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Leica LS10 a LS15
Inovácie, vysoká rýchlosť,  
presnosť a spoľahlivosť 

Digitálne nivelačné prístroje Leica LS10 a LS15 po-
kračujú v 30 ročnej tradícií najpresnejších digitálnych 
nivelačných prístrojov Leica NA2000 a Leica DN03/10 
a prinášajú tú najvyššiu presnosť v meraní výšok. 
V kombinácii s inovatívnymi technológiami vám uľahčia 
meranie a rapídne skrátia čas strávený v teréne.

Automatické funkcie a priemyselná presnosť 0.2 mm/ km 
umožňujú prijať akúkoľvek zákazku. Vďaka automa-
tickému zaostrovaniu na latu a dotykovej obrazovke 
s ergonomickým rozmiestnením funkcií, je celý proces 
merania s Leica LS10 a LS15 nielen oveľa presnejší, ale 
teraz ešte rýchlejší. 
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Hotel Senec 
v Senci, miesto 
konania valného 
zhromaždenia 
KGaK 2016 
(foto Ing. Vladimír Vázal).
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l Milí čitatelia !
V úvode editoriálu prvého tohtoročného čísla časopisu som 
vás chcel trochu v predstihu informovať o termíne a mieste ko-
nania pripravovaného „Slávnostného večera pri príležitosti 20. 
výročia založenia Komory“. Túto informáciu musím v úvode 
editoriálu druhého čísla opraviť a zároveň oznámiť definitívny 
termín a miesto konania Slávnostného večera, ktorý bol sta-
novený na 7. októbra 2016 v divadle Nová scéna v Bratislave.
Rubriku hlavných odborných článkov v druhom tohtoročnom 
čísle časopisu vypĺňajú dva príspevky. Prvý dokumentuje 
ukážkový príbeh úspešného uplatnenia mladej slovenskej 
geodetky, jazykovo zdatnej absolventky odboru GaK Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave vo svete, ktorá po ukončení 
štúdia úspešne absolvovala niekoľko študijných a pracovných 
pobytov vo viacerých krajinách sveta. Prostredníctvom tohto 
príspevku sa chce s čitateľmi časopisu podeliť o svoje skúse-
nosti. Druhý odborný príspevok pripravila riaditeľka Legisla-
tívneho odboru ÚGKK SR, ktorá spolu s kolegom spracovala 
veľmi aktuálnu problematiku katastra nehnuteľností – vecné 
bremená s verejnoprávnym prvkom. S touto problematikou sa 
autorizovaní geodeti a kartografi s oprávnením pre kataster 
nehnuteľností vo svojej  praxi stretávajú veľmi často, a preto is-
te privítajú aktuálne informácie z tejto oblasti. Tento príspevok 
bol úspešne prezentovaný na XXII. slovensko-poľsko-českých 
geodetických dňoch 5. – 7. mája 2016 v Košiciach.
V rubrike „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory“ 
prinášame faktografickú informáciu o konaní XXII. slovensko-
-poľsko-českých geodetických dní v Košiciach, informáciu 
o konaní tradičného volejbalového turnaja geodetov VéGéeS 
2016 v Bratislave, ako aj krátke správy o činnosti orgánov Ko-
mory č. 7 – 12/2016.
V pomerne rozsiahlej nasledujúcej časti časopisu prinášame 
v zmysle vnútorných poriadkov Komory aktuálne správy, do-
kumenty a zápisnicu z konania valného zhromaždenia Komory 
v roku 2016 v Senci.
Rubriku „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“ 
tentoraz vypĺňajú aktuálne novinky firiem: TOPCON, Geomax, 
Leica, GISOFT.
Poslednú, tradičnú rubriku časopisu „Komora informuje“ 
vypĺňajú naše pracovníčky kancelárie Komory informáciami 
zo zasadaní predstavenstva, informáciami o nových členoch, 
o členoch, ktorým bola pozastavená činnosť, resp. ktorých Ko-
mora vyčiarkla zo zoznamu autorizovaných geodetov a milými 
spomienkami na tých členov, čo naše rady navždy opustili.
Vzhľadom na blížiace sa dovolenkové obdobie vám v mene 
redakčnej rady časopisu prajem dobré zdravie, dobrú náladu 
a čo najkrajšie miesto na dovolenkový pobyt, na stretnutia 
s blízkymi a s priateľmi, na načerpanie síl do druhej polovice 
roka a na veľa pekných zážitkov, ktoré budú tvoriť vašu pozitív-
nu zásobáreň síl a vytrvalosti do nastávajúcich dní roka.
Príjemné čítanie letného čísla časopisu želá všetkým čitate-
ľom.
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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S geodéziou okolo sveta

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

1. Úvod – ako vznikol tento článok

Len pred niekoľkými dňami sa skončila kon-
ferencia FIG 2016, ktorá sa tento rok konala 
na Novom Zélande, na jeho Južnom ostrove, 
v zemetrasení postihnutom meste Christ-
church. A práve tam sa tento článok začal.

Keďže na Novom Zélande je veľmi málo Slo-
vákov či Čechov, hneď po zverejnení webovej 
stránky konferencie som začala zisťovať, koľ-
ko Slovákov na konferenciu vlastne dorazí. 
Počet dvaja mi síce dych nevyrazil, ale stále 
je to viac ako žiadny. A tak som sa začala 
tešiť. Prof. Kopáčika som dobre poznala ešte 
z univerzitných čias, Ing. Hardoša som spo-
znať ešte len mala. Všetci traja sme sa stretli 
hneď v prvý deň konferencie a spoločne pre-
žili ďalších 5 hektických dní, plných predná-
šok, informácií a „kiwi“ angličtiny.

2. Vysoká škola ukončená – čo ďalej?

Po ukončení vysokej školy prišla otázka – 
kam ďalej? Keďže som ešte nebola celkom 
rozhodnutá, ktorým smerom sa moja kariéra 
bude vyvíjať, zostala som na katedre na pos-
te internej študentky PhD. Po necelom roku 
prišla na katedru ponuka zo Švajčiarska, že 
otvárajú pozíciu štipendistu na 2 roky v odbo-
re laserové skenovanie v CERN-e (European 
Organization for Nuclear Research). Ešte ni-
kdy som sa nerozhodla tak rýchlo – vyplnila 
som aplikáciu, profesor Kopáčik bol mojím re-
ferentom a garantom a o mesiac som už bola 
na ceste do Ženevy. Cestovať a spoznávať 
svet bolo odjakživa mojou túžbou a tu sa čr-
tala vynikajúca príležitosť. Byť v krajine nielen 
ako turistka, ale naopak, stať sa jej súčasťou, 
pochopiť mentalitu ľudí a spoznať ich kultúru. 
Švajčiarsko taktiež nie je príliš ďaleko od Slo-
venska a keby sa veci nevyvíjali podľa plánu, 
vždy sa predsa môžem vrátiť domov.

3. CERN – miesto, kde vznikol web 
a Higgsov bozón

Na mnoho vecí som pripravená bola, na mno-
hé som pripravená nebola a o mnohých som 
ani nevedela, že prídu. Prvou prekážkou bol 
jazyk – vždy som hovorila solídnou angličti-
nou, cez prázdniny som každoročne cesto-
vala do Ameriky zlepšiť si znalosť jazyka, ale 
zrazu sme sa nebavili o shoppingu a voľnom 
čase. Mali sme sa baviť o polygónoch a vyrov-
návacom počte, o súradnicových systémoch 
a o Higgsovom bozóne. A nielen v angličtine, 

Obr. 1 | FIG 2016, Christchurch, Nový Zéland.

Obr. 2 | Large Hydron 
Colider, CERN

Obr. 3 | Large Hydron Colider, CERN, 2005.
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ale i vo francúzštine. Ak som chcela zotrvať 
a presadiť sa, nezostávalo mi nič iné, ako 
začať navštevovať 3-krát týždenne kurz fran-
cúzštiny a zlepšovať si pri každej možnej prí-
ležitosti angličtinu.

Dnešným pohľadom hodnotiac, neviem 
si predstaviť lepšie miesto na rozbehnutie 
kariéry, ako je CERN (home.cern/topics/lar-
ge-hadron-collider) – veľké množstvo profe-
sionálov z celého sveta, vynikajúce pracovné 
podmienky a prakticky neobmedzené finan-
covanie výskumu. Tu som sa rozhodla, akej 
oblasti geodézie sa chcem venovať vo svojej 
kariére – bolo to a ešte stále je laserové ske-

novanie.
Mojou úlohou v CERN-e bolo vytyčovanie 

a určovanie polohy prvkov vo veľkom urých-
ľovači častíc (Large Hydron Colider – LHC) 
s presnosťou na desatinu milimetra – vzhľa-
dom na bodové pole, ktoré je vybudované 
priamo v podzemí. Túto „metrologickú“ kva-
litu bolo potrebné zabezpečiť v procese pro-

jektovania, montáže a prevádzky všetkých 
zariadení, pri analýze a spracovaní údajov, 
ktoré som získala skenovaním vo všetkých 
troch v tom čase aktívnych urýchľovačoch. 
Súčasťou mojej práce bola aj pravidelná 
nivelácia (27 km) v LHC, pri ktorej sa dosa-
hovala presnosť desatiny milimetra. V čase 
môjho pôsobenia v CERN-e v LHC prebiehalo 
7 experimentov, ktoré používali rôzne detek-
tory na analýzu nespočítateľného množstva 
častíc vyvolaných kolíziou (zrážkou). Každý 
jeden z experimentov je unikátny a je charak-
teristický práve podľa skladby rôznych detek-
torov. Mediálne najznámejším experimentom 
vždy bol a stále je ATLAS, ktorý sa nachádza 
100 metrov pod malou švajčiarskou dedinou. 
Jeho detektor váži približne 7 000 ton a je-
ho cieľom je nachádzanie fundamentálnych 
častíc. Experimenty prebiehajúce v ATLASE 
a CMS potvrdili prítomnosť novej častice, 
dnes známej ako Higgsov bozón.

Geodetické merania prebiehali vždy po-
čas dňa s maximálnou dĺžkou 3 hodín v pod-
zemí. V tuneloch sme sa presúvali peši alebo 
na bicykloch, dodržiavajúc prísne bezpeč-
nostné opatrenia. Do LHC sa dá dostať cez 8 
výťahových šácht, záleží na tom, v ktorej časti 
urýchľovača pracujete a ktorá časť je práve 
v prevádzke.

Po počiatočných problémoch som sa za-
pracovala, zžila s medzinárodným kolektívom 
a tak ma dosť mrzelo, keď som sa s CERN-
-om lúčila. Smutno mi bolo aj za prostredím 
Ženevy, ktorá je naozaj zaujímavým historic-
kým mestom. No najmä Alpy, lyžovačky, ale 
aj cestovanie po Švajčiarsku a Francúzsku 
(areál CERN-u sa rozprestiera na hraniciach 
Švajčiarska a Francúzska).

4. Plowman Craven – odvážny krok 
do sveta skenovania

Po roku a pol v CERN-e som zistila, že ak 
chcem pokročiť vo vybranom odbore, musím 
sa presunúť niekam, kde je väčšia variabilita 
zákaziek, väčšie množstvo skenerov a kde 
sa skenovanie neustále vyvíja a napreduje. 
Mojou voľbou bola firma Plowman Craven 
and Associated (PCA), so sídlom v Londýne 
– www.plowmancraven.co.uk.

Na interview som šla nervózna, predsa 
len, cítila som, že mám rezervy, ale dopadlo 
to výborne – dostala som šancu, stala sa 
prvou ženou a cudzinkou v tíme „3D Laser 
Scanning”. Londýn sa pre mňa stal na 4 ro-
ky prechodným domovom. Okrem terestric-
kého laserového skenovania som sa stala 
expertkou na LIDAR skenovanie, skenovanie 
filmových súborov a skenovanie s mm-ovou 
kvalitou. Presadiť sa vo Veľkej Británii nebolo 
ľahké – konkurencia tu je silná, dominancia 
mužov nepopierateľná a žiadna podpora 
od krajanov – vo firme som bola jediná Slo-
venka. Popri laserovom skenovaní som sa 
venovala 3D modelovaniu stavieb a topogra-
fických plôch a začala sa zaujímať o používa-
nie laserového skenovania v oblasti súdneho 
znalectva a kriminalistiky – pracovala som na 
zákazkách pre britské ministerstvo vnútra.

Osobitnou kapitolou môjho pôsobenia 
v spoločnosti PCA bola spolupráca s filmár-
mi. Spolupracovali sme na každom diele 
svetoznámej série filmov Harry Potter, z kto-
rých mi osobitne uviazol v pamäti štvrtý diel – 

Obr. 4 | Použitie HDS 6 000 
pri vyšetrovaní príčin požiaru, 
Plowman Craven, 2007.

Obr. 5 | Skenovanie hlavy 
(head scanning), Plowman 
Craven, 2008.
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„Harry Potter a väzeň z Azkabanu”. Pracovala 
som na skenovaní „hrdozobca”. Pripadalo mi 
to veľmi zvláštne, pretože príbehy mladého 
kúzelníka ma len niekoľko rokov predtým 
okúzlili – doma v knižnici mám všetkých se-
dem dielov Harryho Pottera i všetky ďalšie 
knihy od J. K. Rowlingovej. Spolupráca s fil-
movým štábom a hercami bola zážitkom na 
celý život.

Iným pamätným zážitkom boli filmové sú-
bory pre film „10 000 B. C.”, ktoré sa nakrú-
cali v Namíbii. Okrem skenovania hercov, ich 
postáv (head and body scanning) ma potešil 
počas voľných chvíľ „sandboarding” na ob-
rovských pieskových dunách, návšteva hlav-
ného mesta Windhoek či každodenný západ 
slnka vo vlnách Atlantického oceána.

Dlhodobo trvajúcim a skúsenosti priná-
šajúcim projektom bolo skenovanie metra 
v Londýne. Medzi zamestnancami Plowman 
Craven to bola jedna z najobľúbenejších 
zákaziek, pretože pracovný čas bol krátky – 
vždy len popri nočnej odstávke metra, čiže 
od 01:00 hod. do 04:00 hod. podľa toho, na 
ktorej linke metra sme práve pracovali – a za 
nočnú zmenu sa vždy platili extra prídavky. 
Jedným z cieľov skenovania bolo vytvorenie 
3D modelov, ktoré slúžili dizajnérom na pro-
jekt rozšírenia nástupíšť na zastávkach metra 
pred Olympijskými hrami 2012 tak, aby sa 
mohli pridať ďalšie vozne do súprav a mohla 
sa tak zvýšiť kapacita prepravy.

Projekt, ktorý ma naučil, že Londýn naozaj 
nikdy nespí, bolo skenovanie centra mesta 
(Oxford Circus, Regent Street and Piccadil-
ly Circus s priľahlými ulicami) na vytvorenie 
presnej digitálnej kópie pre počítačovú hru. 
Pracovali sme len od neskorého večera do 
skorého rána, lebo premávka a množstvo 
ľudí prechádzajúcich touto časťou Londýna 
v akejkoľvek inej hodine boli neúnosné a pre 
skenovanie neakceptovateľné. Naším najväč-
ším nepriateľom bol povestný červený „doub-
le-decker“ – chytiť ich niekoľko za sebou 
a skenovanie sme mohli opakovať.

5. GEFOS – kúsok od domova

Po šiestich rokoch v zahraničí som sa roz-
hodla skúsiť geodetickú spoločnosť bližšie 
k domovu. Presunula som sa do Prahy, do 
spoločnosti GEFOS, a. s. (www.gefos.cz), na 
post projektového manažéra, kde som zotr-

vala nasledujúce 4 roky. Tri roky som strávila 
v Prahe a rok v dcérskej spoločnosti GEFOS 
SLOVAKIA, s. r. o. v Bratislave (www.gefos.
sk). Byť tak blízko domova bolo úžasné, 
všetko bolo oveľa jednoduchšie. Využila som 
ponuku pokračovať v laserovom skenovaní 
a odovzdať svoje skúsenosti získané vo Veľ-
kej Británii. Úroveň laserového skenovania 
bola o niečo nižšia ako vo Veľkej Británii, 
veď to bolo obdobie, keď sa táto metóda 
v strednej Európe ešte len dostávala do po-
vedomia. Podarilo sa nám vybudovať tím od-
borníkov a získať skvelé meno presahujúce 
hranice Česka i Slovenska (India, Francúz-
sko, Poľsko).

Jadrom našich zákaziek bol petroche-
mický priemysel. Postupne sa však naše 
portfólio rozrástlo, veľmi silné bolo zastúpe-
nie skenovania historických pamiatok, neza-
budnuteľné je skenovanie na Katedrále sv. 
Víta či skenovanie chrudimskej Kalvárie. Sú-
stredili sme naše aktivity i na oblasť dopravy 
a dopravných investícií. Skenovanie tunelov 
i mostov sa stalo našou každodennou samo-
zrejmosťou.

Na konferencii FIG 2016 v Christchurch 
som sa stretla s pánom Róbertom Šinkne-
rom, podpredsedom predstavenstva GEFOS, 
a. s., ktorý bol jeden z piatich kolegov repre-
zentujúcich našich západných susedov.

Obr. 6 | Skenovanie barokového anjela v Chrudime, Gefos, a. s., 2010.
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Obr. 8 | Zisk prvého miesta v „Award of Excellence“ 
za projekt „Bridge of Remembrance“, Woods, 2015.

Obr. 9 | Prednáška na 
FIG 2016, Nový Zéland, 
Christchurch, Woods, 
2016.

firmy, ktorý momentálne hľadá niekoho so 
znalosťou laserového skenovania, niekoho 
s vášňou pre skenovanie a výskum. A ak aj 
nemám záujem, nech sa s ním aspoň poroz-
právam, a niekoho mu odporučím. Pomyslela 
som si, že rozhovor aspoň vyskúšam.

Nastal dohodnutý deň a s ním i moje in-
terview (vzhľadom na vzdialenosť medzi SR 
a Novým Zélandom – cez skype). S „kiwi” 
angličtinou som mala minimálne skúsenosti, 
ale to, že to bude takmer iný jazyk, to som ne-
čakala. Po prvých ťažkých minútach sme sa 
rozbehli a skypovali ďalšie 4 hodiny. Hneď na 
druhý deň mi mailom prišla pracovná ponuka 
od firmy Woods (www.woodslaserscanning.
co.nz). I ja som sa rozhodla rýchlo – idem, 
a to hneď. Nešlo to však tak rýchlo ako som 
si predstavovala – vybavovanie víz, zdravotné 
prehliadky, overovanie dosiahnutého vzde-
lania. Najväčším problémom pri získavaní 
3-ročných „Essential Skills Visas” bolo uzna-
nie statusu univerzity pre moju alma mater 
STU Bratislava – ešte o nej nikdy nepočuli, 
a tak úradníci mali určité obavy, či moje 
vzdelanie spĺňa všetky predpísané požiadav-
ky na daný typ víz. Po tom, ako sa za mňa 
firma Woods zaručila, som víza získala a už 
mi nič nestálo v ceste – o mesiac a niekoľko 
dní som už sedela v lietadle smer Auckland, 
Nový Zéland.

Po 33 hodinách letu som sa ocitla na me-
dzinárodnom letisku, kde ma čakal sympatic-
ký pán s mojím menom výrazne napísaným 
na ceduľke – môj budúci šéf Rowan. Bola 
nedeľa podvečer, ja som bola „jet-legged“ 
a v pondelok ma očakávali na novom pô-
sobisku. Prvý mesiac v novom zamestnaní 
preletel ako voda – zoznamovala som sa 
s firmou, s jej fungovaním, zamestnancami 
a najbližšími kolegami. Postupne sa začala 

Súčasťou mojej práce bol i marketing 
a propagácia spoločnosti a laserového ske-
novania na konferenciách a workshopoch. 
Za zmienku rozhodne stojí konferencia PLA-
TO v Belgicku či každoročná návšteva medzi-
národnej konferencie SPAR Europe.

Čo mi v zahraničí vždy chýbalo, bola určitá 
spolupatričnosť. GEFOS sa vždy postaral o to, 
aby zamestnanci mali príjemné až nadštan-
dardné medziľudské vzťahy. Organizovali sa 
spoločné aktivity, zúčastňovali sme sa na rôz-
nych športových súťažiach a zdieľali životné 
jubileá. Mám rada alpské lyžovanie, ale beh 
na lyžiach je mi vzdialený. Nie tak pre väčšinu 

osadenstva spoločnosti GEFOS, a. s. Na kaž-
doročnom podnikovej akcii na Jizerke som 
pravidelne dobiehala na poslednom mieste, 
maximálne 1 – 2 miesta pred ním. Snáď i pre-
to ma pozývali každý rok.

6. Woods – splnený sen

Jedného dňa mi prišiel e-mail od bývalého 
kolegu z PCA, ktorý sa medzičasom presunul 
na Nový Zéland a začal pracovať pre náboro-
vú agentúru, či by som nemala záujem poroz-
právať sa s majiteľom súkromnej geodetickej 

Obr. 7 | Seminár PLATO 
v Belgicku (Gent), príspevok 
autorky, Gefos, a. s., 2012.
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zlepšovať i moja „kiwi“ angličtina a zisťovala 
som, kde sa spoločnosť nachádza v lasero-
vom skenovaní.

Prvý polrok sme robili veľa prezentácií 
– kontaktovali sme spoločnosti, ktoré by 
mohli mať záujem o naše služby – architek-
ti, mliekarenský priemysel, továrne, doprava 
a infraštruktúra. Keďže sme na Novom Zé-
lande, filmový priemysel tu má významné 
postavenie, snažili sme sa nájsť zákazníkov aj 
z prostredia filmových štúdií a filmových pro-
ducentov. Vytvorili sme novú webovú stránku 
prezentujúcu naše najzaujímavejšie projekty. 
Osamostatnili sme sa od už zabehnutej znač-
ky Woods a vytvorili sme vlastnú – Woods 
Laser Scanning. Precestovali sme celý Nový 
Zéland a priľahlé pacifické ostrovy. Po niekoľ-
kých mesiacoch sa začali dostavovať výsled-
ky – stali sme sa najžiadanejšou spoločnos-
ťou v oblasti laserového skenovania. Karta sa 
obrátila – boli to filmové štúdiá, ktoré volali 
nám, aby sme im naskenovali filmové súbo-
ry, architekti, ktorí nás prosili, aby sme im ich 
projekty vymodelovali v 3D a mliekarenský 
priemysel, ktorý si už nevie predstaviť, že by 
mal mapy iba v 2D. Naše vedenie malo po-
chopenie pre potreby laserového skenovania. 
Ako jedna z prvých firiem na svete sme do-
stali k dispozícii HDS Leica ScanStation P40, 

začali používať Visual Alignment a Jet Stream 
(v rámci softvérov Cyclone a AutoCad).

Moje 3 roky, ktoré som sa rozhodla strá-
viť na Novom Zélande a vo firme Woods, sa 
pomaly končia. Je za mnou a celým naším 
tímom veľa práce, ale dosiahli sme mnoho. 
Preto sa teším na všetky ďalšie výzvy, ktoré ma 
v budúcnosti čakajú. Neviem sa dočkať ďalšej 
šance dokázať, aké je laserové skenovanie 
v dnešnom geodetickom svete nevyhnutné 
a ako sa stalo jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Moji kolegovia (či už „čistokrvní“ kiwis ale-
bo prisťahovalci z rôznych krajín sveta) často 
hovoria, že poznám Nový Zéland lepšie ako 
ktokoľvek iný v našej firme. Určite je v ich tvr-
dení veľa pravdy, pretože som túto prekrásnu 
a jedinečnú krajinu precestovala od seve-
ru (najsevernejší bod Mys Rheigna) po juh 
(Stewartov ostrov a Invercargill). Prešla som 
aj západné pobrežie či už na Južnom alebo 
Severnom ostrove, navštívila som Taurangu 
a Napier na východnom pobreží. Na najvyš-
šom bode krajiny na Mt. Cook Aoraki som 
síce nebola, ale zliezla som „horu osudu“ 
z Pána prsteňov a Mt. Tauraki, ktoré patria k 
najvyšším horám na Severnom ostrove. Pre-
cestovala som Nový Zéland krížom-krážom 
a skutočne som sa ocitla na miestach, kam 
sa i domorodci dostanú málokedy.

7. Záverom

Je len málo odborov, so znalosťou ktorých 
sa dá precestovať a spoznať celý svet a stále 
zostať na profesionálnom vrchole – geodé-
zia je jedným z nich. Pri znalosti jazykov, 
zodpovedajúcom vzdelaní, odvahe a troške 
toho povestného šťastia, sa i nemožné stáva 
možným. Pre moju prácu bolo dobré, že som 
nikdy za sebou „nepálila mosty“, ale naopak 
som si dokázala udržať dobré profesionálne 
vzťahy, ako aj výborné ľudské priam priateľ-
ské partnerstvá. Príkladom sú moje kontakty 
s Katedrou geodézie STU, ktoré som nikdy 
neprerušila, ale stále ich utvrdzovala a vylep-
šovala. Spolupráca a dobré vzťahy vyústili do 
sľubnej spolupráce medzi PCA a Woods vo 
filmovom priemysle.

Vzájomná spolupráca a výmena skúse-
ností je základnou myšlienkou aj pri organizo-
vaní celosvetových FIG konferencií, aká bola 
i tento rok v Christchurch. Takže dovidenia 
v roku 2017 v Helsinkách vo Fínsku.

Poďakovanie

Rada by som poďakovala prof. Kopáčikovi 
a prof. Staněkovi – obaja boli a vždy budú 
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Obr. 10 | FIG 2016, 
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tím Woods.
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Namiesto motta:
„V prvom rade naše občianskoprávne 
zákonodarstvo nerozlišuje od r. 1950 
v rámci vecných bremien rozdiel medzi 
služobnosťami a reálnymi bremenami. 
To je kuriozita, ktorú popri českom práve 
vykazuje len právo slovenské.“

Eliáš, Karel – Psutka, Jindřich: Věcná břemena. [§151n-r 
Občanského zákoníku]. Praha: Linde Praha, a. s., 2012, s. 11.

1. Úvod

V geodetickej a predovšetkým v katastrálnej 
praxi sa často stretávame s nesprávnou, prí-
padne neúplnou interpretáciou niektorých 
pojmov a termínov. Týka sa to aj viacerých 
právnych termínov, ktoré sa v priebehu vývo-
ja právneho systému a právnych predpisov 
menili, rušili alebo doplňovali. Príspevok si 
kladie za cieľ poukázať na vybranú problema-
tiku vecných bremien z pohľadu požiadaviek 
súčasnej katastrálnej praxe.

2. Krátko z histórie

Právnym predchodcom inštitútu „vecných bre-
mien“ boli „služobnosti“ a „reálne bremená“. 
Tieto inštitúty boli upravené vo Všeobecnom ob-
čianskom zákonníku z roku 1811. „Služobnosti“ 
zodpovedalo právo, ktoré vlastníka veci zaväzo-
valo, aby pre panujúcu podstatu niečo znášal 
alebo, aby niečo nekonal, čo by inak mohol; 
základným rysom služobnosti bola „pasivita“ 
vlastníka. „Reálnemu bremenu“ zodpovedalo 
právo, ktoré vlastníka zaväzovalo pre panujúcu 
podstatu niečo konať, poskytovať určité plnenie 
(peňažné, nepeňažné); základným rysom reál-
neho bremena bola „aktivita“ vlastníka.

Služobnosti sa delili na pozemkové – boli zria-
dené na lepšie a účelnejšie využitie pozemku 
a na osobné – boli zriadené na užívanie neja-
kej veci, užívanie, požívanie a bývanie.

Vecné bremená s verejnoprávnym prvkom

a) Pozemkové služobnosti sa delili na:
–  poľné – právo mať na cudzom pozemku  

chodník, čerpať vodu zo studne, pásť do-
bytok, rúbať drevo, poľovať, chytať ryby...,

–  domové – používať susedov komín, púšťať 
vodu z odkvapu na susedov pozemok, za-
sadiť trám do susednej steny, okno, nezvy-
šovať dom, neodoberať svetlo...,

–  nepravidelné – boli zriadené pre konkrét-
nu osobu,

– z ákonné – vznikli zo zákona.

b) Osobné služobnosti sa delili na:
–  právo užívania – užívať vec pre svoju po-

trebu, nesmie sa previesť na tretiu osobu,
–  právo požívania – nielen užívať vec pre 

svoju potrebu ale brať z nej aj úžitky (naj-
častejšie vdovské právo).

Rakúsky Všeobecný občiansky zákon-
ník (ABGB) upravoval služobnosti v siedmej 
hlave v takmer 60 paragrafoch, Občiansky 
zákonník z roku 1950 v deviatej hlave s nad-
pisom „Vecné bremená“ obsahoval už iba 
22 paragrafov a dnes platný Občiansky zá-
konník [OZ] zredukoval pod titulom „Vecné 
bremená“ právnu úpravu na 3 paragrafy; 
vecných bremien sa však týkajú aj niektoré 
ďalšie paragrafy Občianskeho zákonníka.

3. Súčasná právna úprava

Vecné bremená v súčasnosti upravuje zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v § 151n 
– 151p OZ; sú to vecné práva k cudzej veci. 
Inštitút vecných bremien bol v Občianskom 
zákonníku upravovaný postupne, najskôr no-
velou zákona č. 131/1982 Zb. bolo prevzaté 
pôvodné ustanovenie o vecných bremenách 
z Občianskeho zákonníka z r. 1950 a novelou 
zákona č. 509/1991 Zb. sa zavŕšil proces 
reštitúcie vecných práv.

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnu-

teľnej veci v prospech niekoho iného tak, že 
je povinný:

 niečo trpieť (pati), napr. prechod cez poze-
mok,

 niečoho sa zdržať (non facere), napr. nevy-
konať stavebné úpravy (pôvodne „služob-
nosti“),

 niečo konať (facere), napr. poskytovať urči-
té služby, ich plnenie.

Neobmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci s ňou 
disponovať – teda ju previesť, zaťažiť, zmeniť 
účel jej využívania.

Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú:

 absolútne subjektívne práva (pôsobia voči 
všetkým),

 vecné práva k cudzej veci,
 zriadené len k nehnuteľnosti (aj k spolu-

vlastníckemu podielu [1]),
 opakujúce sa plnenia [2],
 spojené buď s vlastníctvom nehnuteľnosti 

alebo patria určitej osobe.

Subjekt vecných bremien:

Povinná osoba – vlastník zaťaženej nehnuteľ-
nosti;
Oprávnená osoba – vlastník nehnuteľnosti, 
alebo osoba, v prospech ktorej sa zriaďuje 
vecné bremeno.

Predmet:

Zaťažená nehnuteľnosť, označená podľa 
§ 42 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (teda parcelným 
číslom pozemku, ktorého sa vecné bremeno 
týka, druh pozemku, výmera...).

Obsah:

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu; 
obsah vždy musí byť určitý a zrozumiteľný, 
musí z neho vyplývať, či ide o vecné bremeno 
spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti 
alebo spojené s určitou osobou.
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Rozsah:

Vymedzený geometrickým plánom.

Rozdelenie vecných bremien: in rem a in per-
sonam

Vecné bremená in rem:

 zakladajú právo k cudzej veci na základe 
úzkeho vymedzenia čo do rozsahu a účelu,

 viažu sa k nehnuteľnosti – vzťah napr. po-
zemok/pozemok (napr. právo prechodu 
cez pozemok...),

 platia spravidla na neobmedzený čas,
 prechádzajú s vlastníctvom veci na nado-

búdateľa nehnuteľnosti,
 slúžia spravidla na lepšie využitie nehnu-

teľnosti.

Vecné bremená in personam:

 slúžia na rozsiahlejšie využívanie cudzej 
veci,

 slúžia v prospech individuálne určenej 
konkrétnej oprávnenej osobe (fyzickej ale-
bo právnickej), (napr. právo doživotného 
užívania nehnuteľnosti...),

 zaväzujú iba tie subjekty, tých vlastníkov 
nehnuteľností, ktorí vecné bremeno do-
jednali,

 a zanikajú najneskôr smrťou oprávnenej 
osoby.

Vznik vecných bremien:

 zmluvou – na účinnosť je potrebný vklad 
do katastra nehnuteľností [3],

 ďalej na základe závetu v spojení s de-
dičským konaním, schválenou dohodou 
dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu, 
rozhodnutím súdu, zo zákona, výkonom 
práva – vydržaním.

K nehnuteľnostiam, ktoré sa v katastri neza-
pisujú, vznikajú vecné bremená už uzavretím 
zmluvy.

Zánik vecných bremien:

 rozhodnutím príslušného orgánu, zo záko-
na (napr. ak nastanú trvalé zmeny, na zá-
klade ktorých sa stane výkon práva trvalo 
nemožným – strata vody v studni...),

 dohodou (nie jednostranné vzdanie sa 
práva),

 ak nastanú trvalé zmeny, že vec už nemô-
že slúžiť potrebám oprávnenej osoby,

 ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepo-
mer medzi vecným bremenom a výhodou 
oprávneného (súd),

 uplynutím času, na ktorý bolo zriadené,

 smrťou oprávnenej osoby,
 premlčaním (nie pri zákonných vecných 

bremenách),
 splynutím povinnej a oprávnenej osoby.

Ide o zánik vecných bremien, ktorý je upra-
vený v Občianskom zákonníku. Je otázne, do 
akej miery môžeme tieto ustanovenia apliko-
vať na zánik zákonných vecných bremien.

4. Zákonné vecné bremená

Vznikajú, ako už vyplýva z ich názvu zo zá-
kona, napr. zákon č. 251/2012 Z. z. o ener-
getike, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov, zákon 
č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
pod stavbami, zákon č. 351/2011 o elektro-
nických komunikáciách, ...

Majú špecifický režim, upravený verejno-
právnymi predpismi (obsah bremena je defi-
novaný priamo v zákone a ak nie, primerane 
sa na neho vzťahujú ustanovenia OZ [4]).

Obsahom môže byť napr. vstup na cudzie 
pozemky a do cudzích objektov a zariadení, 
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných sietí 
a stavba ich vedení, držba a užívanie pozem-
ku pod stavbou a pod.

Zákonné vecné bremená sú teda zriadené 
zákonom, vždy vo verejnom záujme, vždy ide 
o vecné bremeno in rem (teda so zmenou 
vlastníckeho práva k zaťaženému pozemku 
prechádza vecné bremeno na každého nado-
búdateľa zaťaženého pozemku), má aj určitý 
prvok in personam (teda oprávneným z vec-
ného bremena je vždy určitý subjekt, napr. 
prevádzkovateľ elektronických komunikácií, 
atď.). Aj napriek tomu, že v ide o vecné bre-
meno zo zákona, vždy sa zriaďuje za úplatu.

Pri určitých obmedzeniach zakotvených 
v jednotlivých právnych predpisoch je potreb-
né rozlišovať, či ide o vecné bremeno alebo 
o inú formu vecno-právneho zaťaženia nehnu-
teľnosti [5].

Zákonné vecné bremená vznikajú buď oka -
mihom účinnosti zákona (napr. zákon č. 66 
/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
pod stavbami) alebo na základe vzniku iných 
skutočností (napr. povolením na prevádzko-
vanie distribučnej sústavy v zmysle zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike alebo právo-
platnosťou stavebného povolenia [6]).

5. Zápis zákonných vecných bremien 
v katastri nehnuteľností

Zápis zákonného vecného bremena sa vykoná 
v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam záznamom. 
Zápis má len evidenčný charakter. Návrh na 
zápis môže podať len osoba oprávnená podľa 
jednotlivých zákonov (podľa zákona o ener-
getike držiteľ povolenia na prevádzkovanie 
distribučnej siete, podľa zákona o elektronic-
kých komunikáciách podnik, prevádzkujúci 
verejné siete a pod.) Keďže ide o zápis vecné-
ho bremena záznamom, je otázne, ako bude 
správny orgán na úseku katastra postupovať, 
ak o zápis požiada iná, ako je podľa zákona 
oprávnená osoba. Pri záznamovom konaní je 
preskúmavacia pôsobnosť správnych orgá-
nov na úseku katastra veľmi obmedzená, čo 
sa týka vecnej stránky návrhu na zápis. Len 
jeden zo zákonov, upravujúcich vecné bre-
mená zo zákona obsahuje ustanovenie, aký 
podklad je potrebné predložiť na zápis do ka-
tastra nehnuteľností (podľa § 4 ods. 1) záko-
na č. 66/2009 Z. z. podkladom na vykonanie 
záznamu je súpis nehnuteľností).

6.  Iná forma vecno-právneho 
obmedzenia

Zákonom alebo iným právnym predpisom 
možno obmedziť vlastnícke právo nielen for-
mou vecného bremena, ale aj inou formou 
vecno-právneho obmedzenia. Ide napríklad 
o ochranné pásma, kultúrne pamiatky, chrá-
nené územia. Tieto obmedzenia sú upravené 
napr. zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny, zákonom č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon 
č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vo-
dách,...). Tieto obmedzenia sú zriadené vždy 
vo verejnom záujme a za úplatu.

Zápis týchto obmedzení do katastra 
nehnuteľností sa taktiež vykoná záznamom 
(evidenčný spôsob) na základe verejnej lis-
tiny (napr. nariadenie vlády SR, rozhodnutie 
ústredného orgánu štátnej správy, rozhodnu-
tie rozpočtovej organizácie a pod.) alebo inej 
listiny. Prílohou návrhu na zápis je geomet-
rický plán (tzv. zjednodušený geometrický 
plán). V prípade zápisu tých obmedzení, ktoré 
vznikli v minulosti, ale z rôznych dôvodov ne-
boli zapísané v katastri nehnuteľností, vzniká 
veľký problém pri ich zápise v súčasnosti. 
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Keďže kataster nehnuteľností je veľmi „živý“, 
vykonávajú sa v ňom denne rôzne zmeny, 
často dochádza aj k zmene parcelných čísiel, 
ktorých sa vecné bremeno týka. Následne 
potom nie je možné vecné bremeno zapísať, 
keďže predložená listina (napríklad vyhláška, 
ktorou sa vyhlasuje chránené územie) už nie 
je zápisu schopná. V týchto prípadoch už nie 
je možná ani len jej oprava a nie to ešte jej 
zápis.

7. Záver

Azda za najdôležitejšie považujeme absenciu 
právnej úpravy (či už v priamo v katastrálnom 
zákone alebo jednotlivých právnych predpi-
soch, upravujúcich vznik zákonných vecných 
bremien):
 ktorá by jednoznačne určila, aké doklady 

je potrebné predložiť na zápis v katastri 
nehnuteľností,

 ako preukázať vznik vecného bremena zo 
zákona.
Ako príklad môžeme uviesť vecné bre-

meno podľa zákona č. 66/2009 Z. z. Podľa 
§ 4 ods. 1) zákona „ak nemá vlastník stavby 
ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku 
pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, 
vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod 
stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom 
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka 
stavby právo zodpovedajúce vecnému bre-
menu, ktorého obsahom je držba a užívanie 
pozemku pod stavbou, vrátane práva usku-
točniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide 
o stavbu povolenú podľa platných právnych 
predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na 
obec alebo vyšší územný celok. Podkladom 
na vykonanie záznamu o vzniku vecného 
bremena v katastri nehnuteľností je súpis 
nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech 
vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecné-
mu bremenu“.

Toto je celá právna úprava, týkajúca sa pred-
metného vecného bremena. Z pohľadu ka-
tastra sa tu však vynára viacero otázok:
 je potrebné preukázať aj skutočnosť, že 

ide o stavbu povolenú?, teda má obec 
predložiť správnemu orgánu na úseku ka-
tastra aj kolaudačné rozhodnutie na stav-
bu?

 je potrebné preukázať aj prechod majetku 
zo štátu na obec?

 je potrebné predložiť geometrický plán?

Ako vidno len z tohto jedného právneho 
predpisu, problematika zákonných vecných 
bremien je z pohľadu ich zápisu v katastri 
nehnuteľností veľmi zložitá práve pre absen-
ciu právnej úpravy, ktorá by jednoznačne 
stanovila, aké podklady na zápis v katastri 
nehnuteľností je potrebné predložiť. Z tohto 
dôvodu je veľmi dôležitá úloha Úradu geodé-
zie, kartografie a katastra Slovenskej republi-
ky (ďalej len „Úrad“) ako ústredného orgánu 
štátnej správy na úseku katastra v usmerňo-
vaní jednotlivých správnych orgánov na úseku 
katastra. Úrad vypracoval viacero usmernení, 
týkajúcich sa zápisu zákonných vecných 
bremien, v ktorých určil, na základe akých 
dokladov a listín sa vykoná zápis v katastri 
nehnuteľností. Týmito usmerneniami si Úrad 
nahradil chýbajúce ustanovenia v právnych 
predpisoch a zároveň zabezpečil jednotný 
postup správnych orgánov na úseku katastra 
pri zápise zákonných vecných bremien.

Úlohou Úradu bude v rámci novely katastrál-
neho zákona pokúsiť sa o úpravu zápisu 
zákonného vecného bremena do katastra 
nehnuteľností (nie je zrejmé ani to, či v katastri 
nehnuteľností má byť zákonné vecné bremeno 
označené len s odkazom na právny predpis, 
na základe ktorého vzniklo, alebo celý obsah 
vecného bremena definovaný v zákone) a určiť 
podklady, na základe ktorých sa vykoná zápis.

Literatúra

[1]  Vecné bremeno môže v niektorých prípadoch zriadiť len 
spoluvlastník nehnuteľnosti, a to bez toho, žeby ďalší spo-
luvlastníci boli účastníkmi tejto zmluvy, alebo žeby k tomu 
dali svoj súhlas. Ide o prípady, keď sa vecné bremeno 
zriaďuje len ohľadne jeho spoluvlastníckeho podielu, 
a to v rozsahu jeho spoluvlastníckych práv, zodpovedajú-
cich ustanoveniu § 137 OZ (napr. by išlo o poskytovanie 
stravy, ošatenia a pod.) Ak sa vecné bremeno týka celej 
nehnuteľnosti, a teda neobmedzuje práva iba jedného 
spoluvlastníka (napr. ide o právo prechodu cez pozemok), 
potom musia byť účastníkmi zmluvy všetci spoluvlastníci. 

Teda nestačí, aby ostatní spoluvlastníci dali na zriadenie 
vecného bremena svoj súhlas. (R 14/1988).

[2]  Zákaz scudzenia a zaťaženia nehnuteľnosti nemožno zria-
diť ako vecné bremeno ani ako vecné právo. Do katastra 
nehnuteľností sa nezapisuje. (Ro KS v Brne zo 17. 7. 1995, 
sp. zn.35Ca 31/1994).

[3]  Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápi-
se vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrál-
ny zákon) v znení neskorších predpisov.

[4]  Vecné bremená zriadené na základe zákona majú špe-
cifický režim upravený verejnoprávnymi predpismi, na 
základe ktorých boli zriadené. Aj keď majú nesporný ve-
rejnoprávny prvok daný spôsobom ich vzniku a účelom, 
ktorému slúžia, nemožno prehliadať, že majú aj významný 
súkromnoprávny prvok. Občianske právo definuje vecné 
bremeno ako právo niekoho iného než vlastníka veci, 
ktoré ho obmedzuje tak, že je povinný niečo trpieť, alebo 
niečoho sa zdržať. Tzv. zákonné vecné bremená tento cha-
rakter majú tiež. Ostatné zákony, podľa ktorých vznikajú, 
ich týmto pojmom označujú. Ich režim však nie je celkom 
totožný s režimom zmluvných vecných bremien, lebo sa 
riadi špeciálnou úpravou právnych predpisov, ktoré upra-
vujú činnosti, na prevádzkovanie ktorých vznikli. Nejde 
však o komplexnú úpravu, ktorá by vylučovala použitie 
všeobecnej úpravy občianskeho práva o vecných breme-
nách.

 Preto pokiaľ tieto špeciálne predpisy nemajú osobitnú 
úpravu, riadi sa ich režim všeobecnou občianskoprávnou 
úpravou. (Na ÚS ČR z 23. 2. 2005, sp. zn. PL ÚS 25/04).

[5]  Pri posúdení toho, či ide o vecné bremeno alebo zákonné 
obmedzenie, rozhoduje podstata týchto inštitútov vylože-
ná v príslušnom právnom predpise, nie ich pomenovanie 
„vecné bremená“. (Ro NS ČR z 10. 7. 2002, sp. zn. 22 Cdo 
1624/2000).

[6]  Plynárenský i elektrizačný zákon viažu vznik vecného bre-
mena zriadiť a prevádzkovať sieť na cudzom pozemku na 
stavebné povolenie; zánik tohto bremena však nespájajú 
so zrušením tohto povolenia, ale až so zrušením vedenia. 
Zákon neuvádzal, kto mal byť v stavebnom povolení uve-
dený ako stavebník; preto aj v prípade, že stavebné povo-
lenie bolo vydané ako stavebníkovi niekomu inému, než 
plynárenskému podniku, vzniklo v prospech toho podniku 
vecné bremeno na zriadenie a prevádzkovanie plynovod-
nej prípojky. Pokiaľ by však prípojku zriadil a prevádzkoval 
niekto iný, nemohol by sa dovolávať vecného bremena, 
svedčiaceho plynárenskému podniku. Vecné bremeno, 
ktorému zodpovedalo oprávnenie zriaďovať a prevádz-
kovať na cudzích pozemkoch v rozsahu vyplývajúcom 
z rozhodnutí o prípustnosti stavby plynovej siete, nezaniká 
v dôsledku toho, že bolo zrušené právoplatné stavebné po-
volenie, na základe ktorého bol plynovodná sieť, prípadne 
jej časť zriadená na cudzom pozemku (Ro NS ČR z 8. 2. 
2001 sp.zn.Cdo1819/1999).

[7]  Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápi-
se vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrál-
ny zákon) v znení neskorších predpisov.
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Ing. Peter Katona

Katastrálny odbor 
ÚGKK SR
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Slovenská spoločnosť geodetov a kartogra-
fov ako hlavný organizačný garant pripravila 
v závere prvého májového týždňa v roku 2016 
v poradí už XXII. slovensko-poľsko-české geo-
detické dni v druhom najväčšom meste SR 
v Košiciach, ktoré sú v roku 2016 Európskym 
mestom športu. Odborný aj spoločenský 
program geodetických dní prebiehal v hoteli 
Centrum, ktorý patrí do siete kongresových 
objektov ZSVTS.

Na štvrtkovom poobedňajšom otvorení 
XXII. geodetických dní sa ako už tradične 
podieľali predsedovia usporiadateľských 
stavovských geodetických organizácií: Ing. 
D. Ferianc, EUR ING. predseda SSGK, Inž. 
S. Cegielski – prezes SGP, Ing. V. Šanda – 
predseda ČSGK, ktorí následne aj moderovali 
Úvodný tematický blok, v ktorom vystúpili 
predsedovia národných ústredných orgánov 
štátnej správy s aktuálnymi informáciami 
o stave rezortov v SR, Poľsku a ČR. Celkový 
pohľad do rokovacej sály DARWIN počas 
otvorenia geodetických dní poskytuje obr. 1.

Odborný program geodetických dní

Štvrtok: 5. 5. 2016

Úvodný tematický blok:

Aktuálne informácie predsedov národných 

ústredných orgánov štátnej správy

Moderovali: Ferianc, D. – Ciegelski, S. – 
Šanda, V.

FRINDRICHOVÁ, M.: Digitalizácia údajov 
a elektronické služby katastra nehnuteľností 
v SR.
BUJAKOWSKI, K.: Dzialania Glównego 
Urzedu Geodezji i Kartografii w zakresie 
budowy baz danych przestrzennych.
VEČEŘE, K.: Současný stav resortu ČÚZK.

XXII. slovensko-poľsko-české geodetické dni – Košice 2016

Piatok: 6. 5. 2016

Tematický blok A:

Obmedzenia vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam

Moderovali: Hudecová, Ľ. – Cegla, J. – 
Rubešová, J.

POLDAUFOVÁ, O. – KATONA, P.: Vecné 
bremená s verejnoprávnym prvkom.
KULKA, A.: Ograniczone prawa rzeczowe w 
katastrze nieruchomości.
BAREŠOVÁ, E.: Omezení vlastnických práv 
k nemovitostem.

Tematický blok B:

Legislatívna úprava a praktické využívanie 

bezpilotných leteckých zariadení (dronov)

Moderovali: Lukáč, Š. – Pachuta, A. – 
Šanda, V.

NOROVSKÁ, D.: Letecké snímkovanie 
v priestore Slovenskej republiky.
BANASZEK, S. – BANASZEK, A.: 

Wspólczesne zastosowanie dronów na rynku 
cywilnym.
BALHAR, D.: Evropský legislativní rámec pro 
provoz UAS.

Sobota: 7. 5. 2016

Tematický blok C:

Priestorové údaje – kvalita, presnosť, 

dostupnosť

Moderovali: Nagy, Š. – Kulka, A. – Polák, P.

1. Účastníci konferencie počas prednášok.

2. Predsedovia rezortov (zľava) Kazimierz Bujakowski 
(Poľsko), Mária Frindrichová (Slovensko), Karel Večeře 
(Česko).
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MICHALÍK, Ľ.: ZB GIS – súčasný stav 
a výhľad do budúcnosti.
HALVOŇ, Ľ.: Spracovanie priestorových 
údajov leteckého snímkovania a laserového 
skenovania na NLC.
ZIELIŃSKI, J.: Dane przestrzenne w Polsce – 
jakość, dokladność i dostepność.
SOUČEK, P.: Prostorové údaje – kvalita, 
přesnost, dostupnost.

Tematický blok D:

Študentské práce z technických univerzít

Moderovali: Gašinec, J. – Szabat-
Precikowska, O. – Buršíková, O.

ORAVEC, L. – VIŠŇOVSKÝ, V.: Určenie 
nadmorských výšok vrcholov hlavného 
horského hrebeňa V. Fatry (SvF STU 
Bratislava)
MICHŇOVÁ, H.: Využitie bezkontaktných 
meracích technológií pre modelovanie 
geomorfologických jaskynných objektov 
(Fakulta BERG TU Košice)
KACZOROWSKI, K.: Autokolimacyjny zestaw 
do osiowania maszyn i urzadzeń (AGH 
Krakow)
WOJCIK, P.: Wykorzystanie bezzalogowego 
statku latajacego DJI Phanton 3 Professional 
w róznych zastosowaniach geodezyjnych 

3. Účastníci behu v uliciach Košíc na spoločnej fotografii na štarte.

(Wydzial Geodezji i Kartografii Politechniky 
Warszawskiej)
SOSNOWSKI, C.: Intrgracja technik 
fotogrametrycznych na potrzeby 
rekonstrukcji zamku ksiaźat w Olsztynie 
(Wydzial Geodezji i Kartografii Politechniky 
Warszawskiej)
OVESNÁ, G.: Modelování štoly sv. Antonína 
Paduánského na základě nových důlně 
měřických prací (VŠB TU Ostrava)

Súčasťou odborného programu geodetic-
kých dní bola aj výstava prístrojovej techniky 
firiem:
Geoteam a Geotronics Bratislava.

Kultúrne a športové aktivity počas 
geodetických dní

6. 5. 2016 v poobedňajších hodinách pripra-
vili organizátori za výdatnej pomoci miestne-
ho organizačného partnera, Ústavu geodézie, 
kartografie a geografických informačných 
systémov, Fakulty BERG, Technickej univerzi-
ty Košice veľmi atraktívny športový aj kultúrny 
program pre účastníkov. Športový program 
bol naplnený, tzv. ½ deci-maratónom (v dĺž-
ke 2,1 km) v uličkách centrálnej zóny mesta 

Košíc, ako Európskeho mesta športu v roku 
2016. Na behu sa zúčastnilo 90 účastníkov 
z celkového počtu 180. Pohľad na podstatnú 
časť účastníkov behu, zoradených pri štarto-
vacej bráne, poskytuje obr. 3.

Z bohatej kultúrnej ponuky, ktorú mesto 
Košice ponúka, boli uskutočnené prehliadky 
Dómu svätej Alžbety v centre mesta aj s vý-
stupom na vyhliadkovú vežu a Košického 
hradu. Okrem prehliadky týchto historických 
pamiatok organizátori už tradične pripravili 
na štvrtkový záver dňa galavečer účastníkov 
v sále NOBEL a v piatok večer raut v sále 
EINSTEIN hotela Centrum, spojený s vyhláse-
ním výsledkov behu, oceňovaním úspešných 
účastníkov, ako aj diskotékou.

Usporiadanie takéhoto medzinárodného 
podujatia s bohatou tradíciou sa nezaobíde 
bez podpory a pomoci sponzorov, ktorými 
boli: hlavný partner – Bentley Systems ČR, 
s. r. o., partneri – 3D-S. C. V., s. r. o., Geotro-
nics Slovakia, s. r. o., Geoteam, spol. s r. o., 
Geokod, s. r. o., Geodeticca, s. r. o. a Progres 
CAD Engineering, s. r. o., ktorým aj touto ces-
tou ďakujeme za podporu.

V závere tretieho rokovacieho dňa 7. 5. 
2016 predseda SSGK Ing. D. Ferianc, EUR 
ING. úprimne poďakoval všetkým účastníkom 
za aktívnu účasť, referujúcim za starostlivo 
pripravené prezentácie príspevkov a všetkým 
organizátorom za ochotu a čas strávený pri 
príprave potrebných súčastí vydareného od-
borno-spoločenského medzinárodného po-
dujatia. Prezes SGP – Inž. S. Cegielski na záver 
pozval účastníkov na budúcoročné XXIII. poľ-
sko-česko-slovenské geodetické dni do Var  -
šavy v Poľsku.

Ing. Štefan Lukáč

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
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Dátum a miesto konania: 12. marca 2016 
v Bratislave, telocvičňa Metodova

Program turnaja (tradičný ☺):
 8:30  – 09:00  prezentácia, vyžrebovanie 

účastníkov do družstiev
 9:30  – 15:30  turnaj družstiev
 12:00  – 13:00  gulášová medzihra 

v „bufete“
 15:30  – 16:30  vyhodnotenie turnaja 

a záverečná tombola

Účasť na turnaji a víťazné družstvo:

Na turnaji sa zúčastnilo 35 súťažiacich, ktorí 
boli vyžrebovaní do piatich družstiev.
Odohralo sa 12 vzájomných zápasov.
Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo 
v zložení:
kapitánka: Mirka Hupková,
spoluhráči: Bibiana Velčková, Juraj Packa, 
Martin Prvý, Nikolas Prvý, Roman Koplík, 
Tomáš Sasko.

VéGéeS 2016 – Voleyball Geodetic Summit 2016
13. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

Spoločná fotografia.
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Zhodnotenie turnaja:

Tradične ako už 12 predošlých rokov sa za-
čiatok roka 2016 niesol v znamení oznamo-
vacieho e-mailu a pozvánky na VéGéeS od dl-
horočnej organizátorky Zuzky Balgovej. Tento 
rok však bolo nečakane ticho až dovtedy, keď 
sa začali ozývať aktívni hráči sami. Aj nám 
bolo akosi ľúto, že také kamarátske, bojovné, 
športové a proste úžasné podujatie možno 
ani nebude. Žeby to bolo tou magickou tri-
nástkou? Našťastie sa tak nestalo a organi-
zácie sa chopil dlhoročný aktívny účastník 
a tímový hráč Tino Talarovič. Keďže vedel do 
čoho ide, adekvátne sa aj pripravil a zvládol 
to na „výbornú“.

Zhodnotenie turnaja nechávam zaznieť 
slovami Tina Talaroviča:

„Tak zas to máme za sebou a môžeme 
sa tešiť na ďalší ročník. V prvom rade vám 
chcem všetkým poďakovať za účasť a per-
fektnú atmosféru, a tí čo neboli, môžu len 
ľutovať.

V druhom rade chcem poďakovať orga-
nizačnému tímu (cez zapisovateľku, spíkra, 
bufetára, fotografa, opatrovateľky, odovzdá-
vačov cien a všetkých ostatných) za špičkovú 
prípravu a bezproblémový priebeh turnaja 
a v neposlednom rade sponzorom za bohaté 
dary do tomboly.
O rok sa stretneme zas!“

Poďakovanie za organizáciu:

Poďakovanie za organizáciu 
a úspešný priebeh tohto ročníka 
patrí predovšetkým usporiada-
teľovi Tinovi Talarovičovi a firme 
GEOsys, s. r. o. Tak ako som 
v ostatných rokoch písala, pred-
pokladané termíny budúceho 
volejbalového turnaja sa už po 
2 roky nesplnili, a preto tento rok 
to nechávam otvorené. Všetci však 
veríme, že VéGéeS 2017 bude ☺.

Ing. Renáta Šrámková, 
členka redakčnej rady SGaK

Víťazné družstvo v zložení: 
Mirka Hupková, Bibiana Velčkova, 
Juraj Packa, Martin Prvý, 
Nikolas Prvý, Roman Koplík, 
Tomáš Sasko 

Fotografie sú z archívu 
usporiadateľa.

Momentky z turnaja.
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Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 7/2016

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 10. 2. 2016

V súvislosti s prípravou plánu odborných podujatí na rok 2016 vás 
touto cestou vyzývame k vyjadreniu vášho záujmu o účasť na príprav-
nom kurze AGaK z inžinierskej geodézie, ktorý by bol organizovaný 
ako odborný seminár s možnou účasťou členov Komory (ako v roku 
2015).
Členovia Komory by mali zľavnené vložné, pričom doplatok bude 
uhrádzať Komora.

Z tohto dôvodu záujemcov žiadame odpovedať čím skôr na tento 
e-mail s jednoduchou odpoveďou:

Mám záväzný záujem o účasť na odbornom seminári A. G. K. – 
prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie
Meno, priezvisko, č. oprávnenia

Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 8/2016

autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda Komisie pre KN a PÚ, 
24. 3. 2016

Na pôde ÚGKK sa 23. 3. 2016 konalo stretnutie pracovníkov OKI 
pod vedením Ing. Zemkovej a zástupcov KGaK (Ing. Hardoš, Ing. Raš-
kovič, Ing. Holá, Ing. Piroha). Vo viacerých vstupoch nás oboznámili 
jednak so štatistikami ich činnosti, ako aj s vytypovaním najproblema-
tickejších častí elaborátu geodetických prác odovzdávaných do štát-
nej dokumentácie (GP a vytyčovacie protokoly). Prešli sme aj viacero 
konkrétnych prípadov, kde sme diskutovali možné riešenia.
Predbežne sme sa dohodli na vystúpení pracovníkov OKI s podob-
nou prezentáciou pre našich členov, napr. na VZ KGaK, ktoré je však 
časovo obmedzené, alebo na spoločných regionálnych stretnutiach 
v druhej polovici roka 2016.
O celom stretnutí bude spracovaná spoločná zápisnica s najdôležitej-
šími bodmi rokovania, ktorá bude prístupná všetkým členom KGaK.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 9/2016

Valné zhromaždenie a vyhlásenie člena

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 30. 3. 2016

Zásielkou k VZ vám bolo odoslané vyhlásenie, ktorým poskytujete 
KGaK súhlas so spracúvaním osobných údajov. V zmysle zákona 
o ochrane osobných údajov potrebujeme originál vášho vyhlásenia, 

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

a preto prosíme všetkých členov, ktorí nám odoslali sken vyhlásenia, 
aby na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, odo-
vzdali originál vyhlásenia pri registrácii alebo ho poslali poštou.

Organizačné pokyny k VZ:
— hotel Senec ponúka cca 40 parkovacích miest pred hotelom 

a 200 ohradených parkovacích miest – štrkové parkovisko. Nie je 
možné parkovať pred Aquaparkom Senec.

— ak máte záujem využiť ubytovanie zo štvrtka na piatok, hotel Se-
nec ponúka členom KGaK zľavu na ubytovaní:

 jednolôžková izba: 71,10 eur
 dvojlôžková izba: 89,10 eur.

Prosíme členov, ktorí majú v pláne zúčastniť sa na VZ a ešte sa 
neprihlásili, aby tak urobili do 1. 4. 2016. Pomôžete nám tým pri 
organizačnom zabezpečení stravovania.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 10/2016

Valné zhromaždenie – elektronický odber noriem ÚNMS SR

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 4. 2016

Vážený člen KGaK,
valné zhromaždenie v Senci schválilo okrem iného novelizáciu bodo-
vého hodnotenia systému sústavného vzdelávania AGaK. Súčasťou 
tejto novely je doplnenie bodového hodnotenia za elektronický odber 
noriem ÚNMS SR vo výške 10 bodov.
V tejto súvislosti vás na vašu žiadosť po niekoľký raz vyzývame, 
aby ste vyjadrili svoj záujem o odber noriem.

Zoznam členov, ktorí sú už záväzne prihlásení a evidovaní na odber 
noriem, je umiestnený na webovej stránke (sprístupnené len pre re-
gistrovaných užívateľov stránky): http://www.kgk.sk/infoblok/vzdela-
vanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov/
Posledná ponuka ÚNMS SR v prípade záujmu 120 členov bola:
64 noriem s možnosťou tlače a prenosu textu noriem (zoznam v prí-
lohe), pre 120 členov (prístupov), 3 862/rok, t. j. 32,18/1 člen (1 prí-
stup), ktorý sa prihlásil na odber noriem.
Celý balík vybraných noriem by pri samostatnom nákupe jednotlivého 
záujemcu stál 600,40 eur/rok bez možnosti tlače.
Platba sa uskutoční prostredníctvom Komory.

Prosíme o vaše záväzné záverečné vyjadrenie, že sa prihlasujete na 
odber noriem, aby sme mohli pristúpiť k realizácii zmluvy s ÚNMS SR.
Pokiaľ sa nenájde aspoň 120 záujemcov, budeme musieť celú 
2-ročnú snahu o výhodný odber noriem cez Komoru ukončiť.
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Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komo-
ry (link vyššie), sa nemusia znova prihlasovať.

Záväzne sa prihlasujem na odber noriem
Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia

Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 11/2016

Publikácia KGaK k 20. výročiu založenia KGaK

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 31. 5. 2016

Vážený člen KGaK,
členovia predstavenstva a prípravného výboru Komory rozhodli o no-
vom vydaní – reedícii publikácie Komory k 20. výročiu založenia, kto-
rá bude mapovať jej ďalšie 10-ročné obdobie.
V tejto súvislosti vás chceme požiadať, ak máte k dispozícii historickú 
fotodokumentáciu s tematikou geodézie a kartografie a máte záu-
jem o jej zverejnenie v pripravovanej publikácii, prosíme o jej zaslanie 
na adresu kancelárie Komory.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory č. 12/2016

Seminár A. G. K. 2016

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 7. 6. 2016

Vážený člen KGaK,
na základe prejaveného záujmu o účasť na prípravnom kurze AGaK 
z inžinierskej geodézie vám v prílohe prikladáme bližšie informácie 
o termíne a mieste konania seminára A. G. K. 2016.
Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom o získanie odbornej spô-
sobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom 
KGaK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, 
s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike.
Organizačné pokyny a registrácia sú zverejnené na webe: http://
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-agk.html?-
page_id=5870

Registrácia bude ukončená po naplnení kapacity priestorov.
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných 
geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU 

v Bratislave

a
Komora geodetov a kartografov

usporiadajú

seminár
pre autorizovaných geodetov 
a kartografov 

A.G.K. 2016 

s tematickým zameraním

INŽINIERSKA GEODÉZIA

prípravný kurz pre uchádzačov

Termín konania 13. septembra 2016

Seminár vytvára priestor na zodpovedanie 
otázok, konzultácie a diskusiu  
frekventantov a prednášajúcich. Seminár 
je tematicky zameraný na aktuálne 
problémy v inžinierskej geodézii, na 
právne a technické predpisy súvisiace 
s výkonom týchto činností. 

Tematické zameranie seminára:

• právne a technické predpisy v oblasti 
geodézie a kartografie,

• metrologické zabezpečenie 
geodetických činností,

• mapové a geodetické podklady pre 
projektovanie a výstavbu objektov,

• dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavebného objektu,

• kataster nehnuteľností vo vzťahu 
k výstavbe objektov,

• vytyčovanie stavebných objektov,
• meranie posunov a pretvorení 

stavebných objektov,
• analýza meraní,
• vytyčovanie a kontrola geometrických 

parametrov priemyselných objektov.
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1. Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ komory v roku 
2015 v H. Smokovci

Na valnom zhromaždení v Senci členovia 
Komory prijali 11 uznesení, z ktorých bolo 
10 splnených, 10. uznesenie bolo čiastočne 
splnené (zvolilo sa odlišné a vzhľadom na 
okolnosti jediné možné riešenie – pripraviť 
analýzu nového zákona o verejnom obstará-
vaní – účinného od 1. 1. 2016 a nájsť mož-
nosti, ako cez Komoru napomáhať spravod-
livejším verejným obstarávaniam nielen cez 
najnižšiu cenu, ale aj posudzovaním iných 
kritérií (referencie, kvalita, skúsenosti a pod.).

V ďalšom uvádzame prehľad uznesení:

1)  Publikovať materiály z VZ KGaK v periodi-
ku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGaK) č. 2/2015 a na internetovej strán-
ke KGaK.
Termín: máj 2015 – splnené

2)  Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK 
a zaujať k nim stanovisko.
Termín: apríl 2015 – splnené

Správa o činnosti Komory geodetov a kartografov

3)  Pokračovať v organizovaní pracovných 
stret nutí členov KGaK na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.
Termín: priebežne – splnené čiastočne vzhľadom 
na neistotu v legislatíve

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

5)  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 23. slo-
venských geodetických dní v roku 2015.
Termín: nov. 2015 Trnava – splnené

6)  Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení 
FIG a CLGE.
Termín: budúce VZ – splnené

7)  Naďalej vyvíjať aktivitu na ochranu a za-
bezpečenie existencie KGaK v jej súčas-
nom právnom režime a zachovaní jednot-
nej evidencie autorizovaných geodetov 
a kartografov 
Termín: budúce VZ – splnené, zastavené zákony

8) Pripravovať návrh nového zákona o Komo-
re geodetov a kartografov.
Termín: priebežne – čiastočne splnené – podklady 
máme pripravené, pre rozpory s Úradom sa nedali 
zatiaľ realizovať

9) Napomáhať začleneniu odborných geode-
tických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry na zlepšenie hospodárskej pozície 
geodeta na trhu práce.
Termín: priebežne – plní sa

10) Osloviť otvorenými listami vládu, parla-
ment a politické strany, aby vykonali také 
zmeny v zákone o verejnom obstarávaní 
(VO), ktoré budú viesť k vylúčeniu ponúk 
s najnižšou cenou zo súťaže.
Termín: ihneď – nesplnené vzhľadom na schvále-
nie nového zákona o VO, namiesto toho reálnejšie 
riešenie – analýza nového zákona o VO s vytypo-
vaním možností Komory vylepšovať proces VO 
cez obstarávateľov ako nepodnikajúca, nezávislá 
odborná konzultačná organizácia.

11) Preskúmať právne možnosti prípravy a vy-
dania vnútorného predpisu KGaK – záka-
zu autorizačného overovania nad rámec 
výkonu svojej vlastnej odbornej činnosti 
alebo činnosti svojej firmy, tzn. fyzickej 
alebo právnickej osoby.
Termín: budúce VZ – splnené, vykonaná právna 
analýza predstavená na VZ 2016

Hotel Senec, miesto konania VZ KGaK 2016.
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2.  Postavenie Komory v právnom 
systéme SR

Komora bola ustanovená 22. marca 1996 
na ustanovujúcom valnom zhromaždení 
v Prešove na základe 2 zákonov, a to zákona 
č. 215/1995 o geodézii a kartografii a zákona 
č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a karto-
grafov, s účinnosťou od 1. januára 1996.

V tomto roku Komora oslávi 20. výročie 
svojej novodobej existencie. Predstavenstvo 
pripravuje pri tejto príležitosti reedíciu knihy 
o Komore geodetov a kartografov a slávnost-
ný večer spojený s divadelným predstavením 
a recepciou. Je potrebné znova pripomenúť 
aj fakt, že 1. inžinierska komora, ktorá zdru-
žovala aj geodetov, vznikla na našom území 
v roku 1913. Ale tzv. inštitút „civilných geo-
metrov“ vznikol už v roku 1860. Z tohto po-
hľadu je dnešná Komora pokračovateľom už 
155-ročnej histórie a tradície predchádzajú-
cich foriem profesijnej samoregulácie našej 
profesie (s výnimkou 45-ročného prerušenia 
existencie komôr v období socializmu).

V súčasnom právnom systéme demokra-
tickej Slovenskej republiky (SR), v zmysle 
zákonov č. 514/2003 Z. z. a 305/2013 Z. z., 
komora patrí medzi tzv. orgány verejnej mo-
ci. Do tejto kategórie spadá ďalších 17 pro-
fesijných komôr ustanovených zo zákona. 
Výkonom verejnej moci sa rozumie konanie 

orgánu verejnej moci v rozsahu podľa oso-
bitných predpisov, vo veciach rozhodovania 
o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach fyzických osôb alebo práv-
nických osôb. Medzi orgány verejnej moci 
patria orgány zriadené na základe ústavy 
(prezident, Národná rada SR, vláda SR, Ná-
rodná banka Slovenska, Najvyšší kontrolný 
úrad SR, Verejný ochranca práv, Prokura-
túra SR, Ústavný súd SR, Súdna rada SR), 
ďalej ministerstvá a ústredné orgány štátnej 
správy (sem patrí aj ÚGKK), orgány verejnej 
správy a ďalšie orgány s pôsobnosťou pre 
celé územie SR, sily a zbory (Ozbrojené sily 
SR, Policajný zbor SR, Hasičský a záchranný 
zbor). Sem patria aj verejnoprávne inštitúcie 
a ustanovizne, miestna štátna správa a územ-
ná samospráva a pod. Profesijné komory zo 
zákona sú zaradené do kategórie orgánov 
verejnej správy a ďalších orgánov s pôsob-
nosťou na celom území SR.

Každý z týchto orgánov má zákonom 
ustanovené kompetencie, práva a povinnos-
ti, ktoré sa spravidla neprekrývajú. Vedenie 
mnohých týchto orgánov vzniká demokratic-
kou voľbou, no nie všetky sú nezávislé od mo-
mentálneho rozloženia politických síl v kraji-
ne. Našťastie vedenia profesijných komôr sú 
politicky nezávislé a sú priamo volené svojimi 
členmi, čo pozitívne ovplyvňuje ich stabilitu 
a apolitickosť.

3. Stav členskej základne

– Počet aktívnych členov Komory k 6. 4. 
2016 je 734.

– Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1 037.

– V roku 1996 pri založení mala Komora 
485 členov. Počet aktívnych členov od 
založenia Komory sa zvýšil k tomuto roku 
o 251 (ak však počítame celé 20-ročné 
obdobie existencie Komory, počet všet-
kých, dnes už aj neaktívnych členov sa 
celkovo zvýšil o 552).

– Pozastavené členstvo má 166 členov 
(+6), vyčiarknutých bolo 27 členov (+3), 
na vlastnú žiadosť vystúpilo 51 členov 
(+12) a od založenia Komory zomrelo 
59 členov (+2).

– Žien je 125 (+3), mužov 609 (–3). Prie-
merný vek našich členov je 51,9 (+1,2).

– Najstarší člen má 90 (+1) a najmladší 
30(+1) rokov. V zátvorkách sú údaje ná-
rastu oproti minuloročnému VZ v r. 2015.

– Držiteľov oprávnení typu A je 347, B 192 
a C 195.

– Od posledného VZ 2015 pribudlo 24 no-
vých členov.

Prezentácia na VZ KGaK 2016.
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4. Aktivity predstavenstva a ostatných 
orgánov Komory

Od minulého VZ v r. 2015 v Hornom Smo-
kovci sa predstavenstvo Komory zišlo 6-krát 
(23. 4. 2015, 4. 6. 2015, 1. 10. 2015, 26. 11. 
2015, 4. 2. 2016, 7. 4. 2016). Okrem toho sa 
uskutočnilo aj jedno pravidelné spoločné za-
sadnutie všetkých orgánov Komory, ako aj ich 
spoločné zasadnutie s vrcholnými predstavi-
teľmi ÚGKK SR 4. a 5. 6. 2015 v Kočovciach.

Predstavenstvo a kancelária Komory za 
uplynulé obdobie riešilo množstvo agendy 
(dotiahnutie objednávania noriem z ÚNMS aj 
pre nízky počet záujemcov zo strany členstva, 
riešenie elektronického sčítavania hlasov vo 
voľbách na valných zhromaždeniach, reakcie 
na dotazy iných štátnych orgánov, spoluprá-
ca s ÚGKK SR a ostatnými odbornými orga-
nizáciami, vyhodnotenie podnetov členov 
a uznesení z valného zhromaždenia Komory, 
riešenie odborných otázok našich členov, vy-
riešenie problému kompetencií medzi AGaK 
a Hlavným banským meračom pri budovaní 
cestných a železničných tunelov v spoluprá-
ci s Hlavným banským úradom, vytvorenie 
vzoru „Reklamačného poriadku“ pre geode-
tické spoločnosti, ktorý pod hrozbou pokuty 
vyžadujú štátne kontrolné orgány, vyhodno-
tenie celoživotného vzdelávania za uplynulé 
3-ročné obdobie a s tým súvisiace discipli-
nárne konania, podnety k chystanej Koncep-
cii geodézie a kartografie a pripomienky ku 
Koncepcii katastra nehnuteľností na obdobie 
rokov 2015 – 2020 z dielne ÚGKK SR, ako 
aj ďalšie úlohy). Najviac času a energie však 
muselo venovať prebiehajúcemu legislatívne-
mu procesu návrhu nových zákonov o geo-

dézii a kartografii, ktorým sa novelizoval aj 
zákon o Komore a návrhu zákona o katastri 
nehnuteľností. Bližšie informácie sú uvedené 
v bode č. 6 – Legislatívna oblasť.

V rámci priebežného informovania členov 
o aktivitách orgánov Komory predstavenstvo 
rozoslalo v uplynulom období 25 krátkych 
e-mailových správ.

Na dôstojné oslávenie 20. výročia zalo-
ženia Komory predstavenstvo ustanovilo 
Prípravný výbor týchto osláv v zložení: Ján 
Hardoš, Ingrid Geisseová, Vladimír Stromček, 
Peter Repáň, Miroslav Hudec, Nataša Her-
manová, Anna Holá, Alojz Kopáčik a Štefan 
Lukáč, ktorý v uplynulom období zasadal 4x 
(13. 10. 2015, 26. 11. 2016, 4. 2. 2016, 7. 4. 
2016).

Predseda Komory sa pravidelne zúčast-
ňuje ako pozvaný hosť na Vedeckej rade SvF 
STU a ako riadny člen aj na zasadnutiach 
Priemyselnej rady SvF STU.

Súčasťou práce predstavenstva sú aj ak-
tivity regionálnych zástupcov a ustanovených 
odborných komisií.

Regionálni zástupcovia:
–  Regionálne stretnutie v Žiline, v ostatných 

regiónoch – organizačné a finančné za-
bezpečenie série 4 seminárov v spoluprá-
ci s ÚGKK SR (odborné zabezpečenie) na 
tému „Aktuálny stav údajov a služieb KN“ 
za spoločnej účasti pracovníkov OÚ-KO 
v spojených regiónoch Trenčín – Žilina, 
Košice – Prešov, Nitra – B. Bystrica, Bra-
tislava –Trnava.

Katastrálna komisia: predseda – 
Ing. Vladimír Raškovič
–  ťažisko činnosti v úzkej spolupráci s ÚGKK 

v riešení technických a odborných problé-
mov v katastri,

–  zozbieranie pripomienok členov z oblasti 
KN, formulácia otázok na Úrad – výsle-
dok rozsiahle Usmernenie KO-2025_ 
2015_355 s vysvetlením a interpretáciou 
rôznych problémov z praxe,

–  účasť na regionálnych stretnutiach – pre-
zentácia a vysvetlenie výsledkov rokovaní 
s Úradom,

–  účasť na testovaní a pripomienkovaní no-

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu Zmena po krajoch

Bratislavský kraj 68 81 44 193 – 9 

Trnavský kraj 40 11 26 77 – 3 

Trenčiansky kraj 52 24 14 90 + 1 

Nitriansky kraj 38 8 21 67 + 3 

Žilinský kraj 45 21 26 92 + 5 

Banskobystrický kraj 36 7 24 67  0 

Prešovský kraj 33 17 20 70  0 

Košický kraj 35 21 20 76 + 3 

Česká republika 0 2 0 2  0 

Spolu k VZ 2016 347 192 195 734 

Spolu k VZ 2015 339 196 199 734

Zmena 2016 – 2015 + 8 – 4 – 4 0

Zmena vo veku: priemerný vek 
stúpol z 50,7 roka v r. 2014 na 
51,3 v r. 2015.
Zmena v zložení muži/ženy: po-
čet mužov v r. 2015 oproti roku 
2014 poklesol o – 5, počet žien 
naopak stúpol o + 1.

Účastníci VZ KGaK 2016.
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vých internetových služieb z dielne VÚGK 
z oblasti poskytovania informácií z ka-
tastra, s dôrazom na služby pre geodetov,

–  skúmanie možností inovácie údajového 
modelu katastra – výsledky sú zhrnuté 
v odbornom článku uverejnenom v časo-
pise Komory,

–  riešenie otázok a problémov našich čle-
nov z KN.

Komisia pozemkových úprav: predseda – 
Ing. Peter Repáň (v súčasnosti zlúčená do 
novej Komisie pre KN a PÚ).
–  Práca v komisii pre novelizácii MN na vy-

konávanie geodetických činností pre PÚ.
–  Aktualizácia cenníka PPÚ (2015), jeho do-

plnenie o časový fond pre jednotlivé etapy 
pri referenčnom projekte PÚ v spolupráci 
s KPÚ.

–  Konzultácie na MPaRV SR ohľadne súťaží 
na PPÚ a JPÚ.

–  Konzultácie na MV SR ohľadne riešenia 
usporiadania pozemkov pod rómskymi 
osadami.

Ekonomická komisia: predseda – 
Ing. Peter Repáň
–  3. 6. 2015 – Odborné stanovisko KGaK 

k minimálnej cene ROEP.
–  Sledovanie situácie na trhu GaK prác, 

ponukové cenníky, ceny vo verejných sú-
ťažiach, stanoviská k cene v niektorých 
súťažiach (MÚ Modra, úrad).

–  Príprava otázok a zabezpečenie stanovis-
ka právnej kancelárie k problematike živ-
nosti + správa k tejto problematike (na VZ 
2016).

–  Aktualizácia kalkulácie hodinovej sadzby 
geodeta – pridanie alternatív.

–  Analýza problému „mimoriadne nízkej po-
nuky“ pri VO.

Komisia inžinierskej geodézie: predseda – 
Ing. Štefan Lukáč
–  Príprava nového stavebného zákona, kto-

rý iniciovala skupina stavovských organi-
zácií a subjektov SKA, SKSI, KGaK, ZSPS 
a ZMOS od r. 2013.

–  Garantom za komisiu IG bol prof. Ing. Ko-
páčik, PhD., návrhy a zmeny cez elektro-
nické konzultácie s členmi komisie IG.

–  V jeseni 2015 bol nový stavebný zákon 
pripravený na schválenie do parlamentu, 
následne ho však stiahol minister Počia-
tek.

–  Oficiálny dôvod stiahnutia: očakávali sa 
námietky poslancov opozičných strán 
pri schvaľovaní (iniciované SKA – k časti 
územného plánovania a ZMOS – k nele-
gálnym stavbám).

V rámci volených orgánov Komory sa 

uskutočnili tieto aktivity:

Disciplinárna komisia na čele s jej predse-
dom Ing. Jozefom Pobjeckým mala v uplynu-
lom období 4 zasadnutia, na ktorých riešila 
21 sťažností a podnetov (9 z oblasti geomet-
rických plánov, 3 ROEP, 8 sťažností na vytý-
čenie hraníc pozemkov, 1 z oblasti znalectva, 
1 prípad zo stavebnej oblasti spôsobený ale 
stavebným inžinierom). Nie všetky sťažnos-
ti boli opodstatnené. 4 sťažnosti postúpila 
komisia na OKI, ale množia sa aj sťažnosti 
našich členov na výsledky kontroly OKI. Ako 
veľký problém sa stále javí komunikácia geo-
detov so zákazníkom.

Ostatné orgány Komory, Dozorná rada pod 
vedením jej predsedu Ing. Vladimíra Vázala 
a Skúšobná a autorizačná komisia pod ve-
dením jej predsedu prof. Alojza Kopáčika, 
zasadali samostatne podľa potreby.

5. Medzinárodná spolupráca

Komora ako dlhoročný člen FIG (Federation 
International des Géométres) sa od r. 1998 
aktívne a pravidelne zúčastňuje na valnom 

zhromaždení FIG, spojenom s tzv. pracovným 
týždňom FIG, resp. kongresom 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 už dnes zastúpených 
37 štátov Európy, ktoré sú reprezentované 
najväčšími profesijnými združeniami alebo in-
štitúciami z daného štátu. Pozorovateľom sa 
v poslednom období stalo Turecko.

Tohtoročné valné zhromaždenie a pracovný 
týždeň FIG sa konali 17. až 21. mája 2015 
v Národnom paláci kultúry v Sofii v Bulhar-
sku. Lokálnym organizátorom bola Bulharská 
komora geodetov. V roku 1983 sa VZ FIG ko-
nalo na tom istom mieste. Celkovo sa na pod-
ujatí zúčastnilo viac ako 900 účastníkov zo 
70 krajín sveta. V technickej časti zasadania 
odznelo 320 referátov na troch plenárnych 
zasadnutiach a 67 sekciách 10 technických 
komisií FIG. Zo Slovenska boli úspešne pre-
zentované 2 referáty zástupcami Stavebnej 
fakulty STU z geodetických katedier. Jeden 
prezentovala Ing. Ľubica Ilkovičová (autorský 
kolektív Ľubica Ilkovičová, Pavol Kajánek, 
Alojz Kopáčik) a druhý referát prezentovala 
autorka Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Je po-
tešiteľné, že sa postupne prezentujú aj mladí 
geodeti zo Slovenska na dôležitých zahranič-
ných fórach.

Jesenné valné zhromaždenie CLGE sa ko-
nalo v septembri 2015 v Moskve. Súčasťou 
zasadnutia v Moskve bol aj seminár o pro-
fesijných organizáciách geodetov v Európe, 
zameraný na riešenie novej ruskej federálnej 
legislatívy v oblasti katastra s cieľom založiť 
ruskú komoru katastrálnych inžinierov zo 
zákona s celofederatívnou pôsobnosťou. Zá-
roveň bola podpísaná podporná Rezolúcia 
medzi CLGE a ruskou stranou k tomuto úče-
lu. Jarné VZ CLGE sa konalo 17. až 19. mar-
ca 2016 v hlavnom meste Albánska Tirane. 
Ruský delegát s potešením oznámil prijatie 
zákona o vzniku ruskej komory katastrálnych 
inžinierov a poďakoval CLGE za podporu na 
jesennom seminári a pred ruskými inštitúcia-
mi v rámci VZ v Moskve. Okrem iných dôle-
žitých dokumentov bolo prijaté Turecko za 
riadneho člena CLGE, ako 39. členský štát 
tejto organizácie. Turecko zastupuje v CLGE 

Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGaK.



slovenský geodet a kartograf   2|201622

turecká komora geodetických a katastrál-
nych inžinierov. Pre zaujímavosť, táto komora 
vznikla už v r. 1954 a združuje viac ako 15-ti-
síc členov. Má 10 odborných sekcií, 9 regio-
nálnych úradov a 150 okresných úradov. Pre 
geodetov – inžinierov pracujúcich v štátnej 
a verejnej sfére je členstvo nepovinné, pre 
všetkých ostatných, pracujúcich v súkromnej 
podnikateľskej sfére, je členstvo povinné.

6.  Legislatívna oblasť

Najdôležitejšou legislatívnou udalosťou v u-
plynulom období boli návrhy nového zákona 
o geodézii a kartografii, ktorým sa mal noveli-
zovať aj zákon č. 216/1995 o Komore geode-
tov a kartografov a návrh zákona o katastri 
nehnuteľností, ktorých predkladateľom bol 
ÚGKK SR. Tieto zákony vstúpili do legislatív-
neho procesu 14. marca 2014 zverejnením 
na Portáli právnych predpisov Ministerstva 
spravodlivosti SR na účely mimorezortného 
pripomienkového konania. Komora bola nú-
tená vstúpiť do tohto legislatívneho procesu 
pripomienkovaním na Portáli MS SR so zá-
sadnými pripomienkami, pretože jej účasť 
v predchádzajúcej fáze vnútrorezortného 
pripomienkového konania Úrad odmietol. 
Napriek zásadným pripomienkam Komory, 
ostatných odborných a profesijných organizá-
cií (ZZGK, SSGK a ďalších), ako aj viacerých 
ministerstiev, zákony postupne prechádzali 

legislatívnym procesom až po rokovanie 
vlády SR 8. júla 2015, kde ich vláda vrátila 
na dopracovanie s požiadavkou pokúsiť sa 
o kompromis s odbornou verejnosťou (v tom 
čase reprezentovanou Komorou, ZZGK a čas-
ťou akademickej obce) navonok konajúcou 
pod hlavičkou Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení SR (AZZZ SR), ktorých je 
ZZGK členom. AZZZ SR je zároveň členom 
Hospodárskej a sociálnej rady vlády (Tripar-
tity) a má zastúpenie aj v iných poradných 
orgánoch vlády (Legislatívna rada vlády). Ke-
ďže navrhovaný kompromis Úradu, ktorý vzi-
šiel z rokovania 29. júla 2015 medzi Úradom 
a odbornou verejnosťou (ZZGK, KGaK a aka-
demická obec), pod hlavičkou AZZZ SR, bol 
ďaleko od navrhovaného kompromisu odbor-
nej verejnosti, Legislatívna rada vlády tento 
kompromis neschválila, a tak zákony nemohli 
byť znova predložené do určeného termínu 
na rokovanie Vlády SR. Tým tieto návrhy zá-
konov v tomto volebnom období skončili.

Nedostatky a problematické pasáže ná-
vrhu zákonov boli v krátkosti uvedené v refe-
ráte z činnosti Komory na Slovenských geo-
detických dňoch v roku 2014, takže sa nimi 
v tejto správe už nebudeme zaoberať.

Dôležité je však zdôrazniť, že vedenie 
Komory venovalo tomuto problému enorm-
né úsilie a energiu. Za uplynulé 1,5-ročné 
obdobie sme sa zúčastnili samostatne alebo 
v spolupráci s ostatnými odbornými organi-
záciami (najmä ZZGK a akademická obec) 

30 aktivít a rokovaní v legislatívnom procese 
k návrhu nových zákonov o GaK, KGaK a KN. 
Keďže všetky tieto aktivity boli vymenované 
v príspevku z činnosti Komory na 23. sloven-
ských geodetických dňoch roku 2015 v Trna-
ve, ako aj uverejnené v časopise Slovenský 
geodet a kartograf č. 4/2015, nebudem sa 
im už bližšie venovať.

V úzkej spolupráci s ostatnými odbornými 
profesijnými organizáciami a akademickou 
obcou sa podarilo zastaviť legislatívu, ktorá 
nevyhovovala praxi, akademickej obci a ce-
lému odboru všeobecne (mnohí pracovníci 
štátnej správy v našom odbore vyjadrili tak-
tiež nesúhlas s navrhovanými zákonmi, ale 
z pochopiteľných príčin sa nemohli vyjadro-
vať verejne).

Je dôležité zdôrazniť (aj ako poučenie do 
budúcnosti), že odborná verejnosť dosiahla 
úspech vďaka neobvyklej jednote v názore na 
novú legislatívu a vďaka úzkej vzájomnej spo-
lupráci. Som presvedčený, že jednotlivo a na 
vlastnú päsť by s veľkou pravdepodobnosťou 
tieto snahy neboli úspešné. Veľkú úlohu tu zo-
hral synergický efekt spolupráce a spojenia 
síl odbornej verejnosti. Jednotlivými článkami 
tohto efektu boli: jednotný odborný názor na 
legislatívu (skoro všetky odborné organizácie 
sa zúčastnili na mimorezortnom pripomien-
kovom konaní so zásadnými pripomienkami), 
legitimita (KGaK cez veľkú a jednoznačne 
preukázateľnú podporu svojich členov a ďal-
ších podporovateľov v rámci hromadnej 
pripomienky verejnosti v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní vedenom Komorou), 
politická váha a podpora (ZZGK ako člen 
Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdru-
žení Slovenskej republiky – AZZZ SR, pričom 
táto asociácia je zároveň členom Hospodár-
skej a sociálnej rady vlády – Tripartity, čo je 
poradný orgán vlády), teoretický a vedecký 
backround (akademická obec). Svoju dôleži-
tú rolu zohrala aj priama a nepriama podpora 
niektorých ministerstiev, ktorá by však nebo-
la dosiahnutá bez viditeľnej a deklarovanej 
jednoty odbornej verejnosti.

Súčasná legislatíva má ďaleko k dokona-
losti, ale z pohľadu odbornej verejnosti je ur-
čite lepšia než by boli nové návrhy. Počítame 
s tým, že legislatívu bude potrebné v budúc-
nosti zmeniť, ale až po širokej odbornej dis-
kusii medzi štátnou správou, odbornou verej-
nosťou a praxou, čo je základný predpoklad 
vytvorenia novej a vyhovujúcej legislatívy.

Pracovné predsedníctvo VZ KGaK 2016.
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Na kvalitnej legislatíve musíme trvať, keď-
že v našej činnosti sa ňou musíme striktne 
riadiť. Autorizovaný geodet a kartograf, ale aj 
ostatní geodeti, musia rešpektovať len platnú 
legislatívu (ústava, ústavné zákony, zákony 
a z nich odvodené vyhlášky, ktoré ale nemô-
žu byť v rozpore so zákonom, z ktorého vy-
chádzajú). Pri nekvalitných, resp. nejasných 
zákonoch, štátna správa všeobecne (rôzne 
ministerstvá a centrálne úrady štátnej sprá-
vy) často vydávajú rôzne pokyny a stanovis-
ká, ktorými sa snažia zákony vysvetľovať, na 
čo nemajú právo. Najvyšší súd SR v jednom 
konaní z r. 2009 uviedol: „V žiadnom prípa-
de nemožno pripustiť, aby si orgán štátnej 
správy prisvojoval kompetencie, ktoré mu 
nepatria, a sám podával vydávaním meto-
dických pokynov a stanovísk výklad práv-
nych noriem. Štátne orgány môžu podľa 
čl. 2 ods. 2 Ústavy SR konať iba na základe 
ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôso-
bom, ktorý ustanovuje zákon“.

Z praktického hľadiska to znamená, že AGaK, 
alebo aj iný geodet z komerčnej sféry v prípade 
problémov riešených na súde neobstojí s argu-
mentáciou, že rešpektoval legislatívne stano-
visko, pokyn alebo názor orgánu štátnej správy 
namiesto platných právnych predpisov.

7. Partnerstvo a spolupráca

Komora má uzatvorené dohody o spolupráci 
okrem ÚGKK SR aj so Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie (ZZGaK), Slo-
venskou spoločnosťou geodetov a kartogra-
fov (SSGK), Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Kartogra-
fickou spoločnosťou SR. Dobrá spolupráca 
a zhoda našich spoločných cieľov sa preja-
vuje najmä pri príprave odborného programu 
a organizovaní SGD.

Dlhoročná spolupráca, doteraz na bilate-
rálnej úrovni, bude pravdepodobne posilnená 
aj o konkrétne ciele a úlohy spoločného záuj-
mu formou pripravovaného multilaterálneho 
dokumentu – Memoranda o spolupráci, kto-
ré po vzájomnom pripomienkovaní a odsú-
hlasení, by mali v blízkej budúcnosti podpísať 
signatárske odborné organizácie, ktoré zatiaľ 
prejavili záujem (ZZGK, KGaK, SSGK, Staveb-
ná fakulta STU).

Účelom Memoranda je pokračovať vo 
vzájomnej spolupráci medzi organizáciami 

zastupujúcimi členské základne nielen z ko-
merčnej, ale aj zo štátnej a verejnej sféry a vy-
užitie veľkého odborného potenciálu a skúse-
ností tejto odbornej verejnosti.

Cieľom je spoločne, postupne, v pred-
stihu a na základe diskusie pripravovať od-
borné materiály, ktoré by jasne formulovali 
súčasné problémy odboru geodézia a kar-
tografia v odbornej, ekonomickej a legisla-
tívnej oblasti a hľadali a navrhovali riešenia 
prinášajúce pozitívne zmeny pre celý rezort 
geodézie a kartografie, ako aj pre podnika-
teľské prostredie v tomto odbore. Tieto ma-
teriály môžu zároveň slúžiť ako odborná pod-
pora alebo argumentácia pre štátnu správu 
v odbore geodézia a kartografia (ÚGKK SR), 
ako aj v iných odboroch priamo alebo nepria-
mo ovplyvňujúcich našu činnosť (MPaRV SR, 
MDRR SR, MŽP SR, MV SR, MS SR, MH SR 
a pod.).

V neposlednom rade cieľom tejto spolu-
práce je tiež popularizovať, vytvárať osvetu 
a zvyšovať vážnosť odboru geodézie a karto-
grafie a našej profesie.

Napriek minulým nezhodám v legislatívnej 
oblasti, spolupráca Komory s ÚGKK SR 
v iných odborných, technických a praktic-
kých otázkach týkajúcich sa katastra prebie-
ha veľmi dobre, čo si veľmi ceníme. Výsledky 
tejto úspešnej spolupráce sú uvedené v stati 
o činnosti Katastrálnej komisie.

8. Stav podnikateľského prostredia 
a súčasné problémy

Zaujímavý je vývoj v počte podnikateľských 
subjektov s predmetom činnosti geodetické 
a kartografické práce. Počet podnikateľských 
subjektov, ktorých vývoj už jedenásť rokov sle-
dujeme na základe informácií z Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky – Odboru živnos-
tenského podnikania, medziročne vždy rástol. 
Napríklad medziročný nárast podnikateľov 
medzi rokmi 2012 a 2013 bol 113. V tomto 
roku v porovnaní s rokom 2014 došlo k po-
klesu počtu podnikateľov, a to o 251. Najviac 
ubudlo živnostníkov – 151, akciových spoloč-
ností je menej o 13 a spoločnosti s ručením 
obmedzeným o 87. Pokles ukazuje na to, že aj 
v roku 2015 sa výraznejšie prejavujú krízové 
javy, s ktorými zápasíme v oblasti nedostatku 
GaK prác a prepadu ich cien.

V tabuľke je porovnanie stavu podnikateľov 
v roku 2012 – 2013, 2013 – 2014 a 2014 
– 2015.

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 

2014 2 244 1 309 66 869 

2015 1 993 1 158 53 782

Zmena –251 –151 –13 –87

Po prvý raz odvtedy čo sledujeme vývoj 
počtu podnikateľov, klesol ich počet pod 
2 000. K 27. 10. 2015 ich bolo spolu 1 993. 
Za dva roky, oproti stavu z roku 2013 pokle-
sol ich počet o 396. Živnostníkov je oproti ro-
ku 2013 o 256 menej, akciových spoločnosti 
je menej o 42 a spoločnosti s ručením obme-
dzeným je menej o 98. Medziročný pokles 
medzi rokmi 2014 – 2015 o 251 subjektov 
je najvyšší odvtedy ako vývoj počtu podnika-
teľov sledujeme.

Evidentne pokles počtu podnikateľských 
subjektov (a to nevieme vyčísliť omnoho 
väčší pokles počtu zamestnancov v jednotli-
vých firmách) reaguje na stále sa zhoršujú-
ce podmienky podnikania (zvýšené daňové 
zaťaženie, povinné ročné daňové licencie aj 
pre firmy v strate, pretrvávajúce jediné krité-
rium vo verejnom aj súkromnom obstarávaní 
– najnižšia cena bez ohľadu na referencie, 
skúsenosti, vybavenie firiem a pod.), nedosta-
tok väčších zákaziek na trhu nielen v katastri 
a v pozemkových úpravách, ale aj v inžinier-
skej geodézii.

Nízke ceny znemožňujúce normálny tech-
nologický a personálny rozvoj firiem, spolu 
s časovým stresom pri objednávkach, môžu 
viesť a obávam sa že aj vedú k znižovaniu 
kvality. Úlohou Komory bude teraz aj v budúc-
nosti klásť čoraz väčší dôraz na kontrolu kva-
lity AGaK a pokúsiť sa oddeliť zrno od pliev, 
aby v budúcnosti prežili a zostali na trhu tí 
kvalitnejší a nie tí, čo sa za každú cenu snažia 
získať zákazky cez veľmi nízku cenu na úkor 
kvality a na úkor spotrebiteľa.

Nechcem sa ďalej zmieňovať o problé-
moch. Obšírne som sa im, ako aj budúcnosti 
našej profesie, venoval v minuloročnom refe-
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ráte a nechcem sa opakovať. Komora nemôže 
ovplyvniť zákony voľného trhu a voľných cien. 
Pokiaľ ponuka prevažuje nad dopytom, ceny 
klesajú a počet podnikateľských subjektov 
a ich zamestnancov klesá tiež. Ceny tvoria 
samotní geodeti a nikto, tobôž nie Komora, 
nemôže priamo ceny ovplyvňovať a už vô-
bec nie organizovať cenové kartely, ktoré sú 
trestné. Komora sa však pokúsi upozorňovať 
tradičných obstarávateľov väčších zákaziek 
na dôležitosť kvality geodetických a kartogra-
fických prác a na fakt, aby obstarávali podľa 
tzv. ekonomicky najvýhodnejšej ceny, kde sa 
posudzujú aj iné aspekty ponuky (referencie, 
skúsenosti, kvalita a pod. – čo súčasný zákon 
o VO plne umožňuje) a nielen podľa jediného 
kritéria – najnižšej ceny. Bohužiaľ nielen štátni 
úradníci, ale aj obstarávatelia zo súkromnej 
sféry s obľubou používajú obstarávanie len 
s najnižšou cenou, keďže obstarávanie aj pod-
ľa iných kritérií je omnoho komplikovanejšie, 
čo konštatovala aj samotná predsedníčka Úra-
du pre verejné obstarávanie pani Táborská.

Stabilizácii geodetického trhu by výrazne 
pomohla aj obnova trhu na poli pozemko-
vých úprav a konečne rozbehnutie obnovy 
katastrálneho operátu (OKO) novým mapo-
vaním, ktoré by mohlo výrazne zvýšiť aspoň 
stranu dopytu, aj keď bohužiaľ nepochybu-
jem o tom, že za nízke ceny.

Nedá mi však na záver zdôrazniť, že tvor-
bu cien majú v rukách len samotní geodeti 
a tobôž autorizovaní geodeti a kartografi, kto-
rí by nemali, napriek známym problémom na 
trhu, predávať svoje služby hlboko pod eko-
nomickými cenami. Treba si uvedomiť, že do 
ich ceny nevstupuje len samotný čas, za aký 
sú schopní konkrétnu službu realizovať, ale 
aj ďalšie faktory, ako sú napr. ich vzdelanie, 
prax a skúsenosti, náklady na ďalšie celoži-
votné vzdelávanie a zdokonaľovanie sa, čas 
na prípravu zákazky, čas strávený prípravou 
na účasť v súťažiach, na povinné dovolenky, 
občasné choroby a ďalšie prestoje, ktoré 
akosi zabúdajú zahrnúť do svojej hodinovej 
sadzby každej zákazky. Veď keď len porov-
náme našu bežnú hodinovú sadzbu okolo 20 
eur bez DPH s hodinovou sadzbou autome-
chanika v autoservise (50 až 70 eur), servis-
ného technika na kondenzačné plynové kotle 
(okolo 80 eur + cestovné náklady), hodinové 
sadzby advokátov a pod., vychádzame ako 
profesia horšie než najposlednejšia robotníc-
ka profesia. Žiarivým negatívnym príkladom 
je bežná cena za zameranie a spracovanie 
adresného bodu, ktorá sa pohybuje niekde 
medzi 20 až 30 eurami, v lepšom prípade 
za 50 eur, pričom adekvátna ekonomická 
cena by mala byť okolo 100 až 150 eur. Veď 
pri dodržaní znenia vyhlášky o adresných bo-

doch sa to nedá realizovať aj s cestou a spra-
covaním za 30 až 60 minút. Kto má takéto 
ceny, neverím, že to robí v súlade s platnými 
predpismi. Navyše túto činnosť si objednáva-
jú ľudia vlastniaci samostatné nehnuteľnosti 
v drvivej väčšine raz za život a argumentácie 
niektorých kolegov, že nemôžu dať chudákovi 
občanovi vysokú (rozumej normálnu ekono-
mickú) cenu, neobstoja.

Chýba nám bohužiaľ hrdosť na vlastnú 
profesiu a uvedomenie si viacerých faktov, 
napr. že do našej ceny nevstupuje len čistý 
čas strávený so službou (pozri niektoré príkla-
dy spomenuté vyššie), že mnohé veci s poža-
dovanou presnosťou sme schopní spraviť len 
my a pod. To, čo v oblasti cien systematicky 
predvádzame vo vzájomnom konkurenčnom 
boji a v súťažiach sa nedá nazvať inak ako 
sponzorstvo našim klientom, či už sú to fy-
zické, alebo právnické osoby. Systematické 
aplikovanie cien pod skutočné ekonomické 
náklady alebo nezohľadňujúce nevyhnutný 
rozvoj a udržateľnosť firmy vedú skôr alebo 
neskôr, ale s neochvejnou istotou, ku koneč-
nému krachu, poškodzujú všetkých kolegov 
a znižujú kredit našej profesie ako celku.

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva KGaK

Členovia SAK KGaK: Prof. Ing. A. Kopáčik 
PhD. – predseda, Ing. Štefan Lukáč – pod-
predseda, Ing. Ján Bielik, Ing. Milan Dzúr-Gej-
doš, PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. Jozef Kožár

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

Harmonogram zasadaní SAK KGaK 
v r. 2015:

1. zasadanie delegovaných členov SAK 
KGaK: apríl 2015,
miesto: Bratislava, KGaK

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

2. spoločné zasadanie orgánov KGaK: 
4. a 5. 6. 2015,
miesto: Kočovce

3. zasadanie delegovaných členov SAK 
KGaK: október 2015,
miesto: Bratislava

4. zasadanie SAK KGaK: november 2015,
miesto: Bratislava, KGaK

5. rokovanie cez e-prostredie: január, feb-
ruár 2016

Plnenie úloh a činností:
apríl 2015 – SAK KGaK:

– skontrolovala prihlášky na jarný termín 
skúšok – počet záujemcov 3, prihláse-
ných 0, rozhodla o uskutočnení skúšok 
v jesennom termíne 2015,

– prerokovala a schválila plán činnosti SAK 
KGaK,

– prerokovala materiál o najčastejšie sa 
vyskytujúcich nedostatkoch v projektoch 
predkladaných na skúšky, materiál bol 
umiestnený na web KGaK v januári 2015,

– príprava podkladov pre pozvanie uchá-
dzačov na kvalifikačné skúšky,
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– príprava kurzu pre uchádzačov a členov 
KGaK,

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

– 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.

04. a 05. 06. 2015 – spoločné zasadanie 

orgánov KGaK, SAK KGaK:

– prerokovanie materiálov z rokovania 
P-KGaK,

– revízia otázok na kvalifikačné skúšky – 
diskusia.

október 2015 – delegovaní členovia SAK 

KGaK:

– kontrola došlých prihlášok na jesenný 
termín 2015 kvalifikačných skúšok,

– príprava podkladov pre pozvanie uchá-
dzačov na kvalifikačné skúšky,

– revízia otázok na kvalifikačné skúšky – 
diskusia.

december 2015 – SAK KGaK:

– kvalifikačné skúšky, 6 uchádzačov, 
skúšku zvládlo úspešne 6 uchádzačov,

– vyhodnotenie kvalifikačných skúšok,
– kontrola prihlášok na jarný termín 2016, 

určenie termínu uzávierky prihlášok na 
31. 3. 2016,

– revízia otázok na kvalifikačné skúšky – 
prerokovanie, schválenie,

– prerokovanie materiálov z rokovania 
P-KGaK,

– príprava VZ.

január, február 2016 – SAK KGaK:

– kontrola došlých prihlášok,
– prerokovanie materiálov z rokovania 

P-KGaK,
– prerokovanie správy SAK KGK za rok 

2015.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, 
metodických materiálov a vzdelávania 
členov

Členovia SAK KGaK sa v priebehu roka 2015 
opäť aktívne zapájali do tvorby legislatívnych 
dokumentov v rezorte geodézie a kartografie 
a v stavebníctve.

V uplynulom období SAK KGaK pripravila 
zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich ne-
dostatkov a materiál zverejnila na webovej 
stránke KGaK v januári 2015.

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

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Ka-
tedrou geodézie SvF STU v Bratislave na jún 
2015 (9. 6. 2015) jednodňový kurz pre uchá-
dzačov, ako aj pre členov KGaK v rozsahu: 
právne a technické predpisy, účelové mapy, 
podklady pre stavebné konanie z pohľadu 
AGaK, vytyčovanie, meranie posunov, kon-
trolné meranie stavieb a priemyselných zaria-
dení a iné. Na kurze sa zúčastnilo 12 uchá-
dzačov a 76 členov KGaK.

Členovia SAK KGaK pripravili prepraco-
vané otázky na skúšku, ktoré boli rozoslané 
na diskusiu v mesiaci september 2015. Na 
základe diskusie doplnené a predložené na 
schválenie SAK KGaK na zasadaní 3. 12. 
2015. SAK KGaK sa zhodla na zoskupení otá-
zok pre skúšku v pomere 3 otázky z odbor-

no-technického prehľadu a 1 otázka z oblasti 
legislatívy.

Členovia komisie sa podieľali na organi-
zovaní seminára, diskusného klubu na tému 
„BIM – Dopravné stavby a geodézia“ organi-
zovaného Asociáciou BIM Slovensko, SKSI, 
KGaK a vydavateľstvom EUROSTAV. Seminár 
sa uskutočnil v Klube SvF STU 8. 12. 2015.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda SAK KGaK.

Momentka z valného zhromaždenia.
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Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
Komory geodetov a kartografov

Komisia pracovala v rovnakom zložení ako 
v minulom roku.

Uskutočnili sa 4 zasadania v roku 2015 
a 1 zasadanie v tomto roku.

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

Riešilo sa 26 podnetov v roku 2015 
a v tomto roku sú evidované 4 nové podania.

Podnety z roku 2015 možno rozdeliť podľa 
rôznych kritérií. Základným kritériom členenia 
sú podnety týkajúce sa prác v katastri nehnu-
teľností, ktoré prevažujú – 24 a práce týkajú-
ce sa inžinierskej geodézie – 2 podnety.

Podnety týkajúce sa katastra možno roz-
deliť na vytýčenie vlastníckej hranice a vyho-
tovenie geometrických plánov. Pre oba úkony 
bolo rovnaké množstvo podnetov – 10.

Jeden podnet bol na súdneho znalca, tri 
podnety sa týkali nečlenov Komory.

Zo všetkých podnetov sme 7 postúpili OKI 
ÚGKK SR (na základe dohody zo spoločného 
stretnutia zástupcov Disciplinárnej komisie 
a zástupcov odboru OKI).

Disciplinárna komisia sa pri disciplinár-
nych konaniach naďalej snaží jednotlivé prí-

pady neriešiť formou udeľovania disciplinár-
nych trestov, ale rozhodovať s dôrazom na 
odstraňovanie dôsledkov pochybení členov 
KGaK, ktorých k tomu v rámci konania pria-
mo zaväzuje.

Komisiu potešil ďakovný list jednej sťažo-
vateľky, ktorá ocenila náš prístup k riešeniu 
jej podnetu.

Na druhej strane bola jedna sťažnosť – 
resp. nespokojnosť s naším rozhodnutím, 
ktoré riešilo Predstavenstvo komory.

S pozvánkou na VZ bol všetkým členom 
zaslaný zápočtový list sústavného vzdelá-
vania s bodovým hodnotením, ktorý bol do-
siahnutý za roky 2014 a 2015. Disciplinárna 
komisia odporúča členom všetky aktivity 
prekontrolovať a využiť možnosť doplnenia 
neevidovaných aktivít. Rok 2016 je posled-
ný v trojročnom hodnotení obdobia 2014 – 
2016. Nebolo by vhodné, keby sa zopakovala 
situácia z predchádzajúceho obdobia, keď 
zdôvodnenia nezískania potrebného bodové-
ho hodnotenia od členov boli úsmevné, až po 
príbehy z čiernej kroniky a reakcie od uznania 
chyby až po vyhrážanie sa súdom, nedôstoj-

né člena Komory geodetov a kartografov. 
Disciplinárna komisia neurčuje pravidlá sú-
stavného vzdelávania, ale s kanceláriou Ko-
mory sleduje ich dodržiavanie.

Ing. J. Pobjecký

predseda Disciplinárnej komisie 

Správa o hospodárení KGaK za rok 2015

Audit účtovnej závierky za obdobie roka 
2014 ukončil 9. 12. 2015 nezávislý audítor 
Ing. Štefan Farkaš. Výsledkom je, že účtov-
ná závierka za rok 2014 poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie KGaK k 31. 
12. 2014 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 2015.

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 podnikateľským sub-
jektom, treba získané údaje v rámci účtovnej 
závierky rozčleňovať podľa toho, ako sa podie-
ľajú na daňových a nedaňových činnostiach.

Ing. Jozef Pobjecký, predseda DK KGaK.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK.
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Výnosy v roku 2015

Činnosť podnikateľská zdaňovaná (tržby 
z predaja služieb, úroky):  4 422,- eur

Činnosť hlavná nezdaňovaná (členské 
príspevky, vložné na SGD,

penále, poplatky za kvalifikačné 
skúšky):  199 082,- eur

Spolu:  203 504,- eur

Náklady v roku 2015

Činnosť podnikateľská 
zdaňovaná:  8 185,- eur

Činnosť hlavná nezdaňovaná:  200 347,- eur

Spolu:  208 532,- eur

Daňové priznanie

Komora geodetov a kartografov je v zmys-
le zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý 
nie je založený alebo zriadený na podnikanie. 
Táto osobitosť spočíva vo vymedzení príjmov, 
ktoré sú pri tomto okruhu daňovníkov zdaňo-
vané. Predmetom dane podľa § 12, ods. 2 sú 
príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý zisk. 
Medzi ne patria aj členské príspevky predsta-
vujúce príjem, ktorý je síce predmetom dane, 
ale podľa § 13, bod 2 ods. b) je od dane oslo-
bodený.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej 
podnikateľskej činnosti: –3 762,57 eur

– pripočítateľné položky 
(sumy, ktoré tvoria súčasť výsledku 
hospodárenia, ale podľa zákona 
o dani z príjmov sa nemôžu zahrnúť 
do ZD, a preto sa k základu dane 
musia pripočítať): 

  4 028,55 eur

– príjmy oslobodené od dane:  37,43 eur

– základ dane za podnikateľskú 
činnosť:  228,55 eur

– daň 22 %:  50,28 eur

Rozpočet KGaK

– plánovaná strata v rozpočte 
na rok 2015, ktorú bolo možné 
pokryť výnosmi:  –31 135,78 eur

– Porovnanie V a N v rozpočte 
pre rok 2015:  –5 181,93 eur

– Ušetrené:  25 953,93 eur

Rozlíšenie nákladov z rozpočtu určených 
členom KGaK

KGaK sa finančne podieľala na týchto 
produktoch a akciách pre členov KGaK 
a študentov:

– výroba reklamných materiálov 
(kalendáre),

– výroba pečiatok pre členov KGaK,
– právne poradenstvo,
– organizácia regionálnych stretnutí 

(RS ZA, seminár Aktuálny stav údajov 
a služieb KN v BA, TN, NR, KE),

– organizácia valného zhromaždenia 
v Hornom Smokovci,

– podiel KGK na vydávaní bulletinu 
SGaK,

– poistenie členov KGaK,
– odborný seminár A. G. K.

Revízna správa Dozornej rady Komory geodetov a kartografov 
za obdobie od 28. 3. 2015 – 08. 4. 2016

Dozorná rada Komory geodetov a kartogra-
fov predkladá Revíznu správu KGaK za obdo-
bie medzi valnými zhromaždeniami konanými 
v rokoch 2015 a 2016.

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 hospodá-
renia a posúdenie, či je čerpanie finančných 
prostriedkov v súlade s rozpočtom. Skutoč-
nosti zistené kontrolou sa uvádzajú v prísluš-
ných správach. O výsledkoch kontroly bolo 
informované predstavenstvo a ostatné orgá-
ny Komory.

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

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2015 

v Hornom Smokovci

VZ v Hornom Smokovci uložilo predstaven-
stvu, orgánom Komory, odborným komisiám, 
ale aj členom Komory dohromady 17 úloh:
–  Predstavenstvo  11 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 prišla k zisteniu, že uložené uznesenia boli 
splnené. Treba dodať, že uznesenie č. 3 (Po-
kračovať v organizovaní pracovných stretnu-
tí členov KGaK na krajskej úrovni, minimálne 

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Grafické rozlíšenie nákladov KGaK

38 % Aktivity 
pre členov 
KGaK

11 % Kancelária KGaK

22 % Mzdy 
zamestnancov

16 % Orgány 
KGaK

2 % Ah hoc 
komisie

6 % Medzinárodné aktivity KGaK
1 % Rôzne

4 % Časopis
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jedenkrát v roku) bolo splnené inou formou 
a uznesenie č. 10 (osloviť otvorenými listami 
vládu, parlament a politické strany, aby vyko-
nali také zmeny v zákone o verejnom obsta-
rávaní, ktoré budú viesť k vylúčeniu ponúk 
s najnižšou cenou zo súťaže) bolo splnené 
čiastočne.

Kontrola činnosti predstavenstva

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

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej 

komisie

O výsledkoch činnosti SAK nás podrobne in-
formoval predseda SAK. DR vykonáva kontro-
lu činnosti SAK prostredníctvom svojej členky 
Ing. Šrámkovej. SAK si plní svoje povinnosti 
dôsledne a zodpovedne.

Kontrola činnosti disciplinárnej komisie

Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. 
Nechuta, ktorý sa zúčastňuje ich zasadaní. 
DK pristupuje k riešeniu sťažností konštruk-
tívne a profesionálne, čo je pre túto oblasť 
činnosti mimoriadne dôležité.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory 

a kontrola hospodárenia s finančnými 

prostriedkami

Podrobné čísla o hospodárení Komory ste 
počuli v správe tajomníčky, a tak uvediem 
iba základné čísla z rozpočtu Komory. Na 
rok 2015 bol rozpočet zostavený ako deficit-
ný s plánovaným schodkom –31 135,78 €. 
V roku 2015 sme dosiahli nižšie náklady 
a zároveň aj vyššie výnosy a tak schodok bol 
nakoniec –5 181,93 €.

Výsledok je ten, že v roku 2014 sme 
hospodárili o 25 953,93 € lepšie ako sme 
predpokladali. Minulý rok sme takto ušetrili 
25 369,18 €.

Priemerne sme čerpali náklady na 88,04 %.
Z týchto čísiel je vidieť, že Komora pristupuje 

k zostavovaniu rozpočtu a hospodáreniu so zve-
renými finančnými prostriedkami zodpovedne.

Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. 12. 2015, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky obsahujúce prehľad význam-
ných účtovných zásad a metód a konštatuje, 
že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie KGaK k 31. 12. 2015 a vý-
sledkov jej hospodárenia za rok 2015.

Na základe vykázaných príjmov a výdav-
kov vznikla Komore povinnosť zaplatiť daň 
vo výške 50,28 €, pre porovnanie, v minulom 
roku to bolo 188,69 €.

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

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

Zápisnica z valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov, konaného 8. apríla 2016 v Senci

Prítomní:
Zo 734 všetkých členov Komory bolo podľa 
prezenčnej listiny 585 fyzicky prítomných 
členov a 36 zastúpených členov.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej, voľba ove-

rovateľov zápisu.

Spolu 621 hlasov – 84,60 % – v zmysle 
§ 11 ods.1 zákona 216/95 Z. z. v pl. znení je 
VZ uznášaniaschopné.

Ing. Vladimír Vázal, predseda DR KGaK.
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3. Správa o činnosti Komory za uplynulé ob-
dobie.

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

5. Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6. Správa o hospodárení za rok 2015, audit, 

účtovná závierka.
7. Revízna správa dozornej rady.
8. Návrh rozpočtu Komory na rok 2016.
9. Diskusia k bodom 4 až 8.
10. Novelizácie dokumentov KGaK.
11. Novelizácia systému sústavného vzdeláva-

nia AGaK.
12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13.  Odborná časť:

– výkon geodetických a kartografických 
činností neoprávnenými osobami,

– vykonávanie autorizácie výsledkov GaK 
prác vyhotovených druhou fyzickou 
alebo právnickou osobou,

– výkon GaK činností zahraničnými geo-
detmi v SR,

– novinky v zákone o verejnom obstará-
vaní.

14. Diskusia k bodom 10 až 13.
15. Uznesenie.
16. Záver.

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia (VZ) otvoril 
predseda predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov (KGaK) Ing. Ján Hardoš. Privítal 
prítomných, pozdravil VZ a poprial účastní-
kom príjemné rokovanie.

Predseda predstavenstva KGaK poveril Ing. 
Petra Repáňa vedením priebehu VZ, ktorý na 
začiatku rokovania vyzval auditórium na minú-
tu ticha za spomienku na zosnulých kolegov.

K bodu 2:

Predsedajúci dal hlasovať za predložený 
program VZ.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Podľa návrhu predsedajúcim boli hlasovaním 
zvolení do jednotlivých pracovných komisií 
nasledujúci členovia:
Do mandátovej komisie boli zvolení: Ing. Jo-
zef Piroha, Ing. Zuzana Uhrínová, Ing. Draho-
slava Komárková. 
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Anna Ho-
lá, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Branislav Hindický.

Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Za overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Strom-
ček, Ing. Vladimír Vázal.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené 
Zapisovateľka: Ing. Nataša Hermanová.

K bodu 3:

Správa o činnosti Komory za uplynulé ob-
dobie tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ju 
predniesol predseda predstavenstva Ing. 
Ján Hardoš. V prvej časti analyzoval splnenie 
Uznesenia z VZ z roku 2015 – bod 5 v správe 
o činnosti Komory za uplynulé obdobie.

O. i. vyjadril ľútosť k malému počtu záu-
jemcov na odber noriem z Úradu pre norma-
lizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky – len 70, a informoval, že kancelá-
ria Komory vyzve mailom ešte raz všetkých 
členov k záväznému stanovisku a súhlasu 
k odberu noriem, lebo od počtu odberov zá-
visí aj cena za rok používania.

K bodu 4:

Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
predseda skúšobnej a autorizačnej komisie. 
Informoval okrem iného o vykonanom a pri-
pravovanom kurze ku skúškam. Správa je 
zverejnená na webovej stránke Komory a bu-
de uverejnená v bulletine KGaK Slovenský 
geodet a kartograf.

K bodu 5:

Správu o činnosti disciplinárnej komisie, kto-
rá tvorí súčasť tejto zápisnice, predniesol Ing. 
Jozef Pobjecký. Komisia prijala 26 podnetov 
v roku 2015 a z toho 24 podnetov sa týkalo 
katastra. Pripomenul povinnosť členov sledo-
vať a napĺňať sústavné vzdelávanie, lebo rok 
2016 je rokom ukončujúcim trojročný sledo-
vací cyklus. Správa bude uverejnená v bulleti-
ne KGaK Slovenský geodet a kartograf.

K bodu 6:

Správu o hospodárení za rok 2015, audite 
a účtovnej závierke, ktorá tvorí súčasť tejto 
zápisnice, predniesla Ing. Ingrid Geisseová, 
tajomníčka KGaK. Správa bude uverejnená 
v bulletine KGaK Slovenský geodet a karto-
graf.

K bodu 7:

Revíznu správu dozornej rady, ktorá tvorí sú-
časť tejto zápisnice, predniesol Ing. Vladimír 
Vázal, predseda dozornej rady. Správa bude 
uverejnená v bulletine KGaK Slovenský geo-
det a kartograf.

K bodu 8:

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol doručený 
každému členovi osobne v písomnej forme 
a tvorí súčasť tejto zápisnice. Na VZ ho pred-
niesla Ing. I. Geisseová, tajomníčka KGaK. 
O návrhu rozpočtu sa hlasovalo. Hlasovanie: 
za: ostatní, proti 2, zdržal sa: 1 schválené

K bodu 9: Diskusia
V diskusii k bodom 1 až 8 vystúpili:

Viac pripomienok návrhov padlo k informácii 
predsedu Komory v bode 3 programu VZ, 
k malému počtu záujemcov na odber noriem 
z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky – len 70, kde 
členovia predstavenstva viackrát osobne jed-
nali s predstaviteľmi Úradu a rokovali o výhod-
nejšej cene v závislosti od množstva odberov. 
V minulosti už zo strany Komory prebehla 
kampaň medzi členmi, kde sa ustálil počet: 
1x 250, 2x 120, a na tretí pokus len 70 od-
berov. Pre 1 odber je cena stanovená na cca 
600 eur, pri 120 cca 33 eur, pri 250 je možná 
cena cca 10 eur/1odberateľ = počítač.

Ing. Juraj Suchanský z NDS – vyjadril ľútosť 
nad takým nízkym počtom záujemcov, navr-
huje motivovať členov napr. za odber noriem 
–získanie bodov v sústavnom vzdelávaní.

Ing. Peter Repáň – predsedajúci – reagoval 
– súhlasne, že o návrhu sa bude hlasovať.

Ing. Tomáš Ďurka – navrhuje – aby si Komo-
ra vybavila na seba 2 inštalácie – aj za spo-
platnenie.

Ing. Jozef Pobjecký – reagoval – nie je to 
možné, lebo spoplatnenie je viazané na jednu 
inštaláciu na meno a jeden počítač, ktorý ne-
môže byť zosieťovaný. A upresnil ako prebie-
halo rokovanie s Úradom, na ktorom sa aj on 
zúčastňoval. Komora nemôže nahradiť firmy.

Ing. Tomáš Ďurka – trvá na návrhu.
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Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. – reagoval – 
toto neumožňuje legislatíva, návrh je protizá-
konný a z porušenia môžu vyplynúť pokuty. 
Ide aj o porušenie autorských práv. Pri od-
bere sa uvádzajú mailové adresy, prístupové 
kódy...

Ing. Peter Repáň – pripomenul info predsedu 
Ing. Jána Hardoša, že Komora opätovne oslo-
ví členov, aby sa záväzne vyjadrili k odberu 
noriem. Je potrebných 120 odberov. Na to je 
vyjednaná cena.

Na jeho výzvu sa v auditóriu prihlásilo ak-
lamačne väčšina prítomných.

Ing. Anton Olekšák – pôvodnú výzvu Komory 
zaregistroval, ale nepodarilo sa mu súhlasné 
stanovisko odoslať. Prikláňa sa k návrhu Ing. 
Juraja Suchanského za odber noriem – zís-
kanie bodov v sústavnom vzdelávaní.

Návrh: Uznať odber noriem za vzdelávaciu 
aktivitu a priznať za to body do sústavného 
vzdelávania členov Komory. – hlasovanie pri 
bode 11. programu VZ.

K bodu 10: Novelizácie dokumentov Komory 
GaK

Návrhy Novelizácie dokumentov Komory GaK 
s odôvodnením, boli doručené každému čle-
novi osobne v písomnej forme a tvoria súčasť 
tejto zápisnice.

Návrh novely Volebného poriadku na VZ 
predniesol a odôvodnil Ing. Jozef Piroha.
Novelizácia Volebného poriadku:
čl. 2, bod 4, čl. 3, bod 3, čl. 3, bod 4, čl. 3, 
bod 6, čl. 3, bod 7, čl. 3, bod 9, čl. 4, bod 5b.

Ing. Vladimír Nechuta – navrhol k návrhu čl. 
3, bod 9 – doplniť ku ... kandidáti... návrh – ... 
volení kandidáti...

Ing. Jozef Piroha – obhajoval pôvodný návrh 
– že kandidát je vlastne člen navrhnutý do 
orgánov a vlastne volený člen...

Ing. Vladimír Nechuta – návrh stiahol.

Ing. Michal Matz – mal otázku k návrhu čl. 2, 
bod 4 – či sa týka len predsedu Komory?

Ing. Peter Repáň – odpovedal áno.

Ing. Michal Matz – navrhol k návrhu čl.2, bod 
4 – ... všetkých členov orgánov Komory...
Ing. Ján Hardoš – reagoval – áno, lebo zvo-
lený predseda Komory nemá náhradu za se-
ba, a nový po vypadnutí zvoleného musí byť 
zvolený na VZ. Kdežto pri členoch v orgánoch 
Komory, je po vypadnutí zvoleného kooptova-
ný ďalší člen pod čiarou po posledných voľ-
bách. Ak by prešiel návrh Ing. Matza, reálne 
by na každom VZ museli prebiehať voľby.

Ing. Michal Matz – svoj návrh stiahol.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu Novely 
Volebného poriadku:
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Návrh novely Rokovacieho poriadku na VZ 
predniesol a odôvodnil Ing. Hudec.
Novelizácia Rokovacieho poriadku:
čl. 8 bod 4a, čl. 11 bod 3, čl. 12 bod 4.

Ing. František Haník – otázka k čl. 11 bod 3, 
či sú naozaj všetky materiály Komory archivo-
vané v kancelárii Komory, aj spred 20 rokov?
Ing. Peter Repáň – odpovedal – áno.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu Novely 
Rokovacieho poriadku:

Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

K bodu 11: Novelizácia systému sústavného 
vzdelávania.

Návrh novelizácie systému sústavného vzde-
lávania s odôvodnením, bol doručený každé-
mu členovi osobne v písomnej forme a tvorí 
súčasť tejto zápisnice.

Návrh novely systému sústavného vzdelá-
vania na VZ predniesol a odôvodnil Ing. Peter 
Repáň.

Novelizácia systému sústavného vzdelá-
vania:

Momentky z diskusie. 

Momentky z diskusie. 
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Bod 3, bod 6, (bodovanie krajských stretnu-
tí z 5 na 10 bodov, možná dvojitá registrá-
cia, dvojnásobok bodov za vyplnenie tes-
tu, v prípade, že ho organizátor podujatia 
dá.)

V tejto časti predsedajúci súhlasil s návrhom 
Ing. Tomáša Ďurku – priznať body do sústav-
ného vzdelávania členov Komory za odber 
noriem. A navrhol – 10 bodov.

Ing. Vladimír Karban – vyjadril nesúhlas 
s 2 prezenčnými listinami.

Navrhol zaplatiť normy z komorových pe-
ňazí pre všetkých členov.

Ing. Ján Hardoš – reakcia – veľa členov by 
tieto normy nečítalo, a nie každý člen ich nut-
ne potrebuje k svojej práci. Pre Komoru by to 
znamenal veľký náklad, pre člena je cca 30 
eur prijateľné.

Ing. Jaroslav Štvrtecký – navrhol – priplatiť 
tento náklad vo zvýšenom členskom prí-
spevku + 10 eur. A zaplatiť normy všetkým 
členom.

Ing. Želmíra Prosuchová – nesúhlasí – je 
z firmy, ktorá má normy predplatené, a tak by 
sa vlastne platili 2 x. Nesúhlasí so zvýšením. 
Viaceré firmy to svojim geodetom platia.

Ing. Ervín Priečko – návrh – normy objednať 
na Komoru a umiestniť na webovú stránku 
Komory.

Ing. Peter Repáň – nie je to možné, neumož-
ňuje to legislatíva – vysvetlenie vyššie v Dis-
kusii – bod 9.

Ing. Juraj Suchanský – navrhol – uznať body 
za odber vo výške 30 bodov.

Ing. Ján Hardoš – reagoval – nie. Lebo odber 
noriem je viazaný na meno, a ak vo firme sú 
viacerí autorizovaní geodeti, body sa môžu 
uznať len jednému.

A navrhnutá výška bodov nezodpovedá 
rozumnému pomeru pri systéme sústavného 
vzdelávania. Člen Komory by potom nemusel 
chodiť už na žiadnu odbornú akciu.

Ing. Jaroslav Hraška – navrhol – ponechať 
pôvodné znenie v systéme sústavného vzde-
lávania, čo sa týka prezenčných listín.

Ing. Juraj Suchanský – trvá na návrhu 30 bodov.

Ing. Ján Hardoš – reakcia – nesúhlas, lebo 
systém sústavného vzdelávania je zakotvený 
aj v našom zákone. Štátny orgán – ÚGKK SR 
sleduje aj túto úlohu Komory, delegovanú štá-
tom a pri nedostatočnej úrovni môže nariadiť 
– zmenou legislatívy – aj pravidelné preskú-
šavanie.

S argumentmi: 30 bodov za normy = for-
malita vzdelávania.

Ing. Miroslav Hudec – reagoval – odporúča 
nepreháňať s bodmi, ale ísť strednou rozum-
nou cestou.

Ing. Juraj Suchanský – uznal argumenty 
a stiahol návrh na 30 bodov.

Ing. Igor Žatkovič – navrhol – vyčleniť z roz-
počtu Komory sumu, s ktorou si bude môcť 
nakladať člen samostatne.

Ing. Peter Repáň – reagoval – toto nie je te-
raz možné, lebo sme si schválili už návrh roz-
počtu. A z toho dôvodu nie je možné zvyšovať 
ani členský príspevok.

Ing. Jaroslav Duriš – navrhol – vrátiť sa k bo-
dovaniu za odber odborných časopisov.

Ing. Ján Hardoš – reagoval – je to náročné, 
kto by mal posudzovať, ktorý odborný časo-
pis áno, ktorý nie... ako by prebiehala kontro-
la – zasielaním faktúr do Komory?

Ing. Peter Repáň – je to nekontrolovateľné, 
aj z toho dôvodu to bolo v pôvodnom systéme 
sústavného vzdelávania zrušené.

Ing. Jaroslav Štvrtecký – opakoval návrh – zvý-
šenie členského o 10 eur a za to nakúpiť normy.

Ing. Miroslav Hudec – reagoval – toto nie je 
teraz možné, lebo sme si schválili už návrh 
rozpočtu. A z toho dôvodu nie je možné zvy-
šovať ani členský príspevok.

Ing. Peter Repáň – dal hlasovať – aklamač-
ne – väčšina auditória zdvihla ruku, na znak 
záujmu o odber. Záver, ako je spomínané vyš-
šie, Komora pošle dotazník mailovou poštou.

Ing. Jozef Pobjecký – ešte raz vysvetlil spô-
sob tvorby cien za normy – opísané vyššie.

Koniec diskusie.

Nasledovalo hlasovanie o prednesených ná-
vrhoch systému sústavného vzdelávania či už 
zo strany Komory, alebo jej členov na VZ:
Návrh : Bodovať odber odborných časopisov
Hlasovanie: za: 8, proti ostatní, zdržal sa: 23, 
neschválené
Bodovať odber noriem 10 bodmi.
Hlasovanie: za: ostatní, proti 36, zdržal sa: 
42, schválené
Zvýšiť bodovanie krajských stretnutí KGaK 
z 5 na 10 bodov.

Momentky z diskusie. 
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Hlasovanie: za: ostatní, proti 3, zdržal sa: 6, 
schválené
V prípade záverečného testu na odbornej 
akcii, zvýšiť bodové hodnotenie dvojnásobne.
Hlasovanie: za: ostatní, proti 25, zdržal 
sa: 50, schválené
V prípade dvojitej registrácie na odbornom 
podujatí uznať body, až keď budú podpísané 
obe prezenčné listiny.
Hlasovanie: za: 3, proti“, ostatní, zdržal sa: 18, 
neschválené

Obedová prestávka.
Po obede nový predsedajúci – Ing. Miroslav 
Hudec.

K bodu 12: Vystúpenie zástupcu ÚGKK SR.

Poobede predsedajúci privítal zástupcov 
ÚGKK SR – Ing. Ľubomíra Suchého, podpred-
sedu Úradu a Ing. Erika Ondrejičku, riaditeľa 
katastrálneho odboru. Informáciu o elektroni-
zácii katastra nehnuteľností – SPM, prednie-
sol Ing. Suchý. Vo svojom zaujímavom vystú-
pení nás okrem iného informoval, že v roku 
2015 bola vyhlásená platnosť všetkých vek-
torových máp. Aktualizácia máp sa vykonáva 
už len v elektronickom prostredí.

Spomenul informačné portály CICA a Map-
ka, a cez pridelený kód aj využiteľnosť pre 
geodetov, zatiaľ stále – tester, portál ESKN15
– financovaný z EÚ – denne aktualizovaný, 
mini GIS...

Ďalej informoval o ukončovaní ROEP. Okrem 
14 kú, sa podarilo spracovať a zapísať celé Slo-
vensko, a z nich 12 je vo IV. etape spracovania 
a Belá a Teplička v II. etape do roku 2017.

Úrad vyvíja snahu o zmenu názvov preuka-
zov na vstupy do dokumentácie na PREUKAZ 
GEODETA.

Oznámil, že z cca 60 000 vyhotovených 
geometrických plánov sa 20 000 vracia na 
opravu, t. j. jedna tretina – čo je dosť vysoké 
číslo. Samozrejme ide nielen o chyby a ne-
zrovnalosti, ale aj o drobné nepozornosti neo-
vplyvňujúce kvalitu a správnosť GP.

Informoval o nepriamej novele katastrál-
neho zákona – cez zákon o správnom po-
riadku, z 23. 4. 2016 – v právnych oblastiach 
– z hľadiska odbremenenia súdov – právo 
rozhodnúť pri zamietnutí vkladu má ÚGKK SR 
a až potom súd – účinnosť od 1. 1. 2017.

Skúšku na povolenie vkladovať na katastri 
budú môcť skladať len osoby s vysokoškol-
ským vzdelaním II. stupňa v odbore geodézie 
a kartografie, alebo s právnickým vzdelaním.

Ďalej sa chystá zmena regulácie evidencie 
k stavbám. V súvislosti s adresným bodom.

K bodu 13: Odborná časť

Bolo zdôraznené, že všetky prednesené sta-
noviská boli podrobené analýze v advokát-
skej kancelárii Mgr. Zuzany Papšíkovej.

• Výkon GaK činností neoprávnenými oso-
bami – Ing. Peter Repáň
Živnostenský zákon – viazaná živnosť – čl. 35. 
– geodetické práce – zodpovedný zástupca
Voľná živnosť vs viazaná živnosť.
Možnosti Komory na nápravu.
My overujeme aj tým, ktorí nemajú legálne 
živnostenské oprávnenie.

Ing. Erik Ondrejička z ÚGKK SR – reagoval – 
Úrad takýmto osobám nevydáva preukazy na 
vstup do štátnej dokumentácie.

• Vykonávanie autorizácie výsledkov GaK 
prác vyhotovených druhou fyzickou alebo 
právnickou osobou – prof. Ing. Alojz Kopáčik, 
PhD.

Vyskytuje sa problém, že sa overujú GaK 
práce bez náležitej kontroly, na sprísnenie 
pravidiel je však potrebná zmena legislatívy, 
čo prináša riziko, že štát by tento legislatívny 
krok mohol považovať za obmedzenie voľné-
ho trhu. Je 5 možných riešení:
A  – overovať môže len ten, kto prácu aj 

vyhotovil, pri právnických osobách je to 
oprávnená osoba – konateľ, ktorý je aj 
overovateľom.

B  – vybrané činnosti môže vykonávať len AG 
– fyzická osoba.

C  – legislatívna úprava bez zmeny zákona 
ustanoveniami vo vyhláške č. 300/2009, 
že by sa výkon vybratých geodetických 
činností realizoval len AG.

D  – Stanovilo by sa v zákone, že pri výkone 
činností podľa § 6... by mal byť fyzicky prí-
tomný AG.

E  – sprísniť kvalitatívne kritériá v oblasti vy-
bratých činností GaK prác.
Je to zložitý problém.
Dodal informáciu, že rozhodnutím predse-

du Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky č. 28/2013, 
sa zrušuje príspevková organizácia Sloven-
ský ústav technickej normalizácie. Nové: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo Slovenskej republiky.

• Výkon GaK činností zahraničnými geodet-
mi – Ing. Ján Hardoš
Posudzovalo sa 34 prijatých právnych pred-
pisov.
5 medzivládnych zmlúv (Česká republika, Poľ-
ská republika, Maďarská republika, Rumun-
sko, Spolková republika Nemecko), 10 pred-
pisov komunitárneho práva EÚ, 19 predpisov 
Slovenskej republiky.

Vo svojom príspevku podal základné infor-
mácie o:
–  posudzovaní dokladov,
–  formách poskytovania služieb,
–  delení povolaní a prijatých systémoch,
–  podmienkach na výkon živnosti,
–  ďalších povinnostiach zahraničných po-

skytovateľov.

• Novinky v zákone o verejnom obstarávaní 
– Ing. Peter Repáň + Ing. Ján Hardoš
Je nový zákon o verejnom obstarávaní 
č. 343/2015, účinný od 1. 1. 2016.

K bodu 13: Diskusia k bodom 10 až 13

Ing. Vladimír Peťko –opisoval a vysvetľoval 

Momentky z diskusie. 
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svoj odborný problém – súdny spor – vytýče-
nie vlastníckej hranice verzus znalecký posu-
dok. Žiada o pomoc Komoru.
Ing. Miroslav Hudec – reagoval – je to v po-
riadku, Komora musí a má, a aj chráni a po-
máha svojim členom, len musí poslať materiá-
ly do kancelárie Komory, resp. Disciplinárnej 
komisii.
Ing. Vladimír Raškovič – odporúčal podať 
cez vlastného právnika podnet na znalca.
Ing. Štefan Lukáč – mal reakciu – pripomien-
ky k bodu 13 – odborným prednáškam – od-
porúča zaoberať sa novelou zákona o Komo-
re, lebo je to v súčasnosti zákon slabý, čo po-
tvrdili aj 2 predsedovia Komory stavebných 
inžinierov.
Návrh – Rezultát: urýchlene spracovať nový 
zákon o Komore GaK tak, aby v prípade opti-
málneho vedenia ÚGKK SR, ktorý chce pred-
ložiť nový zákon o GaK a katastrálny zákon, 
bol operatívne predložený spoločne.
Ing. Ján Hardoš – reakcia – súhlasí, spome-
nul históriu pokusov novelizácie zákonov, 
a neustále zmeny vo vedení Úradu.
Ing. Jaroslav Hraška – reakcia na overovanie 
GaK činností AG – poukázal na rozdielnosť 
postavenia AG vo firme – konateľ – zamest-
nanec – pre kamaráta!

Navrhol vypracovať doporučenie – po-
stup, ako sa majú overovať činnosti podlieha-
júce autorizačnému overeniu, aby to slúžilo 
ako pomôcka pri argumentácii aj pre zamest-
nancov voči zamestnávateľovi, kamarátovi 
atď. Odporučiť – stanoviť aj cenu za overenie.
Ing. Miroslav Hudec – reagoval – súhlasí.
Ing. Peter Repáň – je už vypracovaný vzor 
zmluvy o autorizovanom overovaní, bola vyge-
nerovaná suma – 45 eur.

Je to starý podnet, ale dobrý nápad – vy-
pracovanie manuálu činností AG pri autori-
zovaní.

Ing. Miroslav Kováč (č. 460) – informoval 
o spôsobe riešenia nesúladov na katastri... 
kde tento rieši chybu vo výmere pozemku – 
parcela 300 m2, ktorý trvá už 10 rokov. Spo-
mínal historický vývoj jej delenia...

Žiada o väčšiu súčinnosť správnych orgá-
nov pri odbúravaní nesúladov v katastri.
Navrhol: zorganizovať stretnutie zástupcov 
Komory so zástupcami Úradu ohľadom rieše-
nia opráv chýb v katastri.

Resp. seminár na riešenie postupov pri 
nesúladoch v ku Marianka. Podnet pre regio-
nálneho zástupcu – Ing. Jozef Pobjecký.

Ing. Jaroslav Hraška – nadviazal na prof. Ing. 
Alojza Kopáčika, PhD. – odborný príspevok 
BODA.
Navrhol – že by bolo možné vytvoriť inú kon-
cepciu Komory. AG by overovali len registro-
vaným geodetom, napr. v SZG... a pod, ako 
registrovaný subjekt. A aj ceny za overovanie 
by boli regulované.

Ing. Peter Repáň – reagoval – že na ÚGKK 
SR vzniká register geodetov a kartografov – 
všetci, ktorí majú vzdelanie. AG, ktorý overu-
je, by si mal zistiť, či je subjekt zaregistrovaný 
– má oprávnenie na výkon GaK prác.

Ing. Ladislav Kubiš – má niekoľko myšlienok:
1  – reakcia na tému autorizácia pre iné oso-

by,
2  – otázka odbornosti pracovníkov katastra.

Ing. Miloš Jacko, PhD. – navrhol, že je po-
trebné poskytnúť program na kontrolu vgi, 
tak ako je poskytovaný program na kontrolu 
xml – úloha pre št. orgány.

Je znalec – dal otázku, či je možné, aby 
Komora ovplyvňovala, kto môže a kto nemô-
že byť znalcom?

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – reagoval – 
pri novele zákona o znalcoch bola vyvinutá 
snaha, aby komory poskytovali odborné 
stanovisko ku skúškam pre znalcov a pod. 
Zákon je v legislatívnom procese, kde je sta-
novené, že znalcom v obore GaK prác môže 
byť len AG.

Ing. Dana Gáboríková – pýtala sa, kto je re-
gio nálnym zástupcom za Banskú Bystricu?

Reakcia: zostal ním Ing. Matúš Siman, aj 
keď nie je v predstavenstve.

K bodu 15: Uznesenie

– predniesla Ing. Anna Holá.
Hlasovanie: za: ostatní, proti 0, zdržal sa: 2 
schválené

K bodu 16: Záver

Na záver predseda Komory Ing. Ján Hardoš 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil Val-
né zhromaždenie.

K bodu 17: Prílohy

1.  Správa o činnosti Komory za uplynulé ob-
dobie.

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

3.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
4.  Správa o hospodárení za rok 2015, audit, 

účtovná závierka.
5.  Revízna správa dozornej rady.
6.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2017.
7.  Zápis mandátovej komisie.
8.  Uznesenie VZ Komory 2016.

Zapísala Ing. Nataša Hermanová

Momentky z diskusie.
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Filozofiou švajčiarskej firmy Geomax je snaha aplikovať moderné technológie takým spôsobom, 
aby sa čo najviac uľahčili geodetické práce v teréne. Osobitný význam spoločnosť prikladá 
softvéru a hardvéru, pretože do značnej miery prispievajú ku kvalite a produktivite práce. Spo-
ločnosť Geomax prednedávnom uviedla nový GNSS prijímač Zenith 35 TAG, ktorý má omnoho 
výkonnejšiu dosku oproti nižšiemu modelu Zenith 25 Pro. Fixované riešenie v režime RTK sa dá 
dosiahnuť aj pri väčšom zákryte satelitov a aj rýchlejšie. Najväčšou novinkou v Geomaxe medzi 
ich GNSS zariadeniami je funkcia Tilt&Go. Ako prvý ju dostal práve tento model, vďaka čomu sú 
mnohé ťažšie dostupné body zrazu prístupnejšie na meranie – najmä rohy budov, body v prieko-
pách, pod autami, kanalizácia a iné. Ako to funguje? Zjednodušene povedané: zmeriate ten istý 
bod, vo dvoch rôznych polohách na naklonenej výtyčke s prístrojom. Softvér X-PAD pomocou 
elektronickej libely a týchto dvoch meraní vypočíta správnu polohu. Podmienkou je, aby náklon 
nebol väčší než 30 stupňov. Funkcia Tilt&Go má aj ďalšiu výhodu, že pri bežnom meraní upozor-
ňuje, ak prístroj nedržíte dostatočne zvislo. Tým sa eliminujú ďalšie chyby počas merania. Tento 
prístroj sa predáva aj bez funkcie Tilt&Go, ale iba pod označením Zenith 35. Netreba sa obá-
vať, že vám budú v budúcnosti chýbať niektoré satelity a ich frekvencie. Obsahuje totiž možnosť 
prijímať nielen GPS L1,L2,L2C,L5, GLONAS L1,L2 ale aj Galileo, BeiDuo a SBAS vo všetkých 
prístupných frekvenciách. Pripojiť cez wifi akékoľvek zariadenie a robiť cez webové rozhranie 
konfiguráciu či nastavenie je úplnou samozrejmosťou. Podľa výrobcu sa presnosť merania pri 
priaznivých podmienkach RTK režime zlepšila oproti starším modelom na 8 mm ± 1 ppm (RMS) 
v horizontálnej zložke a 15 mm ± 1 ppm (RMS) vo vertikálnej. Aj to je ďalší krôčik vpred.

Nový GEOMAX Zenith 35 TAG

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

Špičkový japonský výrobca geodetickej techniky Topcon predstavuje nový rad robo-
tických totálnych staníc GT-1000 spolu s programom MAGNET 4.

Robotické totálne stanice GT-1000

Viac informácií o produktoch Topcon a Sokkia získate na adresách: 
Surveye, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, alebo elektronicky na www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk.

Nový rad totálnych staníc Topcon GT-1000 je so svojím Ultra Sonic Drive systémom 
technologickým lídrom medzi robotickými totálnymi stanicami. Rýchlosť rotácie totál-
nej stanice je na úrovni 180°/sec. Okrem toho sa GT-1000 pýši najmenšími rozmer-
mi na trhu robotických totálnych staníc. Prináša aj ďalšie priekopnícke rysy, ako sú 
nový, vysoko výkonný EDM systém alebo vysokorýchlostné senzory náklonu. Kom-
binácia týchto a ďalších vlastností robí z GT-1000 najlepší robotický systém na trhu.

Navyše možno GT-1000 používať ako súčasť Hybrid Positioning systému, ktorý kom-
binuje meranie totálnou stanicou s GNSS roverom. Výsledkom je zvýšená flexibilita 
pri meraní v zložitých terénnych podmienkach.

Dokonalým partnerom pre túto priekopnícku technológiu je intuitívny obslužný soft-
vér MAGNET. Najnovšia verzia MAGNET 4 prichádza s množstvom nových funkcií 
a vylepšení, ktoré zvyšujú produktivitu v teréne.
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Firma GISOFT uvoľnila v tomto roku novú verziu MGEO, najrozšírenejšieho programu 
svojho druhu v ČR pre produkty Bentley. Program MGEO je určený pre tých, ktorí 
tvoria účelové mapy alebo dáta podľa definovaných štruktúr alebo smerníc. Vďaka 
jeho modulovej koncepcii si môžete program vyskladať podľa svojich potrieb. Pomo-
cou modulu Práca s geodetickými bodmi a kódovaná kresba môžete načítať zoznam 
súradníc a kódov tak, aby sa body načítali do jedného výkresu a kresba do druhého 
výkresu. Modul Duplicity vám pomôže vyhľadať alebo odstrániť duplicitné alebo pod-
ľa tolerancie určené body alebo prvky.
V prípade, že dáta potrebujete odovzdať topologicky čisté, určite vás osloví aj modul 
Kontrola a oprava čiarovej kresby, ktorý po zadaní tolerancií na opravu skontroluje 
alebo opraví topologické chyby nedoťahov, kríženia a presahov, skontroluje alebo 
odstráni duplicity, aproximuje oblúky, odstráni krátke čiary a navyše si môžete ne-

riešiteľné chyby prezerať a následne ich opravovať ručne v nástroji Prehliadač. Ak 
potrebujete z topologicky čistej kresby vytvoriť pre svoju zákazku uzavreté plochy 
a zistiť výmeru alebo jednoducho plochu len vyfarbiť, pomôže vám modul Tvorba 

plôch, ktorý dokáže tvoriť plochy aj z čiarovej kresby v referenčnom súbore. Plochy 
môžete navyše tvoriť ako súčasť dátového modelu s objektovaním alebo len tak, bez 
objektovania.
Potrebujete si konečnú zákazku, ktorú tvoríte podľa dátového modelu alebo smer-
nice, skontrolovať pred odovzdaním? Pomôže vám modul Kontrola a zmena symbo-
lógie. V súčasnosti sú dostupné dátové modely pre ZMD, DTMB a na dopracovaní 
je dátový model pre smernicu TA326. Ak pracujete často s dátami, ktoré nemajú 
štruktúrovaný charakter, určite nájdete pomocníka v nástroji Prieskumník výkresu, 
ktorý vám dá prehľad o prvkoch a ich atribútoch, poskytne vám možnosť ich výbe-
ru alebo prehliadania. Takto analyzované dáta môžete pomocou nástroja Vytvoriť/

Zmeniť objekty presúvať z referencií a meniť ich priamo na objekty dátového modelu. 
Mnohokrát sa vám určite stalo, že ste potrebovali zistiť, ktorá verzia súboru je platná, 
prípadne čo sa vo výkrese zmenilo. Nástroj Porovnanie výkresov porovná výkresy 
a ukáže vám zmeny prvkov.
A čo je teda nové vo verzii 16.06.01?

Podpora uloženia databázy projektu vo formáte SQLite. Dlho očakávaná Podpora sta-

vov výkresov projektu, ktorá vytvára nové možnosti pri aktualizáciách dát a tvorbe 
zmenových súborov (existujúce, nové, zmenené, zrušené objekty). Najväčšou novin-
kou je však export dát do serverovej geodatabázy PostGIS so zachovaním CADovskej 
symbológie prvkov, čo je unikátom vo svete.

MGEO – univerzálny nástroj na tvorbu účelových máp

V prípade záujmu o MGEO alebo jeho moduly, prípadne o poskytnutie ďalších informácií kontaktujte slovenského zástupcu Geotronics Slovakia, s. r. o., 
www.geotronics.sk, 0905 609 128, obchod@geotronics.sk

Mnohí z vás si budú pamätať rok 1987, keď bol predstavený 
prvý digitálny nivelačný prístroj na svete – Leica NA2000. Mal 
16 kB REC modul ako vymeniteľnú pamäť (v tom čase obrovská 
kapacita), vymeniteľnú batériu a jednoduchý program na mera-
nie s možnosťou kódovania. Dosahoval presnosť 1,00 mm/km.

15 rokov po jeho prvom uvedení bol v roku 2002 čas pre 
ďalšiu generáciu – Leica DNA. Bol to prístroj s väčším displejom, 
množstvom nových aplikácií, záznamom na CF karty. Nové rých-
lejšie procesory umožňovali použiť lepšie algoritmy na zvýšenie 
rýchlosti a presnosti merania. Prístroj dosahoval strednú km chy-
bu 0,3 mm. Tieto prístroje sú pre svoju vysokú presnosť a spoľah-
livosť medzi slovenskými geodetmi stále veľmi populárne.

V tomto roku však nastal čas na inovácie – novú generá-
ciu digitálnych nivelačných prístrojov Leica LS10 a LS15. Tieto 
prístroje sú nielen veľmi presné – presnosť až do 0,2 mm /km 
dokážu dosiahnuť dokonca aj na štandardné invarové kódo-
vé laty, ale taktiež veľmi efektívne vďaka inovatívnym riešeniam.

Nivelácia je súhrn pravidelne sa opakujúcich úkonov (po-
stavenie prístroja, urovnanie, zacielenie, zaostrenie, odčítanie, 

Nové digitálne nivelačné prístroje Leica LS10 a LS15

Vďaka digitálnemu kompasu dokáže prístroj LS15 prehľad-
ne zobraziť meranú líniu, ako aj zámery stranou či už priamo na 
displeji prístroja alebo neskôr pri vyrovnaní nivelačného ťahu. 
Meranie dvoch línií súčasne, ktoré prístroj taktiež zvláda, vám 
zase ušetrí niekoľko nachodených km denne.

Inovácie v skratke:

• Digitálna 5 Mpix kamera na rýchlejšie a jednoduchšie zaciele-
nie na latu.

• Automatické zaostrenie na latu umožňuje zvýšiť produktivitu 
v teréne o viac ako 30 %, výrazne znížiť únavu po celodennej 
práci v teréne a zvýšiť presnosť.

• Presnosť 0,2 mm/km na bežné kódové invarové laty
• Digitálny kompas na názorné zobrazenie polohy nivelačného 

ťahu.
• Elektronická libela na presnejšie urovnanie.
• 32-násobné zväčšenie ďalekohľadu
• Možnosť „ťahať“ dve línie súčasne
• Integrovaný USB port, Bluetooth
• Vyrovnanie nivelačného ťahu priamo v prístroji, jednoduchý 

import a export
• Intuitívny softvér Leica Infinity s množstvom automatických 

protokolov v zrozumiteľnom jazyku

Viac podrobností o prístrojoch Leica LS10/LS15 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

zapísanie, a opäť dokola). Leica Geosystems, líder na trhu ino-
vácií v geodetickej technike, sa pokúsil niektoré z týchto krokov 
urýchliť.

Na ovládanie sa používa 3,6“ farebný dotykový displej, naj-
väčší aký môžete nájsť na digitálnych NP. Umožňuje jednoduchú 
a rýchlu prácu v teréne a možnosť preferovaného vstupu údajov 
pre užívateľa – cez dotykový displej, alebo veľkú alfanumerickú 
klávesnicu, ktorú nájdete na prístroji samozrejme tiež.

Na veľkom displeji je možné zobraziť užívateľovi ďalšie infor-
mácie, sprievodcov s grafickým znázornením napr. pracovných 
postupov. Pri teste NP tak už budete mať vždy jasno, čo máte 
urobiť.

Pri meraní si na displeji môže zobraziť aj obraz z integrovanej 
širokouhlej kamery a na latu tak viete pohodlne zacieliť priamo 
z displeja. To nie je všetko, stlačením jedného tlačidla prístroj 
dokáže na latu aj automaticky zaostriť – to všetko bez nutnosti 
pozerať sa do ďalekohľadu. Šetríte si tak nielen zrak, proces me-
rania je oveľa rýchlejší a s prístrojom dokážete dosiahnuť vyššiu 
presnosť.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
7. 4. 2016 v Senci

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

MP SR pripravuje odborný seminár k noveli-
zácii metodického návodu na PPÚ.

23. 3. 2016 sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie zástupcov OKI a KGaK. Stretnutie 
inicioval OKI s úmyslom informovať KGaK 
o svojej aktuálnej činnosti, ako aj najčas-
tejšie sa vyskytujúcich nedostatkoch pri 
vyhotovovaní, resp. autorizačnom overovaní 
výsledkov geodetických a kartografických 
činností, s dôrazom na diskusiu o možnos-
tiach spoločného postupu pri ich prevencii. 
Konštatovalo sa, že kvalita ich realizovania 
a autorizačného overovania sa medziročne 
nezlepšuje.

Zástupcovia KGaK navrhli usporiadať 
v súčinnosti s OKI seminár pre členov KGaK, 
na ktorom by zástupcovia OKI poukázali na 
najčastejšie sa opakujúce problémové si-
tuácie pri tvorbe GP a VN. Riaditeľka OKI 
takúto iniciatívu privítala a konštatovala, že 
v prípade kladného stanoviska vedenia Úra-
du je OKI ochotný s KGaK v tomto smere 
spolupracovať. Seminár by sa mohol realizo-
vať v r. 2016 postupne v 4 krajoch SR.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

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

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 
komisie spracujú návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: splnené

Z: Ing. Pobjecký – Rokovanie s ÚNMS 
pri zmene počtu prístupov. T: 2. 6. 2016

Ing. Pobjecký – po rokovaní s ÚNMS je po-
nuka na znížený počet prístupov 120 takáto:
– variant „B“ 64 noriem s možnosťou tla-
če a prenosu textu noriem, 120 prístupov, 
3 862/rok, t. j. 32,18/člen.

Celý balík vybraných noriem by pri samo-
statnom nákupe jednotlivého záujemcu stál 
600,40 eur bez možnosti tlače.

Platba sa uskutoční prostredníctvom Ko-
mory.

Na poslednú ponuku pre 120 prístupov, 
odoslanú 11. 4. 2016, reagovalo pozitívne 
70 členov.

Výzva pre členov odznie v priebehu valné-
ho zhromaždenia. Na webovú stránku KGaK 
sa umiestni zoznam členov prihlásených na 
odber a všetci členovia Komory budú krát-
kou správou znovu vyzvaní na prihlásenie 
sa. Členovia uvedení v zozname na webe sa 
nebudú musieť opäť prihlasovať.

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prí-
pravný výbor na organizáciu slávnostného 
stretnutia k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, 
Ing. Hermanová, Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD., 
Ing. Geisseová

1. slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien

2. reedícia publikácie Komory (predseda 
redakčnej rady Ing. Štefan Lukáč, Ing. 
Stromček, redakčná rada SGaK).

Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú ana-
lýzu zákona o verejnom obstarávaní v nad-
väznosti na zákon o cenách v súvislosti 
s uplatňovaním jediného kritéria vo verejných 
súťažiach – najnižšia cena a formou otvore-
ného 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.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň Termín: čiastočne splnené

Analýza – čo umožňuje zákon o VO
Návrh do valného zhromaždenia pripraviť 
materiál s analýzou nového zákona o VO, in-
formovať členskú základňu o záveroch a ná-
sledne spracovať publikovateľné stanovisko 
Komory.

Možnosti vidí, okrem zapojenia profe-
sijných organizácií zo zákona k vyjadreniu 
sa k neprimerane nízkym ponukám, ako aj 
v návrhu na zrušenie elektronických aukcií 
pre služby. Služba nie je tovar, každá služba 
z oblasti GaK je originál.
 Z: Ing. Hardoš

Nový zákon č. 343/2015. V rámci programu 
na VZ spracoval prezentáciu o niektorých 

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
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dôležitých novinkách v novom zákone o VO 
– komplexnú informáciu o novom zákone na 
VZ nie je možné podať, keďže zákon obsa-
huje cca 190 paragrafov.

Možnosti pôsobenia KGaK

1. spolupráca s verejným obstarávateľom 
pri príprave podmienok účasti verejných 
súťaží (technická odborná spôsobilosť)

2.  spolupráca po súťaži – stanovisko profe-
sijnej organizácie k neprimerane nízkej 
ponuke a k predmetom zákaziek tzv. „po-
dobného charakteru“.

 Z: Ing. Repáň

V rámci odborného programu na VZ má 
pripravenú prezentáciu ohľadne možnej 
spolupráce obstarávateľa s profesijnou ne-
závislou organizáciou:
–  predpokladaná hodnota zákazky,
–  prípravné trhové konzultácie,
–  mimoriadne nízke ponuky.

Cieľom je spracovať pre obstarávateľov in-
formačný list KGaK, v ktorom by Komora 
ponúkla pomoc pri trhových konzultáciách, 
v rámci stanovenia predpokladanej hodnoty 
zákazky a v rámci riešenia námietok ohľadne 
mimoriadne nízkej ponuky.

Úlohy
Konzultácia s osobami s osobitnou odbor-
nou spôsobilosťou na organizovanie verej-
ných súťaží, ktoré v súčasnosti realizujú ško-
lenia, aká by mohla byť úloha profesijných 
organizácií v procese verejného obstaráva-
nia z pohľadu verejného obstarávateľa.
Z: Ing. Hermanová: Podala stanovisko právnika, 
prednášajúceho novelu zákona.

Rôzne

Zmena volebného poriadku

– vytvoriť možnosť účasti pomocných síl – 
nečlenov Komory pri mechanickom sčítava-
ní hlasov pod dohľadom volebnej komisie, 
možnosť elektronického sčítavania, upraviť 
spôsob hlasovania do orgánov Komory za-
krúžkovaním.
Z: Ing. Piroha  T: splnené

Prijatá cenová ponuka je 3 800 eur bez DPH 
– možná korekcia. Evidovaná ďalšia možnosť 
elektronického hlasovania cez smartfón – 
zrealizuje sa stretnutie s danou firmou.

Spoločné rokovanie orgánov KGaK

–  z návrhov hotel Tenis, Zvolen a Chateau 
Gbeľany je vybraný Chateau Gbeľany 
v termíne 2. – 3. 2016.

–  návrh na začiatok rokovania predstaven-
stva o 10.00 hod.

Ing. Stromček

–  informoval o otvorení nového 2-ročného 
štúdia popri zamestnaní, na získanie po-
trebnej odbornosti, vhodnej na získanie 
vstupu do štátnej dokumentácie.

–  upozorňuje na veľké množstvo škôl s od-
borným zameraním geodézia a tej sú-
vislosti aj na vznik nového geodetického 
odboru na strednej škole v Michalovciach.

 (Odbor 3692600 Geodézia, kartografia 
a kataster – 11 stredných škôl v 8 krajoch 
SR)

–  navrhuje uzavrieť zmluvu so Spoločnosťou 
pre fotogrametriu a prieskum zeme.

–  skúšky na PPÚ – podľa informácie 

Ing. Repáňa budú prebiehať inou formou 
ako sa uskutočnili pred 5 rokmi.

Ing. Raškovič

– MP SR pripravuje tézy priorít pre vládu SR 
a v rámci poradného orgánu pri Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite sa mu podarilo 
doplniť do programu pokračovanie pozemko-
vých úprav, riešenia hospodárskych dvorov 
a ďalšie geodetické činnosti.

Ing. Piroha

–  telefonicky komunikoval so zákazníkom 
–  potenciálnym sťažovateľom vo veci deľby 

parcely. Zákazku vyhotovoval Ing. Sadloň.

Organizačné zabezpečenie valného 
zhromaždenia – odborný program, 
príprava návrhu uznesenia z VZ.

Vedením valného zhromaždenia odsúhlasení 
Ing. Peter Repáň (doobeda), Ing. Miroslav Hu-
dec (poobede).

Členovia predstavenstva sa uzniesli na na-
sledujúcich návrhoch na voľby do mandáto-
vej, návrhovej komisie, na voľbe zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice, ktoré budú predlo-
žené na schválenie na valnom zhromaždení:

Mandátová komisia: Ing. Jozef Piroha – 
predseda
Ing. Zuzana Uhrínová, Ing. Drahoslava 
Komárková – členovia
Návrhová komisia: Ing. Anna Holá – 
predsedníčka
Ing. Miroslav Hudec, Ing. Branislav Hindický 
– členovia
Zapisovatelia: Ing. Nataša Hermanová
Overovatelia zápisu: Ing. Vladimír Stromček, 
Ing. Vladimír Vázal

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
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Program:

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 2015, audit, 

účtovná závierka.
7. Revízna správa Dozornej rady.
8. Návrh rozpočtu Komory pre rok 2016.
9. Diskusia.
10. Ing. Jozef Piroha – Novelizácia dokumen-

tov KGaK.
11. Ing. Peter Repáň – Novelizácia systému 

sústavného vzdelávania AGaK.
 Obed.
12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13. Ing. Peter Repáň – výkon geodetických 

a kartografických činností neoprávnenými 
osobami.

14. Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – vykonáva-
nie autorizácie výsledkov GaK prác vyho-
tovených druhou fyzickou alebo právnic-
kou osobou.

15.   Ing. Ján Hardoš – výkon GaK činností za-
hraničnými geodetmi v SR.

16. Ing. Ján Hardoš, Ing. Peter Repáň – novin-
ky v zákone o verejnom obstarávaní.

17. Diskusia.
18. Uznesenie.
19. Záver.

Možné samostatné hlasovanie o pozmeňujú-
cich návrhoch k predloženým novelizáciám.

Do uznesenia z valného zhromaždenia sa 
môžu dostať návrhy, ku ktorým nebude mož-
né zaujať definitívne stanovisko.

Pozvaní hostia z ÚGKK SR – účasť prisľú-
bili Ing. Ľubomír Suchý, Ing. Erik Ondrejička.

Ročná účtovná závierka

Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 
2015:
Výnosy  – 203 504 eur
Náklady  – 208 532 eur

Za obdobie 2014 bol audit ukončený 9. 12. 
2015 nezávislým audítorom Ing. Štefanom 
Farkašom. Výsledkom je, že účtovná závierka 
za rok 2014 poskytuje pravdivý a verný ob-
raz finančnej situácie KGaK k 31. 12. 2014 
a výsledok jej hospodárenia je v súlade so 
zákonom o účtovníctve.

S Ing. Farkašom bola podpísaná zmluva 
na spracovanie auditu účtovnej závierky za 
rok 2015.

Daňové priznanie

V zmysle zákona o dani z príjmov, Komora 
geodetov a kartografov je daňovník, ktorý 
nie je založený alebo zriadený na podnikanie. 
Táto osobitosť spočíva vo vymedzení príjmov, 
ktoré sú pri tomto okruhu daňovníkov zdaňo-
vané. Predmetom dane podľa § 12, ods. 2 sú 
príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý zisk. 
Medzi ne patria aj členské príspevky, ktoré 
predstavujú príjem, čo je síce predmetom 
dane, ale podľa § 13, bod 2 ods. b) je tento 
príjem od dane oslobodený.

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej 
podnikateľskej činnosti:  – 3 762,57 eur

– pripočítateľné položky:  4 028,55
– príjmy oslobodené od dane:  37,43
– základ dane za podnikateľskú 

činnosť:  228,55
– daň 22 %:  50,28

KGaK podala daňové priznanie k dani 
z príjmov právnickej osoby na Daňový úrad 
Bratislava v zmysle zákona k 31. 3. 2015. Da-
ňové priznanie vypracovala účtovníčka Ing. 
Monika Hanzenová.

Stav príprav slávnostného večera 

k 20. výročiu Komory

Miesto – Nová scéna.
Program – výber predstavenia v trvaní 
1 – 1,5 hod.
Termín – 7. 10. 2016 (piatok).
Moderátorka – p. Laurenčíková.
Sponzori – pozvaní aj s partnerkami –
zodpovedný Ing. Hardoš.
Pozvánky – mali by sa distribuovať v priebe-
hu júna 2016 všetkým členom KGaK a pozva-
ným hosťom, s určeným termínom potvrdenia 
účasti. Účasť bude pre všetkých umožnená aj 
s partnerkami. Pre ocenených bude súčasťou 
pozvánky aj osobný list a rezervácia miesta. 
Ostatní účastníci získajú lístky pri príchode, 
prípadné iné možnosti navrhne Nová scéna.

Za grafiku pozvánky a jej obsah je zodpo-
vedný Ing. Stromček.

Publikácia

–  návrh na vypustenie kompletných znení 
zákonov a skôr spracovať kapitolu o legis-
latíve – dátumy prijatia zákonov a ich čísla, 
dátumy a čísla zákonov novelizácií a úlohy 
vyplývajúce z týchto zákonov pre komoru.

–  Ing. Stromček spracoval jemu pridelené 
časti kapitol, vytvoril samostatnú o SGD.

–  register AGaK v štruktúre: meno, priezvis-
ko, rok získania oprávnenia (číslo nie), typ 
oprávnenia, mesto bydliska, rok narode-
nia, u zomrelých krížik, ukončené členstvo 
a príslušný rok.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

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



Balík CHampiOn

Výhody balíkov

Extra výhody za nákup

Doplnkové služby

Balík CHampiOn+

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

E-mail: 
obchod@geotronics.sk

Kontakt na obchodníka: 
+421 918 868 633

V spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o. poskytujeme 
podporu, servis a školenia na svetovej úrovni odborníkmi vyškolenými v Trimble. 
Viac informácií získate na www.geotronics.sk  

• GNSS prijímač Trimble R8s

• Kontrolná jednotka Trimble Slate alebo TSC3

• Teleskopická karbónová výtyčka

• Poľný softvér Trimble Access

• Synchronizačná služba AccessSync

• NAJLEPŠÍ pomer ceny a výkonu na trhu 

• Rýchle, presné a stabilné meranie s CENTIMETROVOU presnosťou

• Pohodlné meranie s UNIVERZÁLNYM softvérom

• Automatická synchronizácia dát medzi TERÉNOM a KANCELÁRIOU 

• S balíkom Champion UŠETRÍTE!

• Zľava 10% pri balíku Champion 

• Cena po zľave: 7 191,- € bez DPH

• Pri 17% akontácii

• Dodacia lehota: skladom

Akcia trvá do 30. 9. 2016

Financovanie cez ČSOB Leasing. V cene splátky je poistenie voči krádeži.

Doručenie so zaškolením a inštalačným servisom zadarmo na miesto určenia v rámci SR.

Bezplatná nonstop technická podpora.

Naši technici vám radi a ochotne pomôžu so servisom na linke 0918 579 733 alebo nám napíšte e-mailom na oros@geotronics.sk. 

• Ideálny balíček EXKLUZÍVNYCH funkcií a osvedčených 

technológií Trimble

• ÚSPORA času v teréne až 40%

• Rýchle, presné a stabilné meranie s MILIMETROVOU presnosťou

• Dramatické ZVÝŠENIE vašej fl exibility a produktivity

• NEPOTREBUJETE pomocníkov pri meraní

• S balíkom Champion+ UŠETRÍTE!

• Zľava 50% na GNSS prijímač Trimble R8s je obsahom balíka Champion +

• Champion+ už od 17 990,- € bez DPH

• Pri 30% akontácii

• Dodacia lehota: 14 dní

• Robotická totálna stanica Trimble S5

• 360° hranol

• GNSS prijímač Trimble R8s

• Kontrolná jednotka Trimble TSC3 s rádiom

• Kancelársky softvér Trimble Business Center Base

• Teleskopická karbónová výtyčka

• Poľný softvér Trimble Access

• Synchronizačná služba AccessSync

splátka 

375,- € s DPH

splátka 

180,- € s DPH
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
12. 5. 2016 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

MP SR pripravuje odborný seminár k noveli-
zácii metodického návodu na PPÚ.
V prípade súhlasného stanoviska vedenia Úra-
du bude seminár pre členov KGaK so zástup-
cami OKI o opakujúcich sa problémových 
situáciách pri tvorbe GP a VN zrealizovaný 
v r. 2016 v rámci regionálnych stretnutí v kaž-
dom kraji individuálne. Dohodnutím spoluprá-
ce so zástupcami ÚGKK SR pri organizácii se-
minárov sú poverení členovia Komisie pre KN 
a PÚ a predrokovaním s vedením Úradu na 
spoločnom rokovaní 3. 5. 2016 v Gbeľanoch.

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 
komisie spracujú návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: splnené

Z: Ing. Pobjecký – Rokovanie s ÚNMS pri zmene 
počtu prístupov. T: podpísanie zmluvy čo najskôr

Ing. Pobjecký – po rokovaní s ÚNMS je po-
nuka na znížený počet prístupov 120 takáto:
– variant „B“ 64 noriem s možnosťou tla-
če a prenosu textu noriem, 120 prístupov, 
3 862/rok, t. j. 32,18/člen.

Celý balík vybraných noriem by pri samo-
statnom nákupe jednotlivého záujemcu stál 
600,40 eur bez možnosti tlače.

Platba sa uskutoční prostredníctvom Ko-
mory.

Na Krátku správu z činnosti orgánov Komo-
ry č. 10/2016 – Valné zhromaždenie – elek-
tronický odber noriem ÚNMS SR, odoslanú 
20. 4. 2016 – 120 prístupov – reagovalo 
pozitívne 211 členov.
Ing. Pobjecký je poverený rokovaním na 
ÚNMS SR k uzavretiu zmluvy medzi KGaK 
a ÚNMS SR s prípadným znížením ceny na 
člena vzhľadom na 211 prihlásených členov.

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prí-
pravný výbor na organizáciu slávnostného 
stretnutia k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, 
Ing. Hermanová, Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD., 
Ing. Geisseová

1.  slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien

2.  reedícia publikácie Komory (predseda 
redakčnej rady Ing. Štefan Lukáč, Ing. 
Stromček, redakčná rada SGaK).

Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú ana-
lýzu zákona o verejnom obstarávaní v nad-
väznosti 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.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň Termín : splnené

Na valnom zhromaždení bol prednesený 
materiál s analýzou nového zákona o VO. 
Zástupcovia Komory sa zaviazali, že budú 
aktívne kontaktovať obstarávateľov s cieľom 
vyjadrenia sa Komory k predpokladaným ce-
nám za GaK práce.

Rôzne

Zmena volebného poriadku

Prijatá cenová ponuka je 3 800 eur bez DPH 
k možnosti elektronického sčítavania. Evido-
vaná ďalšia možnosť elektronického hlaso-
vania cez smartfón – zrealizuje sa stretnutie 
s danou firmou.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Hudec

Spoločné rokovanie orgánov KGaK

–  miesto a termín: Chateau Gbeľany, 2. – 3. 
6. 2016.

–  začiatok rokovania predstavenstva 
o 10.00 hod.

–  Ing. Stromček sa pokúsi navrhnúť možný 
záujmový program v okolí.

–  úloha – pripraviť pozvánku pre zástupcov 
ÚGKK SR – návrh programu:

1.  Spolupráca KGaK s pracovníkmi OKI 
ÚGKK SR pri zabezpečení prezentácie so 
štatistikami ich činnosti, ako aj s vytypova-
ním najproblematickejších častí elaborátu 
geodetických prác odovzdávaných do 
štátnej dokumentácie (GP a vytyčovacie 
protokoly) na regionálnych stretnutiach 
KGaK v priebehu roka 2016.

2.  Legislatívne zámery ÚGKK SR a možnosť 
KGaK spolupracovať pri tvorbe a návrhu 
zákona o Komore a súvisiacich zákonov.

3.  Prerokovanie požiadavky na vzdelanie, 
vyplývajúcej z Usmernenia ÚGKK SR 

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
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č. USM_UGKK SR_11/2015, zo 6. 5. 
2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vy-
dávaní preukazu oprávňujúceho na vstup 
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.

Členovia orgánov Komory doručia do 16. 5. 
2016 možné ďalšie návrhy programu.

Ing. Raškovič – v rámci debaty o úradnom 
overovaní ponúka iný pohľad. Pokiaľ nebu-
de zákon, vyhláška, nebude ani smernica. 
Navrhuje napr. zaviesť záväzné dodacie 
podmienky prác odovzdávaných do štátnej 
dokumentácie (taxatívne vymenované pre-
vzateľné a neprevzateľné chyby), nový termín 
prerušenie overovania – odstránenie chyby 
na počkanie elektronicky...

Ing. Pobjecký – návrh na uvádzanie len au-
torizovaného geodeta a kartografa v GP (nie 
vyhotoviteľa) aj z dôvodu komunikácie len 
s AGaK. Bod programu – kontrolný záznam 
s chybami v GP odstraňuje a podpisuje len 
AGaK.

V novom zákone presadzovať pre profesij-
né organizácie zákonodarnú iniciatívu, aby 
boli zaradené do povinného pripomienkové-
ho konania.

Zmluva so Spoločnosťou pre fotogrametriu 

a prieskum zeme

–  návrh na predebatovanie vzájomnej spo-
lupráce pri stretnutí napríklad odborných 
garantov SGD. Súčasným predsedom spo-
ločnosti je Ing. Marek Fraštia, PhD. Témy 
fotogrametrie sú vhodné na zaradenie do 
odborného programu geodní.

–  Ing. Stromček navrhuje zaktualizovať všet-
ky dohody o spolupráci, ktoré má Komora 
uzavreté s partnerskými organizáciami. 
Návrh na memorandum o spolupráci so 
všetkými organizáciami v rezorte.

Ing. Hardoš

– 14. 4. 2016 – stretnutie 15 profesijných 
komôr (advokátov, účtovníkov, architektov, 
patentových zástupcov, audítorov...). Účel 
stretnutia – komory by mali spoločne po-

stupovať v určitých krokoch – mali by mať 
legislatívnu iniciatívu, mali by byť povinne pri-
pomienkovacími subjektmi...).

Záver – zo stretnutia bude spracované tzv. 
spoločné memorandum – vytvoriť spoločný 
tlak smerom na politické subjekty s cieľom 
získať vážnosť profesijných organizácií, získa-
nia kompetencií. Súčasne sa prijal návrh na 
ďalšie spoločné stretnutia.

FIG

– stretnutie s Ing. Vandou Kadlečíkovou 
(pracovné aktivity v CERN-e, Londýne, na 
Novom Zélande). Dohodnutá je s ňou prípra-
va článku do bulletinu SGaK na tému „Život 
(skúsenosti) geodeta v zahraničí“.

– stretnutie s predsedom Litovskej asociá-
cie, ktorý má záujem o návštevu SR s cieľom 
možnej spolupráce.

– na Komoru bola prijatá žiadosť od Európ-
skej komisie (Directorate-General for Inter-
nal Market, Industry; Entrepreneurship and 
SMEs), ktorá oslovila European Council of 
Engineers’ Chambers (Európsku radu komôr 
inžinierov), aby spracovala dotazník k zhod-
noteniu regulovaných povolaní. Dohodnutý 
je spoločný postup s ÚGKK SR – koordinácia 
odpovedí z Úradu a z Komory (každý subjekt 
musí poslať samostatné odpovede).

– prijatá pozvánka na verejný odpočet GKÚ 
Bratislava – 24. 5. 2016 o 9.00 hod v priesto-
roch Geodetického a kartografického ústavu 
Bratislava, Chlumeckého 4. Zúčastní sa Ing. 
Ján Hardoš.

– prijatá pozvánka na Valné zhromaždenie 
Združenia pre stavebné právo Slovenska, 
ktoré sa bude konať 16. mája 2016 (ponde-
lok) o 14.00 hod. v sídle Združenia. Súčasťou 
VZ bude aj voľba predstavenstva a dozornej 
rady. Oslovený bude Ing. Štefan Lukáč. Po-
núkajú aj zakúpenie publikácie „Kniha o sta-
vebnom práve – ESCL Book of Construction 
Law“, k dispozícii je v cene 95 eur. Kniha pri-
náša komplexný prehľad systému stavebných 
zmlúv a vzťahov medzi obstarávateľmi a zho-

toviteľmi, ich práva a povinnosti, poistenie 
a likvidáciu škôd a mnoho ďalších súvisiacich 
činností v stavebníctve z právneho pohľadu 
viacerých európskych krajín – členov Európ-
skej spoločnosti pre stavebné právo – Euro-
pean Society of Construction Law. Členovia 
predstavenstva odsúhlasili jej nákup pre po-
treby KGaK.

Ing. Hudec

– XXII. S-P-Č geodetické dni – uskutočnili 
sa 5. – 7. 5. 2016 v Košiciach. Za KGaK sa 
zúčastnili Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Lukáč. 
Na akcii bola zaznamenaná vysoká účasť aj 
z rezortu, dobrá úroveň prednášok aj spolo-
čenského programu. Uskutočnilo sa aj ro-
kovanie s oblastnou skupinou zo Slovinska, 
ktorú zaujímalo fungovanie Komory na Slo-
vensku, informovali o rozličnom pôsobení AG 
v katastri u nich, ktorí sú pod garanciou štátu. 
Vyjadrili záujem zúčastniť sa najbližších SG 
v Trnave a o rozvoj spolupráce a odovzdáva-
nia si vzájomných informácií.

– konferencia SKSI – prednesený príspevok 
na tému „Posudková činnosť autorizovaných 
inžinierov“. Prostredníctvom tvorcov príspev-
ku bola ponúknutá Komore participácia na 
legislatívnej vízii. Myšlienky:
–  novela zákona o znaleckej činnosti z roku 

2015 nie je uzavretá a stále je priestor do 
nej vstúpiť,

–  súdni znalci – návrh systému presunu skú-
šok do prostredia profesijných organizácií 
– generovaní inžinieri (experti), z ktorých 
by si vyberali súdy pre jednotlivé procesy. 
Ak Komora prijme túto myšlienku, je po-
trebné odsúhlasiť zástupcu na prípadné 
rokovania.

–  zdôvodnenie – podhodnotenie znaleckej 
činnosti, problém získať súdnych znalcov.

– prof. Kopáčik, PhD. – Znalecký ústav SvF 
STU sa priamo podieľal na tvorbe novely 
zákona o znaleckej činnosti už v minulosti. 
Dohodnutý model funguje takto: pri požia-
davke na vypracovanie znaleckého posudku 
znalecký ústav (BA, KE) vymenuje experta, 
ktorý nemusí byť znalec – expert geodet (bez 
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skúšok na súdneho znalca, stačilo by možno 
minimum pre súdneho znalca – 1 rok, s pe-
čiatkou AGaK). Bol záujem, aby komory viedli 
zoznam potenciálnych expertov (garantova-
ná by bola kvalitu, skúsenosť, prax) a súdy by 
týchto expertov oslovovali priamo cez komo-
ry. Navrhuje zotrvať na takomto stanovisku. 
V tejto súvislosti spomenul, že 26. 5. 2016 sa 
uskutočnia v Znaleckom ústave SvF STU zna-
lecké skúšky z oblasti GaK – 6 uchádzačov 
(nemusia byť členmi KGaK).
Zodpovední zástupcovia za KGaK: prof. Ing. A. Kopá-
čik, PhD., Ing. M. Hudec.

Ing. Stromček

– Programové vyhlásenie vlády SR – funk-
cie komôr sa spomínajú len vo význame ich 
edukačného rozmeru (konzultácia učebných 
plánov škôl).
– zasadanie odborných garantov SGD 18. 5. 
2016 – pre zahraničné delegácie navrhnúť 
ponuku spracovania príspevku v rámci od-
borného programu.

Valné zhromaždenie v Senci

Počet účastníkov VZ:
–  počet členov k 8. 4. 2016 – 734
–  fyzicky prítomných 585 členov
–  zastupovať sa nechalo 36 členov
–  spolu 621 členov, čo je 84,60 % – rekord-

ná účasť na VZ od začiatku existencie Ko-
mory

Zhodnotenie VZ:

–  organizačná príprava aj prebiehajúca dis-
kusia prebehli úspešne.

–  navrhované novelizácie Dokumentov 
KGaK boli prijaté podľa predložených ná-
vrhov, v systéme sústavného vzdelávania 
bolo doplnené bodové hodnotenie elek-
tronického odberu noriem a zrušené po-
sudzovanie 2 registrácií od organizátora.

–  vystúpenie pozvaných hostí z ÚGKK SR 
bolo vecné.

–  dopracovať prezentáciu správy o činnosti 
Komory na formu, ktorá bude zverejnená 
v bulletine SGaK a na webovej stránke Ko-
mory.

Rozpracovanie úloh na základe uznesenia 

z VZ Senci:

1. Publikovať materiály z VZ KGaK v periodi-
ku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGK) a na internetovej stránke KGaK.
Termín: júl 2016 Z: redakčná rada

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK 
a zaujať k nim stanovisko.
Termín: máj 2016 (splnené na zasadaní 
predstavenstva KGaK 12. mája 2016) Z: členovia 
predstavenstva

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku. Termín : prie-
bežne
Z: regionálni zástupcovia

4. Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce 
z dohôd o spolupráci uzatvorených s part-
nerskými organizáciami. Termín: budúce 
VZ
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 24. slo-
venských geodetických dní v roku 2016.
Termín: 10. – 11. nov. 2016 Z: Ing. Stromček

6. Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení 
FIG a CLGE.
Termín: budúce VZ Z: Ing. Hardoš

7. Napomáhať začleneniu odborných geode-
tických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry pre zlepšenie hospodárskej pozície 
geodeta na trhu práce.
Termín: priebežne Z: Ing. Repáň, Ing. Raškovič, 

Ing. Kuchar (štúdia KGaK na zlepšenie 
podnikateľského prostredia)

Analýza diskusných príspevkov z VZ:

Ing. Štefan Lukáč

– pripomienky k bodu 13 – odborným pred-
náškam – odporúča zaoberať sa novelou zá-
kona o Komore, lebo v súčasnosti je zákon 
slabý.

Rezultát: urýchlene spracovať nový zá-
kon o Komore GaK tak, aby v prípade opti-
málneho vedenia ÚGKK, ktoré chce predložiť 
nový zákon o GaK a katastrálny zákon, bol 
operatívne predložený spoločne.

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva povinnosť spracovať 
návrh nového zákona (prípadne novelizácie) 

o komore geodetov a kartografov s dôrazom 
na samotnú činnosť a kontrolu kvality AGK 
a riešenie členstva alebo registrácie zahra-
ničných osôb pri cezhranične poskytova-
ných službách AGK.
Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

Ing. Jaroslav Hraška

– reakcia na overovanie GaK činností AGaK 
– poukázal na rozdielnosť postavenia AGaK 
vo firme – konateľ – zamestnanec – pre ka-
maráta.

Navrhol vypracovať odporučenie – po-
stup, ako sa majú overovať činnosti podlieha-
júce autorizačnému overeniu, aby to slúžilo 
ako pomôcka pri argumentácii aj pre zamest-
nancov voči zamestnávateľovi, kamarátovi 
atď. Odporučiť – stanoviť aj cenu za overenie.

Ing. Repáň je poverený preskúmať mož-
nosť vypracovať manuál činností AGaK pri 
autorizovaní.

Ing. Miroslav Kováč (č. 460)

Navrhol zorganizovať stretnutie zástupcov 
Komory so zástupcami Úradu k riešeniu opráv 
chýb v katastri.

Uvedené bude zaradené ako bod progra-
mu na spoločnom rokovaní s ÚGKK SR.

Ing. Dana Gáboríková

– predniesla podnet na prehodnotenie regio-
nálneho zastupovania v Banskej Bystrici z dô-
vodu súčasnej nezastupiteľnosti zástupcu 
v predstavenstve.

Uznesenie 6/2016 Z č. 3/2016

Dorieši sa problematika regionálneho zá-
stupcu v Banskej Bystrici.
Z: Ing. Hardoš, Ing.Stromček T:ihneď

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 24. 2. 2016 do 23. 5. 2016

evidenčné číslo meno rozsah oprávnenia dátum
1038 Ing. Matej Klepoch A  21. 4. 2016
1039 Ing. Lukáš Benkovič A  21. 4. 2016
1040 Ing. Miroslav Pavlovič A  21. 4. 2016

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 23. 5. 2016)

evidenčné číslo meno rozsah oprávnenia dátum
290 Ing. Ladislav Oško C 31. 3. 2016
858 Ing. Marián Drugda A 31. 3. 2016
937 Ing. Martina Nováková A 15. 4. 2016
616 Ing. Zuzana Kavuličová A 30. 4. 2016

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť (stav k 23. 5. 2016)

evidenčné číslo meno rozsah oprávnenia dátum
197 Ing. Peter Kopecký B 31. 3. 2016
101 Ing. Mária Gregorová A 23. 4. 2016

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

evidenčné číslo meno rozsah oprávnenia dátum
608 Ing. Pavol Imrich A 16. 3. 2016
475 Ing. Eliáš Orosz C 22. 4. 2016
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