-
noch?
 vnášajú všeobecný legislatívny chaos do 

geodézie, kartografie a katastra nehnuteľ-
ností,

 ohrozujú systém vysokoškolského vzdelá-
vania v odbore geodézia a kartografia,

 prinášajú ústup v oblasti vyžadovanej kva-
lity geodetických činností,

 zhoršujú podnikateľské a spotrebiteľské 
prostredie v oblasti geodézie a kartogra-
fie,

 nesprávne definujú niektoré pojmy,
 bezdôvodne narúšajú kompetencie, a tým 

aj samotnú existenciu stavovskej organi-
zácie geodetov a kartografov na Sloven-
sku (Komory geodetov a kartografov),

 vnášajú legislatívny chaos do výkonu po-
volania autorizovaného geodeta a karto-
grafa,

 rušia atribúty regulovaného povolania 
pre autorizovaného geodeta a kartografa 
s oprávnením pre kataster nehnuteľností,

 zvyšujú nároky na štátny rozpočet (kom-
petencie prevzaté Úradom od Komory 
zaplatia daňoví poplatníci).

11.  Odborná časť 

 výkon geodetických a kartografických 
činností neoprávnenými osobami, o tejto 

problematike informoval prítomných Ing. 
Peter Repáň.

 prezentáciu k návrhu nového stavebného 
zákona, pod názvom Zákon o územnom 
plánovaní a výstavbe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov (stavebný zákon), 
preniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Ve-
noval sa najmä tým ustanoveniam zákona, 
ktoré sa týkajú výkonu geodetických čin-
ností. Komentoval § 61 – geodet a hlavný 
geodet, venoval sa projektovej a stavebnej 
dokumentácii, kontrolným prehliadkam, 
stavebnému denníku a ostatným paragra-
fom, ktoré sa týkajú výkonu geodeta na 
stavbe.

 reakcia na podnety z oblasti katastra 
nehnuteľností, predniesol Ing. Vladimír 
Raškovič. Venoval sa problémom pri vyho-
tovovaní geometrických plánov, zozbiera-
ným z praxe, ako podkladu na stanovenie 
záväzného technologického riešenia pre 
celú SR. Tento materiál bol prerokovaný 
20. marca 2015 s Úradom. Výsledkom 
bude materiál s odpoveďami Úradu na 
jednotlivé body podpredsedu Úradu Ing. 
Ľubomíra Suchého. Zúčastnil sa aj ria-
diteľ KO Ing. Ondrejička a pracovníci KO 

Diskutujúci účastníci.
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Ing. Leitman a Ing. Hanus. Rokovanie bolo 
konštruktívne, so snahou nájsť spoločné 
riešenie. Zástupcovia Úradu celý mate-
riál vopred analyzovali a následne bol 
bod po bode spoločne prerokovaný. Vý-
sledkom rokovania bude materiál Úradu 
s odpoveďami na jednotlivé otázky. Aby 
bolo možné navrhované riešenia Komory 
porovnať s oficiálnym stanoviskom Úradu, 
členom Komory bol zaslaný podklad na 
rokovanie a a dostanú aj odpoveď Úradu 
po jej získaní. K otázke novej Smernice na 
geometrické plány Úrad poznamenáva, že 
nie je možné, aby Smernica predchádzala 
zákon a Vyhlášku k nemu.

 normy STN a snahu Komory o ich sprí-
stupnenie pre svojich členov prednie-
sol Ing. Andrej Gargalovič. Informoval 
o prieskume záujmu o STN medzi členmi 
a možnostiach aké Komora má, aby čle-
nom normy sprístupnila.

12. Diskusia k druhej časti 
rokovania 

Členovia diskutovali na aktuálne problémy 
praxe a legislatívy (extrémne nízke ceny a čo 
s tým ďalej, nesúhlas s pripravovanou legisla-
tívou, overovanie iným subjektom a pod.)

13.  Uznesenie

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Anna 
Holá prečítala kompletný návrh uznesení. 
Prednesený návrh uznesenia všetci prítomní 
členovia schválili.

14.  Záver

Ing. Ján Hardoš na záver rokovania poďako-
val prítomným za účasť, vyzdvihol kultivovanú 
a obsažnú diskusiu a rokovanie valného zhro-
maždenia ukončil.

Diskutujúci účastníci.
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Nový softvér Leica Captivate umožňuje ako prvý na svete zber a správu dát v 3D priamo 
v totálnej stanici alebo ovládači. Vďaka nemu naplno využijete výhody novej multistani-
ce Leica Nova MS60, totálnych staníc Leica Viva TS16/TS60 či ovládačov Leica CS20/
CS35 a žiadna úloha v teréne už nezostane nevyriešená.

Leica Captivate je unikátny ovládací softvér integrovaný v prístrojoch Leica Geosystems. 
Vďaka ľahkej ovládateľnosti, jednoduchým pracovným postupom a dotykovej technológii 
v spolupráci so známymi softvérovými aplikáciami umožňuje vytvoriť realistické 3D vizua-
lizácie meraných dát. Zjednodušuje prácu s naskenovaným mračnom bodov z multistaníc 
Leica Nova, umožňuje lepšiu orientáciu v projekte, zlúčenie prekrytových bodov a vizuali-
záciu 3D modelu objektu s mračnom bodov v spoločnom pohľade.

Zatiaľ čo Leica Captivate slúži na zber dát v teréne, dáta v kancelárii spracujete pomocou 
softvéru Leica Infinity. Konektivita a jednoduchý prenos dát medzi oboma softvérmi za-
bezpečuje aktuálnosť informácií a v prípade potreby aj rýchlu úpravu ktorejkoľvek časti 
stavebného objektu.

So vstavaným softvérom Leica Captivate objavíte nové riešenia pre každú úlohu v teréne:

•  Nová generácia multistaníc a totálnych staníc Leica so zdokonalenou technológiou 
ATRplus – prvé samostatne sa učiace prístroje na svete.

•  Vysoký výkon s novým diaľkovým ovládačom Leica CS20 a tabletom Leica CS35 na 
rýchle prezeranie dát v teréne a jednoduchšie rozhodovanie. 

•  Profesionálna telefonická a e-mailová technická podpora pre asistenciu v teréne. 

Softvér Leica Captivate 

– Všetky dáta v 3D rýchlo a jednoducho

Nový softvér X-PAD od Geomaxu

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

Viac informácií o softvéri Leica Captivate nájdete na www.geotech.sk alebo na www.fb.com/geotech.sk. 

snímky vytvorené kontrolnou jednotkou sa pomocou 
tohto softvéru dajú ľahko priestorovo referencovať na 
merané body v teréne. Spolu s týmito bodmi majú sním-
ky široké uplatnenie v GIS. Ďalšou šikovnou funkciou je 
rýchle vyhľadanie starších zákaziek v teréne pomocou 
kalendára alebo cez Google mapy, na ktorých môžete 
lokalizovať svoje merania, poľné náčrtky, CAD výkresy, 
3D výkresy, rastre a ortofotomapy. K dispozícii je aj 
progresívne zdieľanie a ukladanie cez cloud bez ohľadu 
na to, či použijete Google Drive, Microsoft Sky Drive, 
Dropbox, alebo cez e-mail.

Viac informácií nájdete na: Geoteam, spol. s.r.o. , www.geoteam.sk , obchod@geoteam.sk

Filozofiou švajčiarskej firmy Geomax je snaha aplikovať 
moderné technológie takým spôsobom, aby sa čo naj-
viac uľahčili geodetické práce v teréne. Osobitný výz-
nam spoločnosť prikladá softvéru, pretože do značnej 
miery prispieva ku kvalite a produktivite práce. Prvá 
verzia softvéru X-PAD Survey bola vytvorená na platfor-
me Windows Mobile, ale developeri firmy stále hľadali 
niečo lepšie a efektívnejšie, čo dáva väčšiu nezávislosť. 
V dôsledku toho spoločnosť Geomax predložila nový 
softvér X-PAD určený pre operačný systém Android, 
vytvorený úplne nanovo od základov. V tejto verzii vznik-
li nové aplikácie pre stavebníctvo, pre Google Glass 

alebo pre laserový skener. Funkčnosť a prehľadnosť 
geo detického softvéru X-PAD poskytuje vysokú flexi-
bilitu v teréne. Program s množstvom progresívnych 
funkcií je taký jednoduchý a intuitívny na ovládanie, že 
k nemu netreba žiadne školenie. Veľkosť grafických 
ikon a virtuálnej klávesnice je natoľko dostatočná, že 
X-PAD môžete ovládať na obrazovke dotykom jedného 
prsta cez rukavice. Veľkou výhodou je používanie CAD 
súborov, ktoré umožňuje kombinovať merané body 
v teréne s výkresmi, tak aby ste svoj notebook mohli 
nechať v kancelárii. Do týchto súborov môžete ľahko im-
portovať vektorové dáta a rastrové súbory. Fotografické 
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S príchodom kampane „Time to do more“ priniesla 
spoločnosť Trimble nové produkty. Táto inovácia sa 
nevyhla ani portfóliu GNSS prijímačov. Najväčšou no-
vinkou je GNSS prijímač Trimble R8s. Nový dizajn, 440 
kanálov v základnej výbave a konfigurovateľnosť – to 
sú hlavné črty prijímača Trimble R8s, ktorý prichádza 
na trh so zameraním pre široké spektrum zákazníkov. 
S najpokročilejšou technológiou sledovania družíc 
Trimble 360 a komplexnou podporou pre všetky exis-
tujúce aj plánované satelitné systémy ste plne vybavení 
do budúcnosti. Chcete využívať svoj prístroj ako bázu, 
rover alebo bázu s roverom? Potrebujete mať prijímač 
s rádiom alebo modemom? Chcete prijímať signály 
z konkrétnych satelitných systémov? Máte záujem 
o jedno-, dvoj- alebo trojfrekvenčný príjem dát? Chcete 
využívať 20 Hz záznam dát namiesto 10 Hz a možnosť 

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

Portfólio GNSS prijímačov Trimble prešlo rapídnou obnovou

Na získanie ďalších informácií kontaktujte: Geotronics Slovakia, s. r. o., www.geotronics.sk, obchod@geotronics.sk

Topcon a Autodesk spolupracujú v oblasti 3D skenovania

Na získanie ďalších informácií nás kontaktujte na: geotopcon@surveye.sk

Ako výsledok strategického partnerstva so spoločnosťou Autodesk predstavuje 
firma Topcon ďalšie rozšírenie kompatibility údajových tokov medzi laserovým 
skenerom GLS-2000 a jeho softvérom ScanMaster na jednej strane a riešeniami 
Autodesk cez poslednú verziu softvéru Autodesk ReCap na strane druhej.

Topcon GLS-2000 spolupracuje so softvérom Topcon ScanMaster na zbere, 
spracovaní, editácii a posielaní 3D mračien bodov z laserového skenera do množ-
stva rôznych aplikácií. Autodesk ReCap umožňuje používateľom vykonávať ope-
rácie ako konverzia skenov, editácia a prezeranie mračien bodov – a poskytuje 
integráciu s širším portfóliom softvérov Autodesk.

Autodesk ReCap a ReCap 360 teraz vedia načítať okrem tradičného mračna bo-
dov aj formát skenovaných bodov Topcon CL3. Tento formát umožňuje použitie 
rozšírených možností pri registrácii skenov.

Konverzie súborov už nie sú viac potrebné – export môže byť vykonaný priamo 
zo skenovacieho stanoviska. Používatelia nakoniec získajú efektívnejšie pracovné 
postupy, detailnejšie údaje a rozšírený prístup k mračnám bodov. Možno vytvárať 
aj reálne pohľady, ktoré sú vhodné ako výstup pre webové prehliadanie údajov.

Integrácia je dostupná pre softvéry Autodesk ReCap, ReCap 360 a ReCap 360 
Ultimate.

Integrácia 3D skenovaných údajov z Topcon GLS-2000 a softvérov Autodesk je 
ďalším krokom strategickej spolupráce japonského výrobcu špičkovej geodetic-
kej techniky a popredného výrobcu softvérových riešení Autodesk.

NMEA výstupu? S flexibilným a prispôsobiteľným GNSS 
prijímačom Trimble R8s to nie je žiadny problém. Záleží 
len na vás, akú funkcionalitu a výbavu si pre svoje za-
riadenie zvolíte. Môžete si vyskladať takú konfiguráciu, 
akú pre svoju prácu potrebujete a neskôr si môžete 
tento systém inovovať a pridávať funkcie a výkon podľa 
potreby. K tomu máte možnosť výberu z kontrolných 
jednotiek Trimble Slate, TSC3 a Tablet. V každej kon-
trolnej jednotke Trimble nájdete intuitívny poľný softvér 
Trimble AccessTM v plnej verzii a v slovenskom jazyku. 
Prijímač Trimble R8s si viete vyskladať podľa vašich po-
trieb, či už robíte geodetické merania s vysokou pres-
nosťou, alebo vám postačuje prijímač s GIS presnosťou.

Ďalšou novinkou v portfóliu geodetických GNSS pri-
jímačov je Trimble Geo7X so softvérom Trimble Acces-
sTM. Ide o prvý ručný geodetický GNSS prijímač so za-

budovaným laserovým diaľkomerom na zameriavanie 
neprístupných bodov. Presnosť určenia polohy bodu je 
2,5 cm, ktorú je možné zvýšiť na 1 cm použitím externej 
antény na výtyčke. Laserový diaľkomer má dosah 120 
m na pasívny cieľ s presnosťou ± 5 cm. Spolu s poľným 
softvérom Trimble AccessTM má teraz geodet všetko, 
čo potrebuje v jednom zariadení, vďaka čomu je me-
ranie nielen efektívne, ale aj veľmi pohodlné a presné.

Vlajkovou loďou GNSS prijímačov Trimble aj naďalej 
zostáva mimoriadne výkonný 440 kanálový GNSS prijí-
mač Trimble R10 určený do extrémnych podmienok. Je 
vybavený najmodernejšími technológiami Trimble 360, 
HD-GNSS, xFill, CenterPoint RTX™ a SurePoint, ktoré 
vám podstatne uľahčia prácu v teréne. Trimble R10 je 
určený pre ozajstných profesionálov ktorí chcú mať is-
totu, že budú za každých podmienok zbierať spoľahlivé 
a presné dáta.

Spoločnosť Trimble už roky udáva smer vývoja 
GNSS prijímačov. Tie zaručujú efektívnosť, precíznosť 
a kvalitu. S možnosťou vlastnej konfigurácie predstavu-
jú riešenie pre široké spektrum zákazníkov, i pre tých 
najnáročnejších.

Trimble R10

Trimble R8s

Trimble Geo7X

Seamlessly Connecting the Office and the Field.
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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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
23. apríla 2015 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 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

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

Reštrikčné oparenia:
Nesplnenie vzdelávania –napomenutie s násled-
ným preskúšaním (e-learning), opakované pre-
skúšanie (e-learning), odobratie pečiatky, prípad-
ne odporúčanie pre ÚGKK SR na preskúšanie 
(kataster), pre Komoru na preskúšanie (inžinier-
ska geodézia).
Do budúceho valného zhromaždenia (2016) je 
potrebné doriešiť systém reštrikčných opatrení 
–poradiť sa o možnostiach cez iné profesijné ko-
mory a prostredníctvom advokátskej kancelárie. 
Projekt:
Spracovanie softvérovej analýzy – počet otázok 
a systém odpovedí (písomné, testovacie – výber 
z definovaných odpovedí) s nutnosťou štúdia zo-
brazených dokumentov, bude odovzdaný progra-
mátorom na určenie cenovej ponuky.
Otázky – členovia SaAK KGaK spracujú otázky zo 
všetkých oblastí GaK prác.
Odpovede – na vyhľadanie potrebných doku-
mentov, paragrafových znení, noriem, môžu byť 
vyzvaní aj externí pracovníci (napr. študenti) za 
finančnú odmenu. Za ich správnosť bude zod-
povedná SaAK.

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spolupráci 
s členmi skúšobnej a autorizačnej komisie spra-
cujú návrh výberu noriem pre potreby AGaK, zo-
radených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci s členmi SaAK T: 4. 6. 2015

Ing. Gargalovič výber noriem pošle pre informá-
ciu členom predstavenstva.
Bude spracovaný aj zoznam železničiarskych no-
riem (vnútorné predpisy ŽSR) a odkaz na webo-
vú stránku, na ktorej sú sprístupnené. 

Uznesenie 2/2015 Z č. 1/2015

Predstavenstvo komory predkladá predsedovi 
Disciplinárnej komisie komory návrh na discipli-
nárne konania pre členov Komory, ktorí si nespl-
nili povinnosti sústavného vzdelávania za hodno-
tiace obdobie 2011 – 2013.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová  T: v texte

Diskusia k zdravotným dôvodom – ich uznanie 
s následným zastavením disciplinárneho konania 
podmieniť pozastavením členstva v KGaK s upo-
zornením na odovzdanie autorizačnej pečiatky.

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prípravný 
výbor na organizáciu slávnostného stretnutia 
k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, 
Ing. Geisseová T: ihneď

1. slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním 
cien napr. predchádzajúcim predsedom Komory, 
aktívnym členom..., spojené s kultúrnym progra-
mom a následným banketom pre ocenených 
a funkcionárov (prof. Kopáčik ponúkne možnosti 
k organizácii),
2. reedícia publikácie Komory (zodpovední: Ing. 
Stromček a redakčná rada SGaK).

Rôzne

Výkon geodetických a kartografických činností 
neoprávnenými osobami
Z: Ing. Repáň – podpredseda Komisie pre KN a PÚ

K dokumentu k danej problematike, ktorý bol 
predložený v rámci programu na VZ v diskusii, za-
tiaľ nie je odozva, okrem prijatého uznesenia z VZ 
o autorizácii len pre vlastnú odbornú činnosť.
Návrh ďalšieho riešenia: 
– požiadať advokátsku kanceláriu o preverenie 
znenia prechodných ustanovení v živnostenskom 
zákone, ktoré sa týkajú platnosti živností pre GaK 
práce vydaných pred r. 1995,
– informovať živnostenské úrady o dodržiavaní 
súčasného zákona (po r. 1995) – napr. získanie 
potrebného vzdelania a praxe. Ing. Ďungel môže 
byť požiadaný o spoluprácu pri získaní zoznamu 
so zadefinovanými stredoškolskými odbormi a ná-
sledne konzultovať s právničkou o možnej iniciácii 

k procesu na stiahnutie nesprávne vydaných živ-
nostenských oprávnení. Dôležitá bude podpora 
podnikateľského prostredia.

Elektronická kontrola overovania odbornej spô-
sobilosti
Predstavenstvo sa pripája k iniciatíve SKSI – pod-
pora systému elektronickej kontroly overovania 
odbornej spôsobilosti pre štátnu správu (na sta-
vebných úradoch).
SKSI v spolupráci s MDVaRR SR pripravuje elek-
tronický systém pre stavebné úrady, ktorý bude 
obsahovať aktuálne zoznamy autorizovaných 
stavebných inžinierov s príslušným typom opráv-
nenia a vzorom pečiatky. Komora môže iniciatívu 
podporiť v 2 rovinách – sprístupnením vlastnej 
databázy AGaK, resp. spoluprácou pri tvorbe soft-
véru (v budúcnosti je možné počítať aj s účasťou 
správ katastra).

Ing. Ornth – žiadosť o právnické vysvetlenie zne-
nia zákona o geodézii §14
Obrátil sa na Komoru – na jej právneho poradcu 
s otázkou, ako aplikovať platný zákon o geodézii 
pri vstupe a vjazde na niektoré cudzie pozemky.
Z: Ing. Repáň – podpredseda Komisie pre KN a PÚ – gestor zákona je 
ÚGKK SR, ktorý bude požiadaný o vysvetlenie otázok.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných úda-
jov s poisťovňou Wüstenrot
Na základe zákona o ochrane osobných údajov 
(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov) má poisťovňa povinnosť ako prevádzkovateľ 
do 30. júna 2015 zosúladiť zmluvné vzťahy so 
sprostredkovateľmi/partnermi s úpravou podľa 
vyššie uvedeného zákona, tzn. povinnosť uzatvoriť 
novú Zmluvu o poverení spracúvaním osobných 
údajov. Zmluva bola odoslaná na preverenie ad-
vokátskej kancelárii.

23. SGD
Cenník pre konferenciu bol prijatý v podobnom 
rozsahu ako v minulých obdobiach. 2. zasadanie 
odborných garantov sa uskutoční 26. mája 2015 
v Trnave a bude venované zostavovaním odborné-
ho programu. Informácie budú členom odovzdané 
formou krátkej správy.
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 2. 3. 2015 do 3. 6. 2015

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1014 Ing. Jana Glogovská A  21. 4. 2015

1015 Ing. Lucia Sejnová A  21. 4. 2015

1016 Ing. Tomáš Bagi A  21. 4. 2015

1017 Ing. Ivana Bursová A  21. 4. 2015

1018 Ing. Marek Kružliak A 21. 4. 2015

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 3. 6. 2015)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

689 Ing. Zuzana Balgová B 30. 4. 2015

964 Ing. Zuzana Schvábová A 30. 4. 2015

373 Ing. Jozef Strýček C 31. 5. 2015

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť (stav k 3. 6. 2015)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

600 Ing. Ľubica Budovičová A 31. 3. 2015

022 Ing. Ferdinand Bellan  B 13. 4. 2015

952 Ing. Patrik Hensel A 13. 4. 2015

099 Ing. Mikuláš Grand C 13. 4. 2015

119 Ing. Karol Havier B 15. 4. 2015

097 Ing. Eva Gertnerová A 20. 4. 2015

034 Ing. Ján Bogár B 30. 4. 2015

400 Ing. Pavel Tetliak A 30. 4. 2015

205 Ing. Atila Kovács B 12. 5. 2015

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 kartografi

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Automatizovaný systém kontroly GP
Objektivizácia pri overovaní by mala byť zabezpe-
čená v rámci OPIS. AGaK si overí GP cez zabudo-
vané kontrolné procesy a až po prejdení týmto 
kontrolným mechanizmom bude GP posunutý na 
úradné overenie.
Firma Sevitech prevzala nielen grafickú, ale aj pí-
somnú časť.

VZ KGaK v Hornom Smokovci 
Počet účastníkov VZ:
–  počet členov k 28. 3. 2015 – 728
–  fyzicky prítomných 422 členov, čo je 65 % čle-

nov
–  zastupovať sa nechalo 51 členov
–  spolu 473 členov

Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú analýzu 
zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na 
zákon o cenách v súvislosti s uplatňovaním jedi-
ného kritéria vo verejných súťažiach – najnižšia 
cena – a formou otvoreného listu politickým stra-
nám a výkonným a zákonodarným orgánom štátu 
upozornia na mimoriadnu škodlivosť tejto praxe 
pre väčšinu profesií pôsobiacich v službách, ako 
aj pre ekonomiku SR. Pokúsia sa zároveň načrtnúť 
možnosti riešenia zmenou legislatívy a zadefinovať 
možnosti pre profesijné organizácie vyjadrovať sa 
k cenám vo verejných súťažiach a ku kvalite víťaz-
ných zákaziek za dumpingové a likvidačné ceny.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  Termín: 30. jún 2015

Uznesenie z VZ 2015 č. 11

V súčasnosti nie je možné zamedziť legislatívne 
autorizácie GaK prác iným subjektom.
Právne možnosti, či sa dá spracovať formulácia 
podstaty uznesenia, aké zmeny by takáto formu-
lácia priniesla a ktorých zákonov sa dotkne, budú 
odovzdané na preskúmanie advokátskej kancelá-
rii.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD. Termín : budúce VZ

Analýza diskusných príspevkov z VZ:
Ing. Vladimír Haník
–  venoval sa rozboru, ako je vnímaný rozdiel me-

dzi parcelou a pozemkom.
–  problematiku postúpil katastrálnej komisii, 

ktorá sa veci bude venovať v spolupráci s ním.
–  Navrhol požadovať od Úradu naplnenie zá-

konom stanovených požiadaviek v oblasti 
označenia lomových bodov hraníc pozem-
kov. Odôvodnenie – oplotenie pozemkov je 
v rozpore s priebehom hraníc parciel v súbore 
geodetických informácií, nie je zabezpečená 
hodnovernosť údajov v katastri § 71 ods. 3.

Z: Ing. Raškovič

Ing. Ján Masarik
–  diskusia na internetovej stránke Komory. 

Apeloval na predstavenstvo Komory, aby na 
príspevky v diskusnom fóre odpovedalo.

Z: Ing. Geisseová – kancelária bude diskusiu sledovať a informovať 
členov predstavenstva

Ing. Jozef Kožár
– zriadenie registra overených geodetických 

prác – vhodná téma na spoločné rokovanie 
s ÚGKK SR ohľadne sprístupnenia databázy 
geometrických plánov. Databáza by bola k dis-
pozícii len pre štatistické údaje autorizácie 
(podporný argument pri novele zákona). Nie 
je rovnaký názor medzi členmi predstavenstva 
na získavanie takýchto údajov len od AGaK 
s oprávnením pre KN.

–  stanoviť priemernú hodnotu overenia GP – 
nie je možné vstupovať do zmluvných vzťahov.

–  zriadiť a viesť register referencií – neuskutoč-
niteľné, kto by posudzoval kvalitu dobrovoľne 
odovzdaných projektov? Podľa zákona o verej-
nom obstarávaní nie sú podľa doteraz platnej 
legislatívy referencie relevantné, jedine ak sa 
v budúcnosti umožní profesijným organizáci-
ám vyjadrovať sa k cenám vo verejných súťa-
žiach a ku kvalite víťazných zákaziek.

Predstavenstvo sa zhodlo ponúknuť svojim čle-
nom propagáciu ich webových stránok s odkaz-
mi na ich referencie (link).

Príprava spoločného zasadania 
Spoločné zasadanie orgánov KGaK je plánované 
na 4. – 5. júna 2015 alebo 11. – 12. júna 2015.
Návrhy na miesto: učebno-rekreačné zariadenie 
STU v Bratislave Kočovce.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová



Obchod a technická podpora:
Ing. Michal Poljovka
+421 905 803 711
Ing. Radek Tománek
+421 915 815 786
Ing. Marián Majer

+421 918 703 629
geotopcon@surveye.sk

Surveye s.r.o. / Nový autorizovaný dealer 
Topcon a Sokkia na Slovensku.

Pokračujeme v tradícii zastúpenia svetových značiek Topcon 
a Sokkia na slovenskom trhu. Zostávame v osvedčenej zostave 

na rovnakej adrese a telefónnych číslach.

SURVEYE, s. r. o.
Kapitulská 12
Banská Bystrica 974 01

IČO: 47619651
DIČ: 2024009163
IČ DPH: SK2024009163

Bankové spojenie: 2928907012/1100
IBAN: SK7311000000002928907012
BIC: TATRSKBX

www.surveye.sk

Servis:
Jakub Chomič

+421 905 694 390
chomic@surveye.sk  


