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l Milí čitatelia!
Krátko pred letnými dovolenkovými týždňami vám prinášame 
druhé tohtoročné číslo komorového časopisu, v ktorom sa nám 
po dlhom období podarilo napĺniť nosnú rubriku časopisu od-
bornými článkami z problematiky katastra nehnuteľností, za čo 
patrí vďaka ich autorom. V súčasnom období budovaný aj po-
užívaný kataster nehnuteľností v dvojrozmernom systéme sa 
začal tvoriť pred viac ako storočím a preto nie je postačujúci 
na popis ani dokumentáciu reality v súčasnosti. Predmet záuj-
mu evidencie v katastri nehnuteľností sa v posledných desaťro-
čiach výrazne zmenil, pretože nebývalým tempom pribudli a na-
rástli náročnejšie a komplexnejšie stavebné objekty, na ktoré 
sa začala podstatne viac zameriavať pozornosť, než na poľno-
hospodárske pozemky v extravilánoch. Medzinárodné nevlád-
ne organizácie sa prostredníctvom svojich odborných a expert-
ných komisií tejto problematike intenzívne venovali v posled-
ných dvoch desaťročiach tým, že spracovali komplexné vízie 
katastra nehnuteľností. Medzinárodná federácia geodetov FIG 
víziu „Kataster 2014“, EuroGeographics víziu „Kataster 2012“. 
V ostatných rokoch aj ústredné orgány štátnej správy v SR, ČR 
a ďalších okolitých krajinách spracúvajú koncepcie rozvoja ka-
tastra nehnuteľností na ďalšie výhľadové obdobie. Je preto pre 
nás potešením, že sme mohli rubriku „Hlavných odborných 
článkov“ druhého čísla časopisu naplniť dvomi príspevkami, 
ktoré svojím zameraním spadajú tiež do problematiky viacúče-
lového katastra. Prvý príspevok je od pracovníkov VÚGK v Bra-
tislave, v ktorom autori predkladajú ambiciózny návrh novej ar-
chitektúry evidovania stavieb v katastri nehnuteľností. Druhý 
príspevok je od doktorandky Fakulty BERG Technickej univerzi-
ty v Košiciach, v ktorom sa venuje evidovaniu chránených ložis-
kových území v katastri nehnuteľností a v geografi ckých infor-
mačných systémoch.
Rubriku „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory“ 
vypĺňajú: krátke správy z činnosti orgánov Komory a informá-
cia z tradičného volejbalového turnaja geodetov a sympati-
zantov v Bratislave. Osobitná a pomerne obsiahla časť druhé-
ho tohtoročného čísla časopisu je už tradične venovaná valné-
mu zhromaždeniu Komory 2017, ktoré sa uskutočnilo 31. 03. 
2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline. V tejto časti nájdete postup-
ne všetky správy o činnosti  volených orgánov komory, správu 
o hospodárení, revíznu správu dozornej rady a zápisnicu z val-
ného zhromaždenia.
Rubriku „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“ vypĺ-
ňajú príspevky fi riem: Geotech, Geoteam, Surveye, Geotronics.
V rubrike „Komora informuje“ nájdete informácie z dvoch zasa-
daní predstavenstva komory, ako aj aktuálne informácie kan-
celárie komory.
Príjemné čítanie letného čísla časopisu, ako aj príjemné absol-
vovanie dovolenkových týždňov v obľúbených destináciách, že-
lá všetkým čitateľom v mene redakčnej rady
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1. Úvod

Registrácia predmetov katastra nehnuteľnos-
tí v dvojrozmernej reprezentácii bola vhodná 
niekoľko desaťročí. Poľnohospodársky cha-
rakter spoločnosti určoval historickému ka-
tastru nehnuteľností dvojrozmerný rámec, 
ktorý bol jednoduchý a dostačujúci na zo-
brazenie a evidovanie pozemkov a jednodu-
chých stavieb. Od roku 2007 žije viac ako po-
lovica svetovej populácie v mestách a počet 
sa neustále zvyšuje. Tento trend má za násle-
dok zvyšovanie hustoty osídlenia a rast lukra-
tívnosti i ceny pozemkov v týchto mestských 
lokalitách. Preto kvôli ekonomickej výhod-
nosti, efektivite, vzrastu hospodárstva a roz-
voju technologických metód v oblasti staveb-
níctva vznikajú aj netypické stavebné objek-
ty v priestore nad a pod zemským povrchom. 
Zároveň vznikajú aj ďalšie výsledky staveb-
ných činností súvisiace so zvýšenou urbani-
záciou (dopravné, komunikačné, inžinierske 
siete). Stavby a časti stavieb (bytové a neby-
tové jednotky ako ich súčasti) majú vo vníma-
ní obyvateľstva vysokú hodnotu,  preto vzniká 
oprávnená požiadavka na čo najpresnejšie 
evidovanie týchto nehnuteľností ako predme-
tov katastra nehnuteľností a ich práv k nim. 
Je to jeden z mnohých dôvodov, pre ktorý je 
nevyhnutný prechod k trojrozmernému po-
hľadu na katastrálny systém.

2. Súčasná situácia evidencie 
netypických stavieb v katastri 
nehnuteľností na Slovensku

V súčasnosti je kataster nehnuteľností 
defi novaný ako geometrické určenie, súpis 
a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú 
údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, 
a to o: vlastníckom práve, záložnom práve, 
vecnom bremene, práve zodpovedajúcom 

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

Budeme mať viacpodlažné budovy v katastrálnej mape?

vecnému bremenu, právach vyplývajúcich zo 
správy majetku štátu a obcí, nájomných prá-
vach k pozemkom a iné [1].

Úlohou právneho štátu je zabezpečiť okrem 
iného aj ochranu vlastníckych práv k nehnuteľ-
nostiam a bezproblémový prevod vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam medzi účast-
níkmi zmlúv a dohôd. Toto tvrdenie môžeme 
oprieť aj o ods. 1, čl. 20, Druhej hlavy Ústavy 
SR o základných právach a slobodách: „Kaž-
dý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke prá-
vo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný 
obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v roz-
pore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. 
Dedenie sa zaručuje.“1 Ďalej v ods. 1, čl. 12 sú 
všeobecne charakterizované základné práva 
a slobody, medzi ktoré patrí aj právo vlastniť 
majetok: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstoj-
nosti a právach. Základné práva a slobody sú 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné 
a nezrušiteľné“2.

Aby legislatívna ochrana vlastníckych 
a iných práv bola čo najúčinnejšia, je ne-

vyhnutné čo najpresnejšie charakterizovať 
predmet práva (nehnuteľnosť), čím by sa za-
bezpečila jednoznačnosť určenia nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa viažu vlastnícke a iné prá-
va. Za podporu tohto názoru môžeme pova-
žovať aj mnohé súdne rozhodnutia vo veci 
prevodu vlastníckych práv k pozemkovokniž-
ným parcelám, pri ktorých nie je dostatočne 
splnená jednoznačnosť určenia, pričom tieto 
parcely sú vo väčšine prípadov zobrazova-
né v krokárskych náčrtoch (nie v mape) bez 
mierky a matematického základu, nehomo-
génnou deformáciou aj v rámci jedného „ma-
pového“ listu. V týchto prípadoch mnohé sú-
dy vyjadrili názor, že predmet prevodu nie je 
určitý.

Ako sme uviedli, podľa katastrálneho zá-
kona je kataster nehnuteľností geometrické 
určenie, súpis a popis nehnuteľností. V sú-
časnosti sú však hranice oddeľujúce bytové 
jednotky a nebytové priestory v rámci budov 
neevidované. Byty a nebytové priestory sú za-
písané v databáze katastra nehnuteľností len 

Obr. 1 | Zápis stavby 
v pozemkovej knihe.

Obr. 2 | Zobrazenie 
stavieb v mape 

pozemkovej knihy.



slovenský geodet a kartograf   2|2017 5h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

popisným spôsobom prostredníctvom čís-
la podlažia, čísla bytu, čísla parcely a požia-
davka katastrálneho zákona, mať defi nované 
geo metrické určenie týchto hraníc, nie je spl-
nená. Naplniť túto požiadavku dokáže vizuali-
zácia stavieb a priestorov jednak vnútri budov 
v rovinných súradniciach a v priestorových 
súradniciach pri viacpodlažných, resp. viacú-
rovňových stavbách.

V čase, keď vznikal predchodca katastra 
nehnuteľností na území Slovenskej republi-
ky (obdobie založenia pozemkového katastra 
a pozemkovej knihy), bola schéma evidova-
nia oveľa jednoduchšia ako dnes. Išlo predo-
všetkým o evidovanie pozemkov. Ak sa stav-
ba na pozemku nachádzala, evidovali ju ako 
súčasť pozemku (Obr. 1, 2).

Takýto spôsob evidencie bol pre jednodu-
chý dvojrozmerný pozemkový kataster a pre 
pozemkovú knihu postačujúci. V súčasnosti 
je situácia omnoho komplikovanejšia. Samot-
né stavby sú už evidované osobitne, čo zna-
mená, že stavba môže mať úplne iné vlast-
nícke vzťahy ako pozemky, na ktorých stojí. 
V prípade bytových domov, resp. viacpodlaž-
ných nebytových priestorov môžu byť dokon-
ca rôzne vlastnícke vzťahy na rôznych podla-
žiach.

Základ súčasných listov vlastníctva je od-
vodený od vložiek pozemkovej knihy. Pozem-
kové knihy sa na našom území začali zakla-
dať v roku 1853 (stará pozemková kniha), 
neskôr, po roku 1886 sa predpísala jej nová 
podoba, ktorú poznáme i dnes, a to postup-
ným uplatňovaním zák. čl. XXIX/1886 (nová 
pozemková kniha). Pozemkovoknižná vložka 
(PKV) pozostávala z troch častí. List A – ma-
jetková podstata – obsahuje číslo vložky, ná-
zov katastrálneho územia, poradové čísla par-
ciel, parcelné čísla, označenie a pomenova-
nie nehnuteľností, výmery parciel, katastrálny 
výťažok a poznámky. List B – vlastníctvo – 
obsahuje zápis vlastníckeho práva, vlastní-
kov, resp. spoluvlastníkov a spoluvlastnícky 
podiel a rôzne obmedzenia. List C – ťarchy – 
obsahuje ťarchy spočívajúce na pozemkovo-
knižnej nehnuteľnosti a mená veriteľov.

Okrem PKV sa viedli pomocné registre, 
napr. register parciel obsahujúci čísla par-
ciel s číslami PKV, v ktorých boli parcely za-
písané, a menný register s menami osôb 
a príslušnými PKV, v ktorých boli mená zapí-
sané. Všetky došlé listiny sa ručne zapisova-
li do PKV a v prípade potreby sa vyčiarkovali 

alebo doplňovali údaje v PKV (A, B, C časť). 
Z hľadiska ručného zápisu v papierovej forme 
a údržby to bol najvhodnejší postup úmerný 
obdobiu pri čo najmenšej prácnosti vedenia 
katastra. Pomocné registre sa aktualizovali 
formou dodatkov za príslušné roky.

Ručne vedené listy vlastníctva (LV) z ob-
dobia evidencie nehnuteľností v podstate ko-
pírovali fi lozofi u pozemkovoknižných vložiek. 
Viedli sa po roku 1964, keď boli zápisy v po-
zemkovej knihe ukončené, v takmer nezme-
nenej podobe na inom tlačive. Začiatkom 
deväťdesiatych rokov minulého storočia pre-
chádzal kataster na duálne vedenie – ručné 
aj elektronické, začal sa budovať Informačný 
systém katastra nehnuteľností (ISKN). Mo-
del elektronického dátového skladu údajov 
bol navrhnutý na báze doterajšieho modelu 
vedenia katastra nehnuteľností a v priebehu 
rokov sa očakávalo, že sa zmení na novší in-
formačný systém databázy so svojimi relácia-
mi a závislosťami. V legislatíve pretrváva viac 
ako sto rokov starý model listu vlastníctva 
ako základnej časti katastrálneho operátu. 
List vlastníctva v podobe, v akej je ponímaný 
dnes, čiže rovnaká skupina vlastníkov k urči-
tej skupine parciel, stráca svoje opodstatne-
nie a mal by byť z defi nície obsahu katastra 
nehnuteľností vylúčený. Tiež môže byť, v sú-
lade s platnou legislatívou, nanovo ponímaný 
ako výpis pre konkrétnu nehnuteľnosť a prí-
padne sa tento nie nevyhnutný článok v dáto-
vom modeli môže objaviť len ako určité číslo 
generované na základe identifi kátora vlastní-
ka pre konkrétne katastrálne územie. Aby bo-
lo učinené legislatíve zadosť, využil by sa len 
pri niektorých výpisoch z ISKN.

3. Návrh nového evidovania stavieb 
v katastri nehnuteľností

V súbore popisných informácií (SPI) KN sú 
stavby evidované dostatočne, pokiaľ zosta-
neme na úrovni stavieb s „jednotným“ vlast-
níctvom v rámci celej stavby. Len čo však po-
trebujeme informácie o bytových domoch, 
viacpodlažných nebytových priestoroch, pod-
zemných stavbách s rôznorodým vlastníckym 
režimom, kvalita informácie rapídne klesá. Je 
nevyhnutné zvoliť nové riešenie tak, aby sme 
získali plnohodnotné informácie o stavbách 
a vlastníctve k nim. Dôležité je aj zobrazenie 
týchto informácií v grafi ckej časti ISKN.

SPI obsahuje samostatnú údajovú skupi-
nu (tabuľku) Stavby. Aby bolo možné evido-
vať údaje o rôznom vlastníctve v rámci jednej 
stavby, jednotlivých podlaží a priestorov, je 
potrebné evidovať:
1.  väzbu na všetky parcely registra C-KN 

(dnes je to nepovinný údaj) – parcelné čís-
lo C-KN ( bude možné získať z grafi ckej in-
formácie),

2. jednoznačný identifi kátor každej stavby 
(jedinečné číslo),

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

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

5. ostatné evidované údaje (ako v súčasnos-
ti).
Navrhuje sa tiež úprava údajovej skupiny 

(tabuľky) – Byty a nebytové priestory. Tabuľ-
ka bytov a nebytových priestorov by nemala 
nadväzovať na číslo LV a poradové číslo vlast-
níka na LV, ale na identifi kátor stavby pod-
ľa logiky: priestor (bytový alebo nebytový) je 
vždy podmnožinou stavby a platí, že jeden 
priestor nemôže byť súčasne v dvoch stav-
bách. Potom by tabuľka mala obsahovať na-
sledujúce údaje:
1. väzbu priestoru na tabuľku stavieb (identi-

fi kátor stavby) –1 stavba môže obsahovať 
viacero priestorov,

2. jednoznačný identifi kátor priestoru v rám-
ci podlažia,

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

4. ostatné evidované údaje (výmera, po-
pis...),

5. výšku podlažia (a výšku stavby) vzhľadom 
na referenčný výškový systém s relatívnou 
interpretáciou vzhľadom na nulovú výšku 
terénu.
V súčasnosti nie je možné prepojiť grafi c-

kú časť katastra a údaje o stavbách v SPI kvô-
li tomu, že existujúca štruktúra „Súboru geo-
detických informácií“ (SGI) nie je dostatočná. 
Jediným spojovacím prvkom je mapová znač-
ka budovy, ktorá nemá žiadnu nadväznosť na 
SPI. Grafi cká interpretácia stavieb v katastrál-
nych mapách zostala na úrovni analógových 
papierových máp a nekorešponduje s moder-
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nými modelmi na báze GIS, hoci tento spôsob 
grafi ckej interpretácie je pre stavby a evido-
vané priestory najvhodnejší.

Riešenie architektúry evidencie stavieb 
môže byť dvojstupňové:

Prvý stupeň by predstavoval zadefi novať 
vrstvu STAVBY do výkresu katastrálnej ma-
py. Obsahovala by plošné objekty s atribútom 
identifi kátora stavby, ktorý by bol spojovacím 
prvkom medzi SPI a SGI. Hranice objektu by 
tvorili vonkajšie hranice stavby. Vrstva STAV-
BY však nevyrieši grafi cké zobrazovanie byto-
vých a nebytových priestorov v rámci stavby, 
preto treba vykonať aj druhý krok.

Zobrazenie bytových a nebytových priesto-
rov v SGI je realizovateľné zavedením nového 

výkresového súboru PRIESTORY. Súbor by 
obsahoval všetky stavby s rozdielnym reži-
mom vlastníctva v rámci jednej stavby. Stav-
by, ktoré majú jediný režim vlastníctva pre 
celú stavbu, by boli zahrnuté len vo vrstve 
STAVBY výkresu katastrálnej mapy a do sú-
boru PRIESTORY by sa nezobrazovali. Štruk-
túra súboru by bola tvorená vrstvami s ploš-
nými objektmi. Vrstvy súboru by tvorila zák-
ladná vrstva OBVOD, ktorá by reprezentovala 
obvod stavby a bola by totožná s obsahom 
vrstvy STAVBY. Táto vrstva by bola nepovin-
ná a zabezpečovala by nezávislosť výkresu 
PRIESTORY od ostatných výkresov. Ostatné 
vrstvy by boli nazvané číslami podlaží, pričom 
kladné čísla by boli určené pre nadzemné 

podlažia a záporné čísla pre podzemné pod-
lažia. V rámci konkrétnej vrstvy (podlažie) by 
boli znázornené jednotlivé vlastnícke hrani-
ce, napr. z projektov (byty, spoločné priestory, 
podzemné garáže atď.) Obr. 4, 5 a 6.

Uvedeným systémom by získal kataster 
presnú evidenciu stavieb, bytových a nebyto-
vých priestorov, a to aj s napojením na gra-
fi cké zobrazenie vrátane výmer priestorov, 
Obr. 6. Ak zhrnieme zmeny oproti doterajšej 
evidencii, do jestvujúceho výkresu katastrál-
nej mapy by pribudla jedna vrstva plošných 
objektov znázorňujúca vonkajšie obrysy sta-
vieb. Vytvoril by sa nový výkres PRIESTORY 
s vrstvami OBVOD a s číslami podlaží. V ka-
tastrálnej mape by bolo vhodné označovať 
parcely, na ktorých sú postavené stavby ob-
sahujúce vnútorné priestory špecifi ckou ma-
povou značkou. Návrh novej architektúry evi-
dencie stavieb ukazuje Obr. 3.Obr. 3 | Architektúra evidencie stavieb a nadväznosť údajov SPI a SGI. 

Obr. 4 | Vizualizácia nadzemného podlažia. Obr. 5 | Vizualizácia podzemného podlažia. Obr. 6 | Možný nový výstup z rozšíreného katastra 
nehnuteľností.

Obr. 7 | Príklad 
ďalšieho využitia nových 
katastrálnych podkladov 
ako referenčného 
rámca pre vnútorné 
projektovanie.

Úpravou architektúry evidencie stavieb 
bude možné pripraviť kataster nehnuteľnos-
tí na vydávanie takých katastrálnych pod-
kladov, ktoré by mohli slúžiť aj ako referenč-
ný rámec ďalších nadstavbových služieb pre 

SGI

Výkres priestory
• Vrstva Obvod stavby
• Vrstvy – záporné – Podzemné priestory
• Vrstvy – kladné – Nadzemné priestory

Katastrálna mapa 
– výktes

Vrstva STAVBY
Atribút identifikátor stavby

ID stavby

ID stavby

Tabuľka STAVBY

Tabuľka byty 
a nebytové priestory

parcelné číslo

Tabuľka parciel 
registra C-KN

SGI
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konkrétnych klientov (banky, developerov, 
projektantov, dizajnérov, architektov a pod., 
Obr. 7).

Návrh novej architektúry evidencie sta-
vieb je najefektívnejším spôsobom, ako pri čo 
najnižších fi nančných nákladoch rozšíriť gra-
fi ckú časť katastra a zvýšiť jeho pridanú hod-
notu. Evidencia a vizualizácia bytových a ne-
bytových priestorov v rámci stavieb a hraníc 
medzi nimi by zabezpečila faktické naplnenie 
zákona, zvýšila by právnu istotu exaktnejším 
defi novaním predmetu katastra a zároveň by 
bola uspokojená veľká časť odbornej a laickej 
verejnosti, ktorá má o takúto službu eminent-
ný záujem. Zvyšujúci sa výskyt atypických bu-
dov (Obr. 8 a 9) v našich mestách ukazuje, že 
je najvyšší čas prijať výzvu a urobiť prvý krok 
k trojdimenzionálnemu katastru.

4. Záver

Byty a nebytové priestory sú zapísané v da-
tabáze katastra nehnuteľností len popisným 
spôsobom prostredníctvom čísla podlažia, 
čísla bytu, čísla parcely a požiadavka ka-
tastrálneho zákona, mať defi nované geomet-
rické určenie týchto hraníc, nie je splnená. 
Nie je možné prepojiť údaje o stavbách v SPI 
s katastrálnou mapou.

Obr. 8 | Zobrazenie niektorých 
atypických stavieb v katastrálnej mape 
– Slovenský rozhlas.

Obr. 9 | Zobrazenie niektorých atypických stavieb 
v katastrálnej mape – River Park.

Navrhnuté riešenie novej architektúry 
zabezpečí presnú evidenciu stavieb, byto-
vých a nebytových priestorov, a to aj s napo-
jením na grafi cké zobrazenie vrátane výmer 
priestorov. V praxi by to predstavovalo prida-
nie jednej vrstvy plošných objektov znázorňu-
júcej vonkajšie obrysy stavieb a vytvorenie 
nového výkresu PRIESTORY s vrstvami OB-
VOD a s číslami podlaží. V katastrálnej mape 
by parcely, na ktorých sú postavené stavby 
obsahujúce vnútorné priestory, mali byť ozna-
čené špecifi ckou mapovou značkou.

Literatúra
[1] Zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov.

[2] Ústava Slovenskej republiky – Zákon SNR č. 92/1992 Zb.
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1. Úvod

Nerastné bohatstvo je vlastníctvom SR (člá-
nok 4 Ústavy SR). Nerastné bohatstvo ako 
zdroj energie a surovín pre potreby a rozvoj 
hospodárstva sa musí systematicky vyhľadá-
vať, chrániť a čo najefektívnejšie využívať. 

Jednou zo zásad vyplývajúcich z ochra-
ny nerastného bohatstva je aj evidovanie je-
ho chránených ložiskových území v určenom 
rozsahu a zápis tejto chránenej skutočnosti 
do katastra nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností podľa defi nície ka-
tastrálneho zákona [1] ako informačný sys-
tém, slúži na ochranu poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, 
na tvorbu a ochranu životného prostredia, na 
ochranu nerastného bohatstva, na ochranu 
národných kultúrnych pamiatok a ostatných 
kultúrnych pamiatok, ako aj chránených úze-
mí a prírodných výtvorov.

Obmedzenia vo verejnom záujme sa vzťa-
hujú na celé územia chránených území v SR 
alebo na určité časti chránených území, ktoré 
sú tvorené súborom pozemkov.

Defi nícia pozemku podľa § 3 katastrálne-
ho zákona [1] z pohľadu zápisu obmedzenia 
využívania (chráneného územia) vo verejnom 
záujme umožňuje formu vecnoprávneho zaťa-
ženia nehnuteľnosti, a to zápisom vecnopráv-
neho obmedzenia do katastra nehnuteľností. 
Formou vecnoprávneho obmedzenia je aj zá-
konom upravený spôsob vyhlásenia chráne-
ného územia.

Banský zákon [2] ustanovuje vo svojej 
štvrtej časti ochranu nerastného bohatstva 
presným defi novaním chráneného ložiskové-
ho územia.

Predmetom ochrany surovinového poten-
ciálu štátu sú podľa § 5 banského zákona [2] 
výhradné ložiská. Na zabezpečenie ochrany 
nerastného bohatstva pri územnoplánova-
cej činnosti sú orgány územného plánovania 
a spracovatelia územnoplánovacej dokumen-

tácie povinné dodržiavať zásady uvedené v § 
15 banského zákona [2]. V banskom zákone 
a jeho vykonávacej vyhláške [3] je na ochra-
nu výhradných ložísk vymedzená základná 
kategória, a to chránené ložiskové územie 
(CHLÚ). V zmysle § 16 banského zákona [2] 
sa ochrana výhradného ložiska proti znemož-
neniu alebo sťaženiu jeho dobývania zabez-
pečuje určením chráneného ložiskového úze-
mia.

2. Chránené ložiskové územie 
v banskom zákone

2.1. Určenie chráneného ložiskového územia
 

Určenie a zmeny súvisiace s chráneným lo-
žiskovým územím v zmysle § 17 banského 
zákona [2] má v kompetencii príslušný ob-
vodný banský úrad. Vyhláškou Slovenského 
banského úradu [3] je ustanovená presná de-
fi nícia hranice chráneného ložiskového úze-
mia, ktorá je na zemskom povrchu vymedze-
ná geometrickým obrazcom s priamymi stra-
nami, pričom vrcholy geometrického obrazca 
(lomové body hranice chráneného ložiskové-
ho územia) sa určujú v súradniciach geode-
tického systému S-JTSK [18].

Lomové body hraníc chráneného ložisko-
vého územia sa získajú odmeraním na mape, 
alebo priamym meraním v teréne. Chránené 
ložiskové územie sa označuje podľa názvu 
príslušného katastrálneho územia, v ktorom 
sa chránené ložiskové územie nachádza, 
v prípade vymedzenia ďalšieho chráneného 
ložiskového územia v tom istom katastrál-
nom území sa doplňuje údaj rímskou číslicou 
v systematickom poradí.

2.2. Konanie o určení chráneného 
ložiskového územia a vydanie 
rozhodnutia

Konanie o určení chráneného ložiskového 
územia sa začína v zmysle § 3 a § 4 vyhlášky 
[3], ktorou sa vykonáva banský zákon, poda-
ním návrhu na určenie ložiskového územia.

Návrh na vymedzenie chráneného ložisko-
vého územia predkladá oprávnená organizá-
cia podľa § 7a banského zákona [2] prísluš-
nému obvodnému banskému úradu, v obvo-
de ktorého leží chránené ložiskové územie, 
a to do 3 mesiacov od doručenia osvedčenia 
alebo rozhodnutia o výhradnom ložisku.

Návrh na vymedzenie chráneného ložisko-
vého územia obsahuje názov a sídlo organi-
zácie, ktorá bude výhradné ložisko dobývať, 
názov chráneného ložiskového územia, jeho 
plošný obsah, označenie a súradnice vrcho-
lov jeho geometrického obrazca, odôvodne-
nie priebehu navrhovaných hraníc chráne-
ného ložiskového územia, názov a identifi -
kačné číslo katastrálneho územia s názvom 
a kódom okresu, v ktorom chránené ložisko-
vé územie leží, parcelné čísla všetkých za-
siahnutých pozemkov a v prípade celého 
katastrálneho územia všetky parcely v ka-
tastrálnom území. Súčasťou návrhu sú aj úda-
je o iných chránených územiach a ochran-
ných pásmach v chránenom ložiskovom úze-
mí a podmienky ochrany výhradného ložiska 
ako aj osvedčenie o výhradnom ložisku.

Grafi ckú prílohu tvorí mapa povrchovej si-
tuácie na kópii katastrálnej mapy alebo štát-
nej mapy v mierke 1:5000 – odvodenej, dopl-
nenej o parcelné čísla a zmeny v polohopise 
podľa katastrálnej mapy. Do mapy sa zakres-
lia hranice chráneného ložiskového územia, 
a ak je to možné, aj zvislý priemet obrysu 
výhradného ložiska do tohto územia, hrani-
ce iného skôr určeného chráneného ložis-
kového územia alebo dobývacieho priestoru. 
Označenie a súradnice vrcholov ich geomet-

Evidovanie chránených ložiskových území 
v katastri nehnuteľností a geografických informačných 
systémoch
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rických obrazcov a hranice iných chránených 
území, prípadne chránených pásiem sú tak-
tiež súčasťou tejto prílohy.

Správnosť grafi ckých podkladov k návrhu 
na určenie hranice chráneného ložiskového 
územia overuje banský merač. Obdobne po-
stupuje správca alebo trvalý užívateľ výhrad-
ného ložiska v prípade, ak podnet na určenie 
chráneného ložiskového územia dal orgán 
štátnej banskej správy, prípadne iný orgán 
štátnej správy.

Ak chránené ložiskové územie zasahuje 
do obvodov viacerých obvodných banských 
úradov, návrh sa predkladá obvodnému ban-
skému úradu, v obvode ktorého leží najväčšia 
časť chráneného ložiskového územia. Tento 
obvodný banský úrad oznámi začatie konania 
o určenie chráneného ložiskového územia aj 
obvodnému banskému úradu a okresnému 
úradu, v obvode ktorých je časť chráneného 
ložiskového územia.

Príslušný obvodný banský úrad kvalifi ko-
vane rozhoduje o určení chráneného ložis-
kového územia na základe predloženej doku-
mentácie v zmysle § 5 vyhlášky [3], ktorou sa 
vykonáva banský zákon pri rešpektovaní prí-
slušných zákonov dotýkajúcich sa takýchto 
území a stanovísk dotknutých orgánov štát-
nej správy, medzi ktoré patrí aj Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky 
a stavebný úrad.

Vydané rozhodnutie o chránenom ložisko-
vom území vydané obvodným banským úra-
dom v zmysle § 32 ods. 1 písmena c) staveb-
ného zákona [14] v územnom konaní je roz-
hodnutím o chránenom území. Rozhodnutie 
o určení chráneného ložiskového územia za-
siela obvodný banský úrad účastníkom kona-
nia s overenou mapou povrchovej situácie.

V zmysle § 21 ods. 1 katastrálneho záko-
na [1] je povinnosťou štátneho orgánu zasie-
lať katastrálnemu odboru príslušného okres-

ného úradu ním vyhotovené verejné listiny 
a iné listiny o nehnuteľnostiach a o právach 
k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace 
s evidovaním nehnuteľností.

Z uvedeného sa hranice chráneného ložis-
kového územia na základe rozhodnutia o ur-
čení chráneného ložiskového územia vyzna-
čia aj v katastri nehnuteľností.

Hranice chránených ložiskových území 
možno zmeniť, zrušiť, pričom vykonanie tých-
to zmien zodpovedá vyššie uvádzanému po-
stupu .

V zmysle banského zákona [2] evidenciu 
chránených ložiskových území, ich zmien 
a zrušení spravujú obvodné banské úrady.

3.  Evidovanie chráneného ložiskového 
územia v katastri nehnuteľností 
 

3.1. Postup na vyhotovenie technického 
podkladu na zápis chráneného 
ložiskového územia do katastra 
nehnuteľností
 

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky [4], ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon sa chránená 
nehnuteľnosť eviduje v súbore geodetických 
informácií katastra nehnuteľností (SGI KN) 
zobrazením v katastrálnej mape a v súbore 
popisných informácií katastra nehnuteľnos-
tí (SPI KN) kódom druhu chránenej nehnu-
teľnosti. (Kód 401– Chránené ložiskové úze-
mie).

Jednotný postup pri zásadách evidova-
nia chránených častí prírody a krajiny (chrá-
nených skutočností) v katastri nehnuteľnos-
tí, formu a obsah podkladov slúžiacich na ich 
zápis a postup pri zápise do katastra nehnu-
teľností stanovuje smernica Úradu geodézie, 
kartografi e a katastra Slovenskej republiky 
[5]. V zmysle nej predmetom evidovania v ka-

tastri sú podľa § 2 písm. e) aj chránené lo-
žiskové územia [2] a písm. h) aj ich ochranné 
pásma [6]. Vo vektorovej katastrálnej mape, 
v geometrickom pláne, v zázname podrob-
ného merania zmien a vo vektorovom geode-
tickom podklade (slúžiacom na aktualizáciu 
vektorovej katastrálnej mapy) sa primerane 
dodržiavajú zásady kartografi ckej úpravy, 
a to predmety merania sa zobrazujú ako ich 
zvislý priemet do zobrazovacej roviny a vy-
značujú sa značkami podľa usmernenia [7]. 
Chránené ložiskové územie evidované v sú-
bore geodetických informácií vo vektorovej 
katastrálnej mape je plošného charakteru 
a vyznačuje sa plošným objektom v príslušne 
určenej vrstve „LINIE“ a objektom s názvom 
chráneného ložiskového územia vo vrstve 
„POPIS“.

Objekt vo vrstve „LINIE“ je tvorený jednou 
uzavretou líniou, pričom plocha chráneného 
územia je vpravo od línie (v smere pohybu ho-
dinových ručičiek) s príslušným kresliacim 
kľúčom K=24 [7] a atribútom „HCU = názov 
chráneného ložiskového územia“.

Ak je hranica chráneného ložiskového 
územia totožná s hranicou katastrálneho 
územia, línia je určená kresliacim kľúčom 
K = 401 [7].

Ak sa v jednom katastrálnom území na-
chádza viacero samostatných častí toho is-
tého chráneného ložiskového územia, každá 
časť tvorí samostatný objekt vo vrstve „LINIE“ 
a samostatný objekt vo vrstve „POPIS“.

Vyznačením hranice chránenej nehnuteľ-
nosti vo vektorovej katastrálnej mape sa ne-
vytvára samostatná parcela. Podrobné body 
priesečníkov línie objektu vo vrstve „LINIE“ 
s líniami objektov v ostatných vrstvách sa ne-
vytvárajú.

Názov chráneného územia vo vrstve „PO-
PIS“ sa umiestni dovnútra plochy chránené-
ho ložiskového územia a veľkosťou písma, 
ktoré zabezpečí jeho čitateľnosť vo vektorovej 
katastrálnej mape.

Parametre písma vo vrstve „POPIS“ sú ur-
čené podľa položky č. 11 prílohy č. 5 osobit-
ného predpisu [7].

Podľa § 65 ods. 1 katastrálneho zákona 
[1] na zmeny v katastrálnej mape je možné 
použiť len overené výsledky podrobného me-
rania. Predmetom meračských prác podľa 
§ 55 ods. 1 písm. d) vyhlášky [4] je meranie 
skutočného stavu a zmeny hranice chránenej 
skutočnosti a jej ochranného pásma.

6) Značka sa používa tak, aby symbol na čiare smeroval dovnútra označovaného územia (čiara prebieha tak, že 
označované územie sa nachádza vpravo od smeru čiary).
7) Ak je hranica chráneného územia totožná s niektorou z hraníc uvedených pod poradovým číslom 19 až 23 (hranica 
štátna, krajská, okresná, obecná, katastrálna) použije sa náhradný kresliaci kľúč 401.

 
Obr. 1 | Znázornenie časti prílohy č. 3 k usmerneniu Úradu geodézie kartografie a katastra SR 
13/2013 k znázorneniu hranice chráneného ložiskového územia (číslo kresliaceho kľúča, popis, typ čiary, 
vrstva) v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností v SR
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Hranice chráneného ložiskového územia 
sú v zmysle banského zákona určené vrchol-
mi geometrického obrazca v platnom súrad-
nicovom systéme S-JTSK. Súradnice vrcho-
lov sú určené meraním na mape alebo pria-
mym meraním v teréne. Údaje o súradniciach 
vrcholov geometrického obrazca chránené-
ho ložiskového územia sa preberajú z gra-
fi ckej časti podkladov pri konaní o vymedze-
ní jeho hranice (pozri. 2.2.Konanie o určení 
chráneného ložiskového územia a vydanie 
rozhodnutia).

Určený rozsah hranice chráneného ložis-
kového územia defi novaný súradnicami vr-
cholov chráneného ložiskového územia sa 
zobrazuje do vektorového geodetického pod-
kladu, ktorý slúži na aktualizáciu vektorových 
číselných a nečíselných katastrálnych máp.

Línia hranice chráneného ložiskového 
územia prebieha spravidla po hraniciach 
parciel. Ak línia hranice chráneného územia 
neprechádza po hraniciach parciel, lomové 
body hranice chráneného územia sa urču-
jú meraním, vytýčením podľa projektu alebo 
kartometricky s uvedením príslušného kódu 

kvality podrobného lomového bodu hranice 
chráneného ložiskového územia.

Čísla podrobných lomových bodov chrá-
neného ložiskového územia sa v grafi ckom 
znázornení zjednodušeného operátu geomet-
rického plánu ako technického podkladu na 
zápis do katastra nehnuteľností neuvádzajú.

Operát geometrického plánu sa vyhotovuje 
vo forme zjednodušeného operátu geomet-
rického plánu, ktorého obsah tvorí:
a) autorizačne overený záznam podrobného 

merania zmien [8], 
b) vektorový geodetický podklad VGP_1 

(Obr. 3), ktorý slúži na aktualizáciu vekto-
rovej katastrálnej mapy s obsahom hraníc 
chráneného ložiskového územia vo vrs-
tve „LINIE“, objektov vo vrstve „POPIS“ 
s označením podľa druhu vektorovej ka-
tastrálnej mapy v predmetnom katastrál-
nom území,

c) vektorový geodetický podklad VGP_2, 
ktorý je podkladom na aktualizáciu súbo-
ru popisných informácií s obsahom všet-
kých objektov (parciel) nachádzajúcich sa 

vo vrstve „KLADPAR“ v rozsahu hranice 
chráneného ložiskového územia určenou 
vrstvou „LINIE“.

Záznam podrobného merania zmien [9] ob-
sahuje:
a) popisové pole,
b) grafi cké znázornenie chráneného ložisko-

vého územia vo vhodnej mierke (Obr. 2),
c) technickú správu, ktorá obsahuje kom-

pletný výpis objektov chráneného ložisko-
vého územia zo súboru VGP_1 (Obr. 3).

Autorizačne overený zjednodušený operát 
geometrického plánu [5] na evidovanie chrá-
neného ložiskového územia v katastri nehnu-
teľností sa predkladá príslušnému katastrál-
nemu odboru na úradné overenie [10]. Au-
torizačné overenie môže vykonať iba fyzická 
osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú spô-
sobilosť a oprávnenie [11].

Za úradné overenie v zmysle stanovenia 
správnych poplatkov príslušný katastrálny 
odbor postupuje podľa položky 10 sadzobní-
ka o správnych poplatkoch [12].

Obr. 2 | Príklad znázornenia chráneného ložiskového územia 
v zjednodušenom operáte geometrického plánu v grafickej 
časti Záznamu podrobného merania zmien v katastrálnom 
území Palín.

Obr. 3. | Súbor vektorového geodetického podkladu VGP_1 na aktualizáciu súboru geodetických informácií 
katastra nehnuteľností. (VKM_č)



slovenský geodet a kartograf   2|2017 11h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

3.2 Podklady na zápis chráneného 
ložiskového územia do katastra 
nehnuteľností

Zápis chráneného ložiskového územia do ka-
tastra nehnuteľností sa vykoná na základe 
prijatej žiadosti, ktorej obsah v časti príloh 
tvorí:
a) rozhodnutie obvodného banského úradu 

o zriadení chráneného ložiskového úze-
mia,

b) autorizačne a úradne overený zjednoduše-
ný operát geometrického plánu (predkla-
dá sa aj pri zrušení, alebo zmene hranice 
chráneného ložiskového územia),

c) zoznam zmenených parciel, ak v čase 
medzi vyhlásením chráneného ložiskové-
ho územia a predložením žiadosti došlo 
k zmenám v katastri nehnuteľností.
Príslušný katastrálny odbor vykoná ná-

sledne zápis chráneného ložiskového územia 
do katastra nehnuteľností bezodkladne po 
prijatí žiadosti, aby nedošlo k zmene údajov 
katastra nehnuteľností.

4.  Chránené ložiskové územie 
a stavebný zákon

Na včasné zabezpečenie ochrany nerastné-
ho bohatstva sú orgány územného plánova-
nia – obce, samosprávne kraje, krajské sta-
vebné úrady, podľa §16 stavebného zákona 
[14], ako spracovatelia územnoplánovacej 
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej 
činnosti vychádzať z podkladov o zistených 
a predpokladaných výhradných ložiskách, 
poskytovaných Ministerstvom životného pro-
stredia Slovenskej republiky, a to z určených 
hraníc chránených ložiskových území navrho-
vať vhodné riešenia na ochranu a využitie ne-
rastného bohatstva a ďalších verejných záuj-
mov.

Podľa § 33 ods. 2 stavebného zákona 
[14] sa k určeniu, zmene alebo zrušeniu chrá-
neného ložiskového územia vyjadruje for-
mou záväzného stanoviska príslušný staveb-
ný úrad. Záväzné stanovisko príslušného sta-
vebného úradu je jedným z podkladov, ktoré 
obvodný banský úrad žiada pred vydaním 

rozhodnutia o určení, resp. zmene a zrušení 
chráneného ložiskového územia.

V záujme ochrany nerastného bohatstva 
sa nesmú v chránenom ložiskovom území 
zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvi-
sia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ 
sa na to nevydalo záväzné stanovisko podľa 
banského zákona [2].

Príslušný stavebný úrad môže vydať po-
volenie na umiestnenie stavieb a zariadení 
v chránenom ložiskovom území, ktoré nesú-
visia s dobývaním, len na základe záväzného 
stanoviska obvodného banského úradu, kto-
rý je v konaní dotknutým orgánom.

5.  Evidovanie chránených 
ložiskových území v geografických 
informačných systémoch

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
(ŠGÚDŠ), ktorý zabezpečuje výkon štát-
nej geologickej služby v SR, ukončil k 30. 6. 
2015 realizáciu dopytovo orientovaného pro-
jektu pod názvom: Skvalitnenie a dobudo-
vanie systému digitalizácie kultúrneho, ve-
deckého a intelektuálneho dedičstva a sprí-
stupňovanie digitálneho obsahu Geofondu 
a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej 
republiky v rámci Operačného programu In-
formatizácia spoločnosti (OPIS-Geofond).

Cieľom projektu bolo vytvorenie konver-
zie textových dokumentov a grafi ckých príloh 
do digitálnej podoby, ich ukladanie pre budú-
ce generácie a sprístupnenie bez potreby fy-
zickej manipulácie. OPIS-Geofond je jedným 
z podsystémov GeoInfoPortálu ŠGÚDŠ.

Odbor Geofondu (Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra) spravuje 10 registrov geolo-
gického zamerania. Jedným z nich je regis-
ter Ložiská. Spolu s registrom prieskumných 
území, registrom Starých banských diel a re-
gistrom Zosuvov slúži ako podklad na po-
sudzovanie územnoplánovacej dokumen-
tácie a umiestnenia stavieb v územnom ko-
naní [13]. Registre Geofondu predstavujú 
komplex priestorových informácií o geologic-
kom prieskume územia SR, ktoré sa spracú-
vajú a vedú na základe banského zákona [2] 
a geologického zákona [13]. Historicky vzni-
kali v rôznych obdobiach, nie kontinuálne.

Časť Geofondu predstavuje register ložísk, 
ktorý reprezentujú v súčasnosti činné a ove-
rené ložiská nerastných surovín (výhradné 

Obr. 5 | Zobrazenie chrá-
neného ložiskového územia 
v katastri nehnuteľností k. ú. 
Zemplínska Široká (aplikácia 
Mapka zdroj: http://mapka.
gku.sk/mapovyportal/), 
(zobrazené 31. 12. 2016). 
Zápis v KN na základe Roz-
hodnutia o určení chránené-
ho ložiskového územia zn. 
405-1334/2015 z. d. 25. 5. 
2015 – Z 2277/15. (zdroj 
SPI KN SR)

 

Obr. 4 | Zobrazenie 
výhradného ložiska k.ú. 
Zemplínska Široká (aplikácia 
Geofond G2 Ložiská zdroj 
http://mapserver.geology.
sk/loziska/), (zobrazené dňa 
31. 12. 2016)
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ložiská a ložiská nevyhradených nerastov). 
Prvá digitálna verzia výhradných ložísk z ce-
lej SR vznikla v roku 2002 ako úloha „Vzťah 
horninového prostredia ku ochrane prírody 
a krajiny“, ktorej hlavným cieľom bolo prá-
ve vytvorenie hladín dobývacích priestorov 
a chránených ložiskových území a zistenie 
ich prienikov s chránenými územiami ochra-
ny prírody a krajiny (maloplošné chránené 
územia – MCHÚ a veľkoplošné chránené 
územia – VCHÚ). V roku 2006 pribudla do 
systému aj hladina ložísk nevyhradených ne-
rastov.

Na základe zobrazených grafi ckých prí-
loh v Obr. 4 a Obr. 5, na príklade ložiskového 
územia v k. ú. Zemplínska Široká, možno po-
ukázať na neaktuálnosť a nesúlady v údajoch 
o tomto ložisku. V katastri nehnuteľností bol 
k 25. 5. 2015 vykonaný zápis chráneného 
ložiskového územia k. ú. Zemplínska Široká 
na základe podkladov na zápis chráneného 
ložiskového územia do katastra nehnuteľnos-
tí. Aktuálnosť tejto informácie sa však ukon-
čením projektu OPIS– Geofond, ÚGKK SR 
v aplikácií Geofond G2 Ložiská nezobrazuje. 
Uvádza sa iba údaj o zriadení výhradného lo-
žiska.

Keďže evidencia ložísk nerastných suro-
vín v zmysle banského zákona je evidenciou, 
v ktorej ložiská pribúdajú a odbúdajú, menia 
sa ich hranice, organizácie a iné skutočnosti, 
je potrebné zabezpečiť pravidelnú aktualizá-
ciu jej údajov. Zabezpečuje sa na základe roz-
hodnutí o chránených ložiskových územiach, 
zmenách hraníc dobývacích priestorov, odpi-
soch zásob, ktoré sú v pôsobnosti jednotli-
vých obvodných banských úradov, ako aj na 
základe štatistických výkazov GEO 3-01, kto-
ré sa pravidelne rozosielajú ťažobným organi-
záciám začiatkom kalendárneho roka, a na 
podklade ktorých sa zostavuje aj bilancia zá-
sob výhradných ložísk SR.

Možno konštatovať, že aktuálnosť eviden-
cie chránených ložiskových území je v súčas-
nosti najlepšie podchytená v Informačnom 
systéme katastra nehnuteľností SR, ktorý za-
bezpečuje aktuálnosť legislatívneho zápisu 
tejto skutočnosti v súlade s ustanoveniami 
katastrálneho [1] a banského zákona [2].

Evidencia chránených ložiskových území 
v katastri nehnuteľností je jedným z nástrojov 
na zabezpečenie aktuálnosti a synchrónnosti 
v údajoch a evidenciách v budovaných infor-
mačných systémov na úrovni orgánov štátnej 

správy a národného informačného systému 
Slovenskej republiky.

Je však potrebné poznamenať skutoč-
nosť, že v rámci Operačného programu In-
formatizácia spoločnosti OPIS, ktorého pod-
porou vyššie uvedené evidencie vznikajú, je 
nutné sústrediť sa aj na tému súvisiacu s účel-
nou informatizáciou spoločnosti založenej na 
princípe „Jedenkrát a dosť“. Je preto potreb-
né zvyšovať počet referenčných údajov, regis-
trov a hlavne spoločných platforiem na zákla-
de, ktorých princíp ,,Jedenkrát a dosť“ bude 
môcť byť aplikovateľný.

Princíp „Jedenkrát a dosť“ má zaručiť, že 
po plnej elektronizácii štátnej správy bude 
v rámci štátnych úradov „obiehať jeden do-
kument“, prípadne jeden „súbor údajov“ tak, 
aby si ich inštitúcie vymenili automatizovane 
a bez duplicitnej evidencie a časovo náročnej 
aktualizácie údajov. Predstavovalo by to jed-
no podanie (jedno zaevidovanie) v rámci štá-
tu a posun informácií medzi jednotlivými zlož-
kami štátnej správy by bol zabezpečený ich 
vzájomným preberaním. Ako je zrejmé z vyš-
šie uvedeného porovnania, zatiaľ sa v tejto 
oblasti tento cieľ nepodarilo naplniť.

6. Evidencia chránených ložiskových 
území v porovnaní s Českou 
republikou
 

Problematiku evidencie chránených ložis-
kových území možno porovnať s problemati-
kou v právnych predpisoch v Českej republi-
ke, keď že sme v minulosti tvorili jeden právny 
subjekt do 1. 1. 1993.

Banský zákon ČR [15] tak ako banský zá-
kon SR [2] zachováva ustanovenia v časti 
štvrtej, týkajúcej sa Ochrany nerastného bo-
hatstva. V zmysle banského zákona v ČR [15] 
hranice chráneného ložiskové územia stano-
vuje Ministerstvo životného prostredia ČR po 
rokovaní s orgánom kraja v prenesenej pô-
sobnosti ČR, rozhodnutím vydaným v súčin-
nosti s Ministerstvom priemyslu a obchodu 
ČR, obvodným banským úradom a po doho-
de s orgánom územného plánovania a sta-
vebným úradom.

Chránené ložiskové územie a jeho zmeny 
určuje v rámci SR obvodný banský úrad roz-
hodnutím po vyjadrení príslušného orgánu 
ochrany prírody a to Ministerstva životného 
prostredia SR a na základe záväzného stano-

viska stavebného úradu. Účastníkom konania 
o stanovení chráneného ložiskového územia 
v ČR je iba navrhovateľ. Obec v ČR ako orgán 
štátnej správy je o konaní upovedomená, pri-
čom v konaní v zmysle banského zákona SR 
je dôležitým účastníkom konania.

Postup na stanovenie chráneného ložisko-
vého územia je podrobne opísaný v ustanove-
niach Vyhlášky Ministerstva životného pros-
tredia ČR [16] o chránených ložiskových úze-
miach.

Orgán Ministerstva životného prostredia 
ČR stanoví chránené ložiskové územie a za-
šle potrebné podklady na zápis do katastra 
príslušnému katastrálnemu úradu v ČR.

Do katastra nehnuteľností ČR sa podľa 
§ 38 ods. 1 písm. g) Vyhlášky [17] o katastru 
nemovitostí zmeny údajov o type a spôsobe 
ochrany nehnuteľností zapisujú podľa písom-
ných podkladov o chránenom ložiskovom 
území a ohlásením príslušného orgánu, ktorý 
chránené ložiskové územie stanovil.

Ide hlavne o rozhodnutie Ministerstva ži-
votného prostredia o stanovení chráneného 
ložiskového územia, ktoré obsahuje alebo je 
jej prílohou (podľa obcí, alebo katastrálnych 
území) zoznam chránených nehnuteľností, 
označených údajom a kódmi vyjadrujúcimi 
typ a spôsob ochrany nehnuteľností podľa 
Vyhlášky [17] o katastre nemovitostí. Súčas-
ťou prílohy je aj záznam podrobného mera-
nia zmien obsahujúci geometrické a poloho-
vé určenie chráneného ložiskového územia, 
pokiaľ jeho hranica nie je zhodná s hranicami 
parciel v katastrálnej mape.

Podľa ustanovení Smernice ÚGKK SR [5] , 
tvorí záznam podrobného merania zmien (for-
mou zjednodušeného geometrického plánu) 
a zoznam dotknutých parciel prílohu každého 
rozhodnutia o určení chráneného ložiskové-
ho územia bez ohľadu na jeho priebeh, keďže 
odovzdaním digitálnych súborov sa vykonáva 
na úrovni katastrálneho odboru automatizo-
vaný zápis tejto skutočnosti do katastrálne-
ho operátu katastra nehnuteľností. (Pozri 
3.2 Podklady na zápis chránenej skutočnosti 
do katastra nehnuteľností.)

Registráciu, zhromažďovanie, evidenciu 
a sprístupňovanie výsledkov geologických 
prác zabezpečuje ako výkon štátnej geolo-
gickej služby v ČR Česká geologická služba 
(ČGS), v SR je to ŠGÚ DŠ. ČGS prostredníc-
tvom online mapovej aplikácie Nerastné su-
roviny, Surovinový informačný systém (SurIS) 
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umožňuje aj prehľad o chránených ložisko-
vých územiach na území ČR.

Stanovenie, registrácia a evidencia chrá-
nených ložiskových území, ktoré tvoria ka-
tegóriu zabezpečujúcu ochranu surovinové-
ho potenciálu výhradných ložísk oboch štátov 
vykazujú v základe rovnaký princíp odlišujúci 
sa o legislatívne zmeny po dátume 1. januá-
ri 1993.

7. Záver

Využitie neustále sa rozvíjajúcich medziná-
rodných štandardov umožňuje zdieľanie dát 
na prístup ku geodátam formou webových 
mapových služieb (WMS). V rámci WMS, kto-
ré boli vyvinuté ako štandard pre zdieľanie 
geografi ckých informačných dát v prostredí 
Internetu poskytuje ŠGÚDŠ v SR a ČGS v ČR 
prostredníctvom národných geoportálov IN-
SPIRE, alebo v aplikáciách fi rmy ESRI aj ob-
sah súvisiaci s ochranou nerastného bohat-
stva a chránených ložiskových území na úze-
mí obidvoch štátov. (http://geoportal.gov.sk/, 
https://geoportal.gov.cz/)
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[8]  § 40- § 42 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a ka-

tastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskor-
ších predpisov

[9]  Smernica na merania a vykonávanie zmien v súbo-
re geodetických informácií katastra nehnuteľností 
č. 74.20.73.20 Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky § 20. ÚGKK SR Bratislava 1999.

[10]  § 44 – §46 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskor-
ších predpisov.

[11]  § 5 zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
a kartografov.

[12]  Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov.

[13]  Zákon č. 569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

[14] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku – (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov.

[15] Zákon Federálního shromáždění č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

[16] Vyhláška č. 364/1992 Sb. Ministerstva životního prostře-
dí České republiky o chráněných ložiskových územích.

[17] Vyhláška č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovi-
tostí (katastrální vyhláška).

[18] STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové 
mapy.

Lektorovali:

Ing. Július Bartaloš, PhD.
dôchodca, Bratislava

Ing. Ján Masarik
dôchodca, Trenčín

Ing. Diana Bobíková

Ústav geodézie, kartografie 
a geografických informačných 
systémov, Fakulta BERG, 
TU v Košiciach
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa č. 6/2017 

ohľadne možnosti testovania programu 

na kontrolu GP

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 28. 2. 2017

Vážený člen KGaK,
preposielame vám informáciu od riaditeľa 
VÚGK Ing. Vladimíra Raškoviča.
Ak máte záujem pripojiť sa do testovacieho 
prostredia programu na kontrolu geometric-
kých plánov, dávame vám do pozornosti na-
sledujúcu možnosť.
V testovaní je nová verzia KGP vybavená už aj 
kontrolami VGI, kontrolami úplnosti elaborá-
tu GP podľa druhu mapy, základnou kontro-
lou topológie. Testovanie sa zatiaľ vykonáva 
na obmedzenom množstve užívateľov.
http://kgp.vugk.sk/demo

Je vhodné postupne pripájať väčší počet uží-
vateľov a zbierať pripomienky k testovaniu.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 7/2017 – elektronický odber 

noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 3. 3. 2017

Vážený člen KGaK,
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 je v platnosti 
zmluva medzi KGaK a ÚNMS SR o sprístup-
není služby STN – online s možnosťou čítania, 
prenosu textu alebo grafi ky a tlače sloven-
ských technických noriem užívateľom k sú-
boru vybraných STN v elektronickom formá-
te PDF.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prí-
stupov je potrebné zo strany KGaK potvrdiť 
záujem o pokračovanie tejto služby aj naďa-
lej. V tejto súvislosti vyzývame členov, ktorí 
doteraz túto službu nemali aktivovanú a ma-
jú záujem sa pridať do zoznamu odberateľov 
a súčasne aj členov, čo naopak túto službu 
mali aktívnu, ale pre ďalšie obdobie už nema-

jú záujem ju využívať a chcú sa zo zoznamu 
odhlásiť, oznámte nám danú skutočnosť naj-
neskôr do 31. 3. 2017 na e-mailovú adresu 
kancelárie Komory. Úhrada poplatku za uve-
denú službu bude súčasťou uznesenia z val-
ného zhromaždenia a bude podmienená ter-
mínom splatnosti spolu s členským príspev-
kom, t. j. do 30. 4. 2017. Dodatočný záujem 
o elektronický odber noriem v priebehu ro-
ka 2017 nebude možný. Cena za službu bu-
de známa po defi nitívnom odsúhlasení poč-
tu prístupov. Na informáciu, cena za službu 
STN – online bola v období 1. 4. 2016 – 
31. 3. 2017 stanovená: pre 218 prístupov 
(členov Komory), s možnosťou tlače a pre-
nosom textu noriem, poplatok za ročné pred-
platne 4 225,00 eur, poplatok za 1 prístup 
(jedného člena Komory) je 19,80 eur/rok. 
Zoznam členov, ktorí sú už záväzne prihláse-
ní a evidovaní na odber noriem, je umiestne-
ný na webovej stránke (sprístupnené len pre 
registrovaných užívateľov stránky): http://
www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/
normy_unms_sr_zoznam_clenov/ 
Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom 
zozname na webe Komory a majú záujem 
v službe pokračovať, sa už nemusia znovu 
prihlasovať.
Informácia o službe pre nových členov 
KGaK: Poplatok za službu STN – online zahŕ-
ňa automatické aktualizácie všetkých vybra-
ných noriem počas celého obdobia predplat-
ného STN – online, pričom aktualizáciou STN 
sa rozumie poskytovanie STN v elektronic-
kom formáte PDF, ktorými sa mení, opravu-
je, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 1 prí-
stup sa považuje poskytnutie noriem výhrad-
ne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný 
systém na každej pracovnej stanici, pričom 
pracovnou stanicou sa rozumie lokálny počí-
tač, na ktorom sa priamo otvárajú PDF súbo-
ry a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbež-
ného prístupu z viacerých počítačov. 

Link na odborové železničné technické nor-
my, ktoré nie sú vydávané ÚNMaS SR, ako 
doplnková informácia:
http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna – 
dopravna – cesta/legislativa/technicke – 
dokumenty.html?page_id=631

 
Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 8/2017 – elektronický odber 

noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 12. 4. 2017

Vážený člen KGaK,
od 1. 4. 2017 je v platnosti dodatok č. 3  
k zmluve medzi KGaK a ÚNMS SR o sprístup-
není služby STN – online s možnosťou čítania, 
prenosu textu alebo grafi ky a tlače sloven-
ských technických noriem užívateľom k sú-
boru vybraných STN v elektronickom formáte 
PDF pre ďalšie obdobie.

V prílohe uvádzame zoznam užívateľov, ktorí 
pokračujú v odbere a nových užívateľov, ktorí 
oň prejavili záujem.
V najbližších dňoch budú mať všetci noví uží-
vatelia službu STN – online aktívnu – dosta-
nú informačný e-mail.

V prípade potreby technickej podpory môžete 
kontaktovať Mareka Juricu na adrese: shop_
pdf@normoff.gov.sk
Podmienky prístupu tvoria prílohu e – mailu.

Vďaka počtu odoberateľov noriem, ročný po-
platok na 1 odberateľa je vo výške 17,14 eur.

V nadväznosti na uvedené vás žiadame o úhra-
du sumy 17,14/člen na účet KGaK (informá-
cia je súčasťou zásielky z VZ).
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Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 9/2017 

 
Spoločné vyhlásenie stavovských a profesij-
ných organizácií k zrušeniu verejnej súťaže 
na „Vypracovanie projektov pozemkových 
úprav vo vybraných katastrálnych územiach 
samosprávnych krajov Slovenskej republi-
ky“
autor: Ing. Peter Repáň, 13. 4. 2017

Dobrý deň,
Komora geodetov a kartografov pripravila 
spolu s Komorou pozemkových úprav a Za-
mestnávateľským zväzom geodézie a kar-
tografi e spoločné vyhlásenie stavovských 
a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej 
súťaže na „Vypracovanie projektov pozemko-
vých úprav vo vybraných katastrálnych úze-
miach samosprávnych krajov Slovenskej re-
publiky“. Toto vyhlásenie bolo zaslané na 
MPaRV SR, MV SR, ÚVO, NKÚ, Úrad vlády SR, 
ZMOS a SPPK.

Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 10/2017

 

Tlačová konferencia k zrušeniu verejnej sú-
ťaže na „Vypracovanie projektov pozemko-
vých úprav vo vybraných katastrálnych úze-
miach samosprávnych krajov Slovenskej re-
publiky“
autor: Ing. Peter Repáň, 13. 4. 2017

Dobrý deň,
Komora geodetov a kartografov zvolala spolu 
s Komorou pozemkových úprav a Zamestná-
vateľským zväzom geodézie a kartografi e tla-
čovú konferenciu stavovských a profesijných 
organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na „Vy-
pracovanie projektov pozemkových úprav 
vo vybraných katastrálnych územiach samo-
správnych krajov Slovenskej republiky“. Tla-
čová konferencia sa uskutočnila včera v Ko-
šiciach na pôde Slovenského syndikátu novi-
nárov.

TASR vydala z tejto tlačovky nasledujúcu 
správu, ktorú prevzalo sme.sk:
https://ekonomika.sme.sk/c/20507730/
profesijne – organizacie – kritizuju – zruse-
nie – sutaze – na – projekty – pozemkovych 
– uprav.html

Zároveň včera vyšiel článok na tú istú tému 
v tlačenej podobe v Korzári Košice, ako aj na 
stránke sme.sk v časti ekonomika:
https://dolnyzemplin.korzar.sme.
sk/c/20507088/pozemkove-upravy-vratane-
tokaja-su-opat-v-nedohladne

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 11/2017 – výkon AGaK

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 3. 5. 2017

Vážený člen KGaK,
na základe záverov z posledného zasadania 
predstavenstva si vás opätovne dovoľujeme 
informovať o povinnostiach pri výkone čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa 
ohľadne jeho postavenia voči Sociálnej pois-
ťovni a ostatným orgánom (zdravotné poisťov-
ne, daňový úrad).

V zmysle novely zákona o sociálnom poistení 
a následného zrušenia prihlasovacej a odhla-
sovacej povinnosti na povinné nemocenské 
poistenie a povinné dôchodkové poistenie 
samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), 
vyplynula pre Komoru geodetov a kartogra-
fov povinnosť poskytnúť Sociálnej poisťovni 
údaje zo zoznamu autorizovaných geodetov 
a kartografov (od 1. januára 2015). 
Sociálna poisťovňa posudzuje rozhodujú-
ce skutočnosti na základe údajov poskyt-
nutých Finančným riaditeľstvom SR a sub-
jektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon 
činnosti podľa osobitných predpisov. Podľa 
§ 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v zne-
ní zákona č. 338/2013 Z. z. orgán, ktorý vy-
dáva povolenie na výkon samostatnej zárob-
kovej činnosti (KGaK), je povinný oznámiť So-
ciálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia 
a jeho zrušenie do 15 dní od vydania alebo 
zrušenia povolenia na výkon samostatnej zá-
robkovej činnosti.

V zmysle uvedených skutočností je potreb-
né, aby ste svoju podnikateľskú činnosť AGaK 
zosúladili na základe povinností SZČO, kde 
je zahrnutý aj výkon AGaK, keďže výkon čin-
nosti autorizovaného geodeta/kartografa je 
v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka považovaná za pod-
nikanie a autorizovaný geodet a kartograf 
je podnikateľ. Pozri aj http://www.socpoist.
sk/2085-menu/55369s

Odporúčame napr. v prípade vášho výkonu 
autorizácie v rámci pracovnoprávneho vzťa-
hu, odniesť do Sociálnej poisťovne vyplnené 
čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existen-
cii oprávnenia na vykonávanie činnosti vy-
daného podľa osobitného predpisu na účely 
zániku povinného nemocenského poistenia 
a povinného dôchodkového poistenia SZČO.
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DáD tuuuuummmm a miesto konania: 11811 . marca a 2017 v Bratislave, 
telocvičňa Metodovo aa

ŠtŠ artovné:  88 eueur, resp. zľavnene é (ššttudenti, dôchodcovia, 
rorodidinnnné é vsvstutupnp é) 66 eur

PrP ogrammmmm tutt rnrrrr ajajaa a:a:a:a
8:8 30 –– 999:0:0000 000 ppprerererezezezezenntntntácácácáciaiaiaiaa,,,,, vyvyvyvyžržržržržrebeee ovanie účastníkov dod  

drd užužststieievv
9:9 30 – 15:30  zázáppasy družstiev –– občerstvenie – zápasy

drd žužstieev – občersstvenieie –– zzápápasasy y drd užužsts iev – 
obobčečersrstvtvenennieie,, a tak dookkolola ažaž do dodohrhraania

PrPriebežne – gulášová medzihra v „bbufete““
155:30 – 1616161 :3:3:3300000 vvvvyhyyhhodododo nonnnnn teninnn e turnaja a závereeeeeečnčččččč á ááá tombbbmbmbmbbola

ÚčÚčasť na turnajij  a vvíťazné družstvo:
NaNa turnaji sa zúčaaststninilo okolo 50 ľudí, z tohoo 338 8 hrhráčá ovov ((1212 žien 
a 26 mužžovovv),), kktotorírí bbololi i vyvyžržrebebovo aní dod  šiestich družstiev. Každé 
drružstvo hhralol 55 zápá asov na dvd a vyhrh até sety.
KaKapitánky:y:yy:y KKKKataatataraaa ínna aaaaaa Ondrejee ková, Zuzana Fraštštšttštioioiová, Miiiirkrkrkrkrka aaaa
HuHupkpkkkkpkpkp ová, JJJJannnnana aa aaa ChChhhC alallaalacacaccachaahaaahah nonooováv ,, Svetlana Oravcvvv ovovovovovvoo á, IIIIvonaananaanan  
BoBodlalová.
Zlaté medaily si odndnnieii slo víťazné družstvo v zložení:
kaapitánka: Svetlannaa OrOravcová,
sppoluhráčči :: KKatatararíníní a a HaHačočovává,, KoK rnel Gajdaarr, BBranislav DDieieen,n  
Rooman Koplík, DaD no OOOOndddrejka a Tino Talarrovoviččč.

VéGéeS 2017 – Voleyball Geodetic Summit 2017
14. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

Zhodnotenie turnaja:
Tradične, ako už 13 predošlých rokov, sa začiatok roka 
2017 niesol v znamení oznamovacieho e-mailu a pozvánky na 
VéVéGéGéeSeS,, tetentntororazaz oodd TiTinana Talaroviča. Keďže vedel do čoho ide,,
mam l prax z minulorročočnej organizácie, adekvátne sa aj pprirr pravil 
a zvládol organizáciciu aja  tento rok na „výbornú“.
Heslo turnnajaja:a: DDobobrárá pparartit aa aa nán ladaa zvíťazilala nnadad uuplpp akakananýmým 
poočasím☺.

Pooďakovanie
PoPoďaďakokovaaniniee zaza oorgrgananizizácáciuiu a úúspspešešnýný ppririebebeheh ttohtoo ročníka 
paatrtrí í prprededdedovovššetkýmmm uussporo iaiadadad teľovi TTinovi TaTalalarorovičoč vivi aa fifirrmem  
GEOsys, s. r. o. V druhom rade chcemm poďakovať organiizaččnému
tímu (zapisovateľke, spíkrovi, bufetárrovi, fottogografofovivi, opopatatroovvateľ-
káám, odovzzzzzdádádádávavv čoom mmmm ciccciiennnnnn a všetkým ostatným) za špičkovúvú prí-
pravu a bezpzpzpzpzprorororr blbbllémovvvvvý ýýý prrrriiei beh turnnaja, a v nepepepeppposososossleledndndnnommmmm rrrade 
sponzorom za bohaté dad ry do tombmmmbmmbolo y.

Zhodnotenie turnaja nechávam zaznnieť ť slslovovamami TiTinana TTalaroviča:
„TTurnaj sa vydarilil nnada  očakávania a užu ssaa tetešíš meme na a jujubibilel jný
155. ročník.“
Jaa len dodávam: „N„Nech už bude budúd coročnný ýýýýý termrr ín aaaaaakýkoľvek, 
taakéto výnimočnéé podujatie musí vydrd žať!“

Ing. Renáta Šrámková, členkak  reddakkčnč ejj rraddy SGS aKK
Foto ografie se sú zú arrchíchívuvu uspusporioriadaa teľa.

Víťazné družstvo v zložení: Svetlana Oravcová, Katarína Hačová, 
Kornel Gajdar, Branislav Dien, Roman Koplík, Dano Ondrejka a Tino Talarovič.
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Spoločná fotografia.

Momentky z turnaja.
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1.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ komory 
v r. 2016 v Senci
 

Na valnom zhromaždení v Senci členovia Ko-
mory prijali 10 uznesení – úloh pre predsta-
venstvo a ostatné orgány, z ktorých boli všet-
ky splnené.

V ďalšom uvádzam prehľad uznesení:

VZ ukladá predstavenstvu:

1. Publikovať materiály z VZ KGaK v periodiku 
KGaK Slovenský geodet a kartograf (SGaK) 
a na internetovej stránke KGaK.

Termín: júl 2016, splnené

2. Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK 
a zaujať k nim stanovisko.

Termín: máj 2016, splnené

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, mi-
nimálne jedenkrát v roku.

Termín: priebežne, splnené

4. Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce 
z dohôd o spolupráci uzatvorených s partner-
skými organizáciami

Termín: budúce VZ, splnené

V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  2 0 1 7  –  Ž i l i n a
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5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 24. slo-
venských geodetických dní v roku 2016.

Termín: november 2016, splnené

6. Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení 
FIG a CLGE.

Termín: budúce VZ, splnené

7. Napomáhať začleneniu odborných ge-
odetických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry pre zlepšenie hospodárskej pozície ge-
odeta na trhu práce. 

Termín: priebežne

Odborným komisiám:

1. Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 
pripomienky členov k právnym a technickým 
predpisom.

Termín: priebežne, splnené

Ostatným orgánom KGaK:

1. Vypracovať obsahový a časový plán práce 
na rok 2016. 

Termín: máj 2016, splnené

2. Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.

Termín: priebežne, splnené

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu
Zmena 

217–216 

Bratislavský kraj 70 83 43 196 +3 (–9 v 2015)

Trnavský kraj 40 12 26 78 +1

Trenčiansky kraj 52 23 13 88 –2

Nitriansky kraj 38 8 23 69 +2

Žilinský kraj 46 20 28 94 +2 (+5 v 2015)

Banskobystrický kraj 34 6 22 62 –5

Prešovský kraj 31 18 29 68 –2

Košický kraj 37 22 19 78 +2

Česká republika 0 2 0 2   0

SPOLU k VZ 2017 348 194 193 735 +1

Spolu k VZ 2016 347 192 195 734

Zmena 2017 – 2016 + 1 + 2 – 2 + 1 

2.  Stav členskej základne 

• Počet aktívnych členov Komory k 29. 3. 
2017: 735
• Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1 062. Pri založení  roku 1996 mala Komo-
ra 485 členov. Počet aktívnych členov sa od 
založenia zvýšil o 250, resp. o 577, ak počíta-
me všetkých doterajších, dnes už aj neaktív-
nych členov Komory.
• Z celkového doterajšieho počtu 1 062 má 
pozastavené členstvo 181 členov (zme-
na oproti minulému hodnotenému obdo-
biu +15), vyčiarknutých bolo 27 (zmena 0), 
na vlastnú žiadosť vystúpilo 57 (zmena +6), 
zomrelo 62 (zmena +3) členov Komory.
• Zo súčasného počtu členov je žien 125 
(zmena 0), mužov 609 (zmena 0). Priemerný 
vek členov je 52,1 rokov (zmena +0,2).
• Od posledného valného zhromaždenia pri-
budlo 25 nových členov.

 
3.  Aktivity predstavenstva a ostatných 

orgánov Komory

• Predstavenstvo zasadalo 6 x (od VZ 
2016).
• Spoločné zasadnutie orgánov Komory – 
1x 2. – 3. jún Gbeľany (pri Žiline).
• Spoločné zasadnutie orgánov Komory 
s vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR – 1x, 
23. júna  v Bratislave na Úrade.
• Zasadnutie komory s OKI 23. marca 2016 
(problémy pri vyhotovovaní GP a vytyčova-
ní hraníc, školenia po krajoch koncom tohto 
a začiatkom budúceho roka).
• Ostatné orgány – Dozorná rada, Skúšob-
ná a autorizačná komisia, Disciplinárna komi-
sia, Redakčná rada časopisu Slovenský geo-
det a kartograf, odborné komisie (Komisia 
katastra a PÚ, Komisia inžinierskej geodézie, 
Ekonomická komisia a Legislatívna rada ko-
mory podľa potreby.
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Predstavenstvo, ostatné orgány a odborné 
komisie riešili:
• Vyhodnotenie podnetov členov a uznesení 
z VZ.
• Reakcie a dotazy iných štátnych a obec-
ných orgánov (MPaRV SR, MH SR, SEPS...).
• Organizácia 24. SGD, spolupráca s part-
nerskými organizáciami, zmluva o spolupráci 
so Slovenskou spoločnosťou pre fotogramet-
riu a diaľkový prieskum (SFDP).
• Doriešenie odberu noriem cez ÚNMS SR, 
spolu 218 odberov súboru 64 noriem a ich 
aktualizácií za výhodnú cenu (pod 20 € ver-
zus 600 € pri individuálnom objednaní).
• Riešenie odborných otázok členov (ceny 
za adresný bod, GP, defi nícia výmery zastava-
nej plochy, GP na rozostavané stavby a pod.).
• Bolo zaslaných 17 e-mailových krátkych 
správ členom.
• Postavenie AGaK v súvislosti s povinnos-
ťami voči Sociálnej poisťovni.
• Výkon GaK činností neoprávnenými oso-
bami.
• Preskúmanie súladu autorizácie iným sub-
jektom so zákonom o komore.
• Účtovanie a platenie DPH za geodetic-
kú činnosť pre stavebníctvo (zmeny zákona, 
možné výnimky s účtovania a platenia DPH 
pre stavebné fi rmy).
• Výkon GaK činností zahraničnými geodet-
mi v SR, okrem iného podmienky viacerých 
zákonov (dane, DPH, pracovné právo, Inšpek-
torát práce....).
• Vyjadrenie k tvorbe cien pre MMPaRV SR 
za spracovanie a vykonanie JPÚ.
• Vyjadrenie komory pre SEPS k splneniu/
nesplneniu podmienok AGK zahraničným
 subjektom v súťaži.
• Odpoveď na dopyt súkromnej fi rmy, kto 
môže merať žeriavové dráhy (len geodet).
• Vyjadrenie pre ÚVO k 2 verejným súťa-
žiam (potreba AGK na stavbe).
• Kurz pre adeptov na AGaK–IG, spoje-
ný s doškoľovacím seminárom aj pre AGaK, 
13. 9. 2016.
• Príprava osláv 20. výročia založenia Komo-
ry. Prípravný výbor osláv v uplynulom období 
zasadal 8x v zložení: Ján Hardoš, Ingrid Geis-
seová, Vladimír Stromček, Peter Repáň, Miro-
slav Hudec, Nataša Hermanová, Anna Holá, 
Alojz Kopáčik a Štefan Lukáč. Redakčná rada 
publikácie k 20. výročiu KGaK pracovala v zlo-
žení Štefan Lukáč – predseda, Vladimír Strom-
ček, Ingrid Geisseová, Renáta Šrámková.

• 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 aktivity 
regionálnych zástupcov a ustanovených od-
borných komisií.

Regionálni zástupcovia – regionálne 
stretnutia:  
• Trenčín, Ing. A. Holá, 6. 12. 2016, 57 čle-
nov (z 88).
• Žilina, Ing. Stromček, 7. 12. 2016, 65 čle-
nov (z 94).
• Banská Bystrica, v Brezne-Rohoznej, Ing. 
Bušniaková, 13. 12. 2016, cca 30 členov 
(z 62)
• Trnava, Ing. Piroha, 16. 12. 2016, cca 
50 členov (zo 78).
• Bratislava, Ing. Pobjecký, 13. 12. 2017, 
98 členov (z 196).
• Prešov (PO+ KE), Ing. Repáň a Ing. A. Gar-
galovič, 14. 2. 2017, PO 53 z 68, KE 47 zo 
78.
• Nitra, neuskutočnilo sa vzhľadom na zme-
nu regionálneho zástupcu, nový regionálny 
zástupca – Ing. Ondriaš Martin.
 
Spoločný program regionálnych stretnutí:
• Vystúpenie zástupcov OKI k nedostatkom 
pri vyhotovovaní GP a VP (v Žiline aj zástupco-
via katastra).
• Vystúpenie zástupcu Komory.
• Diskusia.

Katastrálna komisia a komisia pre PÚ: 
Ing. Raškovič, Ing. Repáň, Ing. Piroha, 
Ing. Holá.
 • Ťažisko činnosti bolo v úzkej spolupráci 
s ÚGKK v riešení technických a odborných 
problémov v katastri.
•  Riešenie otázok a problémov našich čle-
nov z KN.
• Zozbieranie pripomienok a otázok členov 
KGaK z oblasti KN, formulácia otázok na Úrad 
– výsledkom by mali byť rozsiahle odpovede 
Úradu na otázky.

Podkomisia pre PÚ: Ing. Repáň
• Príprava podkladov pre rokovanie 
s MPaRV SR spolu s KPÚ a ZZGaK ohľadne 
pozemkových úprav.
• Vyplnenie dotazníka „Rural Development 
– an Ongoing Challenge Throughout Europe 

– land consolidation as a getaway to sustai-
nable development“ pre Bund-Länder-Arbe-
itsgemeinschaft ARGE Landentwicklung – 
German Federal Working Group Sustainable 
Land Development.
• Aktívna účasť na „Workshop on Land Re-
gister and Cadastre Structures in the Danube 
Region“ vo Viedni na pôde Bundesamt fuer 
Eich- und Vermessungswesen.
• Aktívna účasť na seminári v Bratislave na 
tému „Návrhy k metodickému návodu na vy-
konávanie geodetických činností pre PPÚ“ 
a prednáška na tému JPÚ.
• Príprava vyhlásenia Komory k pozemko-
vým úpravám „Pozemkové úpravy – jedineč-
ný a nenahraditeľný nástroj“.
• Návšteva a rokovanie na pôde Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
s Ing. Jaroslavom Regecom, vedúcim slu-
žobného úradu, v spolupráci s KPÚ, ohľadne 
vyhodnocovania verejnej súťaže na projekty 
PÚ.

Ekonomická komisia: Ing. Repáň:
• Prednáška „Vykonávanie vybraných geo-
detických a kartografi ckých činností na úze-
mí SR“ na 9. medzinárodnej vedecko-odbor-
nej konferencii Geodézia, kartografi a a geo-
grafi cké informačné systémy 2016, Hotel 
Repiská, Demänovská dolina. 
• Aktualizácia Zmluvy o kontrolnej činnosti 
AGaK.
• Stanovenie predpokladanej hodnoty zá-
kazky GP na dom a GP na chatu v k. ú. Klin, 
okres Námestovo.
• Získanie a štúdium „Metodického odporú-
čania Slovenskej komory stavebných inžinie-
rov na určenie (výpočet) odmeny za architek-
tonické a inžinierske služby“ s cieľom apliká-
cie pre našu Komoru.
• Príprava paragrafového znenia stanove-
nia cien vybraných geodetických činností pre 
eventuálnu vyhlášku k zákonu o GaK, alebo 
k zákonu o KN.
• Vyjadrenie Komory pre Mesto Piešťa-
ny k požiadavke preukázania zabezpečenia 
AGaK pre zhotoviteľa stavby v procese verej-
ného obstarávania.
• Získanie čestného vyhlásenia fyzickej oso-
by k existencii oprávnenia na vykonávanie 
činnosti vydaného podľa osobitného predpi-
su na účely zániku povinného nemocenského 
poistenia a povinného dôchodkového poiste-
nia SZČO.
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Ostatné orgány Komory – Disciplinárna ko-
misia pod vedením jej predsedu Ing. Jozefa 
Pobjeckého, Dozorná rada pod vedením jej 
predsedu Ing. Vladimíra Vázala a Skúšobná 
a autorizačná komisia pod vedením jej pred-
sedu prof. Alojza Kopáčika – zasadali samo-
statne podľa potreby. Z týchto komisií sú aj 
samostatné správy.
Určite jednou z najdôležitejších udalostí pre 
Komoru v r. 2016 bola oslava 20. výročia za-
loženia. Keďže už boli časopise publikované 
informácie z týchto osláv, v tejto správe len 
stručne niektoré fakty:

Slávnostný večer k 20. výročiu založenia 
KGaK
• Uskutočnil sa 7. októbra 2016 v divadle 
Nová scéna v Bratislave.
• Založenie komory na ustanovujúcom VZ 
KGaK v marci 1996 v Prešove.
• Súčasná existencia Komory je zároveň aj 
pokračovaním v 134-ročnej tradícii bývalej 
Inžinierskej komory (zrušenej po 2. svetovej 
vojne), ale novodobá Komora má aj historic-
ké prvenstvo – je prvou čisto geodetickou 
komorou na území SR, bývalej ČSR, ale aj na 
územiach bývalého Rakúsko-Uhorska. Profe-
sia geodeta bola uznaná štátom a bola posta-
vená na úroveň ostatných dôležitých povolaní 
pre štát (lekári, advokáti, notári, stavební inži-
nieri, architekti a pod.).
• Pozvaní boli všetci členovia Komory, oce-
není (organizácie, osobnosti a dlhoroční a za-
slúžilí funkcionári Komory), hostia (bývalí 
predsedovia Úradu, šéfredaktor českého ča-
sopisu Zeměmeřič, sponzori), všetci pozvaní 
aj s partnerkami a partnermi. Na oslavách sa 
zúčastnilo okolo 300 členov Komory a hostí.
• Forma ocenenia: spomienková plaketa, 
knižná publikácia k 20. výročiu a diplom.
• Ocenené partnerské inštitúcie a organi-
zácie: ÚGKK SR (ocenenie prevzala pred-
sedníčka úradu Ing. Frindrichová), Staveb-
ná fakulta STU v Bratislave (dekan prof. Ing. 
Unčík), SKSI (predseda prof. Ing. Benko), SS-
GK (podpredsedníčka Ing. Hudecová), ZZGK 
(predseda Ing. Uhlík), Kartografi cká spoloč-
nosť (predseda Ing. Fencík), SSFDP (predse-
da Ing. Fraštia), ČSGK (predseda Ing. Šanda), 
česká KGaK (predseda Ing. Fafejta).
• Ocenené osobnosti: Ing. Horňanský, Ing. 
Maták, Ing. Marek, Ing. Čižmár, Ing. Polák, 
Ing. Strečanský, prof. Ing. Staněk, prof. Ing. 
Bitterer, Ing. Laudová.

• Ocenení dlhoroční a zaslúžilí funkcioná-
ri Komory (kritériom bolo 5 a viac volebných 
období práce pre Komoru): Stromček, Ďun-
gel, Lukáč, Kopáčik, Bulla Marian, Paulen, 
Repáň, Bučko, Hermanová, Hudec Miroslav, 
Kožár, Leitman, Nagy Štefan, Nechuta, Po-
bjecký, Siman, Stankovský, Vázal, Dzúr-Gej-
doš, Raškovič, Šrámková, Švárny.
• Na záver svojho slávnostného príhovoru, 
predseda Komory Ján Hardoš vyjadril po-
ďakovanie nielen oceneným organizáciám, 
osobnostiam, funkcionárom, hosťom a spon-
zorom, pracovníčkam z kancelárie Komory, 
ale všetkým AGaK, ako aj ostatným kolegom 
geodetom – inžinierom, bakalárom, techni-
kom, z hociktorej sféry a na akomkoľvek pos-
te, ktorí svoju profesiu vykonávajú zodpoved-
ne a kvalitne, a tak šíria dobré meno našej 
profesie.

4.  Stav podnikateľského prostredia

Z tabuľky je zrejmé, že medzi rokmi 
2015 a 2016 podnikateľských subjektov 
neubudlo, veľký pokles je však medzi rok-
mi 2013 až 2016 a najväčší medzi rokmi 
2013 až 2015. Konkrétny počet geodetov vo 
fi rmách nevieme vyčísliť, ale podľa dostup-
ných informácií došlo v jednotlivých fi rmách 
k výraznému poklesu počtu zamestnan-
cov, niekde až na úroveň pod 50 %. Pokiaľ 
sa znižuje len celkový počet geodetov, či už 
zamestnancov fi riem alebo živnostníkov, ale 
neznižuje sa celkový počet podnikateľských 
subjektov (fyzických a právnických osôb), vy-
soká konkurencia na trhu zostáva (pretlak po-
nuky), pretože každá fi rma aj s menším poč-
tom zamestnancov bojuje o každú zákazku 

na trhu tak ako predtým, čo spôsobuje stále 
nedostatok práce a nízke ceny. Inak poveda-
né, konkurencia je vyššia, keď je na trhu napr. 
300 fi riem s 10 zamestnancami (celkový po-
čet geodetov na trhu je 3 000), naopak, kon-
kurencia by bola nižšia, ak by bolo na trhu len 
30 fi riem po 100 zamestnancoch (celkový 
počet geodetov na trhu je tiež 3 000).

5.  Medzinárodná spolupráca
 
Komora ako dlhoročný člen FIG (Federa-
tion International des Géométres) sa od 
r. 1998 aktívne a pravidelne zúčastňuje na 
valnom zhromaždení FIG spojenom s kongre-
som FIG, resp. tzv. pracovným týždňom FIG.
Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slo-
vensko v celoeurópskej organizácii geodetov 
CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Eu-
ropéens – Rada európskych geodetov), kto-
rá nezdružuje členské asociácie ako FIG, ale 
priamo štáty. V CLGE je už dnes zastúpených 
38 štátov Európy vrátane Ruska a Turecka, 
ktoré sú reprezentované najväčšími profesij-
nými združeniami alebo inštitúciami z dané-
ho štátu.
Tohtoročné valné zhromaždenie a pra-
covný týždeň FIG sa konali 1. až 6. má-
ja 2016 v Christchurch na Novom Zélande. 
Heslom podujatia bolo „Obnovenie územia 
po katastrofách“. V okolí Christchurch boli 
v rokoch 2011 – 2012 silné zemetrasenia, 
čo bolo vidno aj v samotnom meste, kde sa 
nachádzalo ešte mnoho poškodených a polo-
zrútených budov, ako aj viaceré územia s ro-
dinnými domami, ktoré museli byť kompletne 
vysťahované, vzhľadom na pokles územia až 
1 m pod úroveň blízkej rieky, alebo územia 

Rok Celkom Živnostníci a.s. s.r.o. 

 2012 2 276 1 422 63 791

 2013 2 389 1 414 95 880

Zmena 2013 – 2012 + 113 – 8 + 32 + 89

 2014 2 244 1 309 66 869

 Zmena  2014 – 2013 – 145 – 105 – 29 – 11

 2015 1 993 1 158 53 782

 Zmena  2015 – 2014 – 251 – 151 – 13 – 87

 2016 2009 1 149 55 805

 Zmena  2016 – 2015 + 16 – 9 + 2 + 23

 Zmena za 3 roky  2016 – 2013 
– 380

(–396 v r. 2015)
– 265

(–256 v r. 2015)
– 40

(–42 v r. 2015)
– 75

(–98 v r. 2015)

(Tabuľka k 9. 11. 2016, zdroj MV SR – Odbor živnostenského podnikania)
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ohrozované zosuvmi pôdy. Na zasadnutiach 
FIG a sprievodných 250 technických pred-
náškach v 83 sekciách sa zúčastnilo vyše 
800 účastníkov zo 73 krajín.
Jesenné VZ a Seminár CLGE sa uskutočni-
li 22. – 24. septembra 2016 v Rige v Lotyš-
sku. Hlavnou témou seminára bol spôsob sa-
mosprávy geodetov v jednotlivých krajinách 
Európy. Po prvý raz sa na úvodnom seminá-
ri CLGE, čo je veľmi potešiteľné, zúčastnili aj 
zástupcovia ÚGKK – Ing. Hanus a Mgr. Jaku-
báč. Ing. Hanus predniesol referát na tému 
„Systémy licencovania GaK čiností v SR“. Ná-
sledne sa Ing. Hardoš zúčastnil na polemic-
kej panelovej diskusii o rôznych systémoch 
samosprávy geodetov – podnikateľov.
Z ďalších medzinárodných akcií hodno spo-
menúť:
• Účasť na 9. sympóziu Chorvátskej komory 
autorizovaných geodetických inžinierov, 21. – 
22. októbra 2016 v Opatiji.
• Účasť zástupcov komory na Medzinárod-
ných slovensko-poľsko-českých geodetic-
kých dňoch, 5. – 6. mája 2016 v Košiciach.

• Účasť na rokovaniach EC a ECEC, 30. júna 
a 27. októbra 2016 vo Viedni a ďalších kon-
zultáciách (nová iniciatíva EC týkajúca sa 
uznávania profesijnej kvalifi kácie regulova-
ných inžinierskych povolaní). Bližšie informá-
cie z týchto rokovaní sú v bode 6. Legislatívna 
oblasť.
Sympózium Chorvátskej komory autorizo-
vaných geodetických inžinierov sa kona-
lo pod záštitou prezidenta Chorvátskej re-
publiky a Ministerstva stavebníctva a územ-
ného plánovania (je nadriadeným orgánom 
chorvátskeho úradu geodézie). Toto pravidel-
né a každoročné sympózium je obdobou na-
šich Slovenských geodetických dní.
Témami sympózia boli regulácia v profesii 
a podnikanie, reforma katastra nehnuteľností 
a pozemkového registra v Chorvátsku a nové 
technológie.
Zúčastnili sa na ňom aj špeciálne pozvaní za-
hraniční hostia – z Francúzska viceprezident 
CLGE Nicolas Smith, Ján Hardoš za KGaK 
a CLGE a Raymond Murphy z Írska, šéf a spo-
lumajiteľ jednej z najväčších súkromných 

geo detických fi riem na svete Murphy Survey, 
so sídlom v Dubline. Od niektorých zahranič-
ných hostí boli vyžiadané úvodné referáty. 
Ján Hardoš predniesol prvý referát na tému 
„Regulácia profesie a podnikanie, skúsenosti 
Slovenska“, druhý úvodný referát predniesol 
Raymond Murphy na tému „Nové technológie 
pre BIM“ a tretí úvodný referát odznel z úst 
riaditeľa úradu geodézie Chorvátskej republi-
ky Danka Markovinoviča na tému „Dáta ma-
nažované úradom a ich vplyv na podnikanie“. 
Súčasťou sympózia, okrem ďalších domácich 
referátov, boli aj 2 okrúhle stoly – forma pane-
lovej diskusie na témy: „Regulácia v profesii 
a podnikanie“ a „Reforma katastra nehnuteľ-
ností a pozemkového registra v Chorvátsku“, 
kde pozvaní zahraniční hostia diskutovali s vr-
cholnými predstaviteľmi Chorvátskej komo-
ry a s domácimi predstaviteľmi zainteresova-
ných štátnych inštitúcií najprv medzi sebou 
a potom s publikom. Hlavným problémom 
Chorvátskej komory totiž bolo, že zo začiat-
ku odmietali chystanú reformu ich katastra 
(zlúčenie katastra s pozemkovým registrom, 

Okrúhly stôl, panelová 
diskusia, zľava: zástupca 
Ministerstva výstavby 
Chorvátskej republiky Danko 
Markovinovič – riaditeľ 
Úradu geodézie Chorvátskej 
republiky,  Vladimír Krupa 
– predseda Chorvátskej 
komory autorizovaných 
geodetických inžinierov,  
zástupca Slovinska, Nicolas 
Smith – Francúzsko, 
viceprezident CLGE, 
Hardoš – predseda  KGaK 
Slovensko, Raymond Murphy 
– Írsko.

Sympózium Chorvátskej komory autorizovaných geodetických inžinierov

Záber do publika.

Referát za Komoru.
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ktorý doteraz spravujú súdy, podobne ako to 
bolo u nás v minulosti) a preto ich zaujímali 
napr. aj skúsenosti Slovenska, ktoré touto re-
formou prešlo už dávno.
Zaujímavý bol aj spôsob organizovania toh-
to sympózia, dosť rozdielny od našich Slo-
venských geodetických dní. Začínajú vždy 
až v piatok poobede od 15. hod. a pokraču-
jú v sobotu celý deň, pričom zasadania trvajú 
až do 20. až 21. hodiny večer. Spoločenský 
večer majú až na záver zo soboty na nedeľu.

6.  Legislatívna oblasť
 
V minulom období od VZ 2016 v Senci Úrad 
nepredkladal žiadne legislatívne návrhy. Os-
tatné legislatívne aktivity len heslovite:
• Komoru požiadal Úrad o pomoc pri prípra-
ve eventuálnej cenovej vyhlášky k vybraným 
GaK činnostiam – Ekonomická komisia pri-
pravila predbežný návrh.
• ÚGKK v r. 2017 chystá novelizáciu ka-
tastrálneho zákona (týka sa elektronizácie).
• Nová legislatívna úprava legislatívneho 
procesu v SR (nutnosť každého predkladate-
ľa legislatívneho návrhu zriadiť pracovné ko-
misie zložené aj z odbornej verejnosti).
• Po predbežnej dohode s Úradom pripraví 
Komora zmeny v zákone o KGaK v 2. polovici 
roka 2017.
• V r. 2016, ako aj v r. 2017 iniciatívy Európ-
skej komisie k smerniciam o regulovaných 
povolaniach – aktívna účasť Komory na pri-
pomienkovaní a námietkach.
• Komora bola oslovená a odpovedala na 
žiadosť R. Sulíka (ako europoslanca a tieňo-
vého reportéra v Európskom parlamente) 
o vyjadrenie názoru k návrhu novej smernice 

EP č. 2016/822 o teste proporcionality pred 
prijatím novej regulácie povolaní.
Z pohľadu pripravovanej európskej legisla-
tívy a z pohľadu našej profesie najdôležitej-
šou udalosťou v uplynulom bola iniciatíva Eu-
rópskej komisie (EC) k pripravovanej zmene 
uznávania profesijnej kvalifi kácie regulova-
ných inžinierskych povolaní, preto k tejto prob-
lematike trocha podrobnejšie a heslovite:
Nová iniciatíva Európskej komisie (EC) 
k uznávanie profesijnej kvalifi kácie regulo-
vaných inžinierskych povolaní.
• EC poverila ECEC (Európsku radu inžinier-
skych komôr – komora je kolektívnym čle-
nom ECEC cez CLGE) štúdiom možností auto-
matického uznávania profesijných kvalifi kácií 
regulovaných povolaní stavebných a krajin-
ných inžinierov, inžinierov geodetov, elektro, 
strojných a banských inžinierov.
• ECEC oslovila všetky tzv. „príslušné orgá-
ny“ (organizácie uznávajúce profesijnú kva-
lifi káciu – komory, ministerstvá a pod.) v Eu-
rópskej únii na vyplnenie dotazníkov k spôso-
bu regulácie inžinierskych povolaní v danej 
krajine. Tieto dotazníky za geodetickú pro-
fesiu v SR vyplnila samostatne naša Komo-
ra a ÚGKK SR. Následne sa uskutočnili 2 za-
sadnutia a konzultácie v sídle ECEC vo Viedni 
30.  júna a 27. októbra 2016 za účasti zástup-
kyne EC z Bruselu. Zo Slovenska sa na nich 
zúčastnila Komora a zástupcovia minister-
stva školstva.
• V súčasnosti je platný systém podľa Smer-
nice EP č. 2005/36/EC – tzv. „Všeobecný 
systém uznávania profesijných kvalifi kácií“ – 
individuálny prístup ku každému záujemcovi 
(platí pre všetky inžinierske povolania okrem 
architektov), každý zahraničný záujemca mu-
sí preukázať znalosti technických a legislatív-

nych predpisov v danej krajine pred „prísluš-
ným orgánom“, ako aj znalosť štátneho jazy-
ka.
• Navrhovaný nový princíp v súlade so 
smernicou EP – Automatický systém uzná-
vania profesijnej kvalifi kácie (bez akýchkoľ-
vek skúšok, preverovania a podmienok pre 
zahraničného záujemcu). Navrhovaná forma: 
CTP – Common Training Principles, ktorá po-
zostáva z dvoch možností a to CTF – Com-
mon Training Framwork, alebo CTT – Com-
mon Training Test). CTT bolo neprechodné, 
navrhnuté bolo CTF (ide o spoločnú minimál-
nu vzdelanostnú úroveň profesie a minimálnu 
prax v rámci Európy).
• Nepozornosť a laxnosť mnohých krajín – 
ECEC oslovila 37 subjektov v štátoch EÚ, od-
povedalo len cca 17 subjektov, čiže menej 
ako polovica. SR a ČR boli striktne proti auto-
matickému uznávaniu profesijnej kvalifi kácie, 
ostatní sa vyjadrovali neutrálne.V Rige na VZ 
CLGE Komora zaktivizovala aj vedenie CLGE 
a ostatné komory a asociácie, aby sa týmto 
problémom vážne zaoberali.
• Záver ECEC štúdie po druhom rokovaní 
27. októbra 2016 vo Viedni: Doterajší výsle-
dok štúdie pre stavebných inžinierov – sú prí-
liš veľké rozdiely v požiadavkách na vzdelanie 
a prax. Napriek tomu sa ECEC pokúsi urobiť 
návrh na CTF zatiaľ len pre stavebných in-
žinierov a predložia to EC. Podľa výsledkov 
a rozhodnutia EC, pokiaľ prejde návrh na sta-
vebných inžinierov, neskôr bude nasledovať 
návrh na CTF aj pre ostatné inžinierske pro-
fesie.
• Názor Komory (vyjadrený ústne na ro-
kovaniach, ako aj písomne) a ostatných zú-
častnených krajín za geodetickú profesiu 
(za geo detov sa zúčastnili len zástupcovia zo 
Slovenska, Slovinska, Španielska a z CLGE) 
– nepriechodné pre profesiu geodeta, bude 
potrebné bojovať za zachovanie doterajšieho 
„Všeobecného systému uznávania profesijnej 
kvalifi kácie“. Profesia geodeta, na rozdiel od 
iných inžinierskych povolaní je vždy úzko zvia-
zaná so štátnym územím (súradnicové a výš-
kové systémy, iný systém katastra, iné pod-
klady a legislatíva v každej krajine a pod.). Aj 
ECEC konštatovala – zavedenie CTF pre geo-
detov bude asi problém.

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva KGaK

Momentka z valného zhromaždenia – prezentácia.
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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. 2016:

1. zasadanie delegovaných členov SAK 
KGaK: apríl 2016,

 Miesto: Bratislava, KGaK
2. spoločné zasadanie orgánov KGaK: 

3. a 4. 6. 2016,
 Miesto: Gbeľany
3. zasadanie delegovaných členov SAK 

KGaK: október 2016,
 Miesto: Bratislava
4. zasadanie SAK KGaK: november / 

december 2016,
 Miesto: Bratislava, KGaK
5. rokovanie cez e-prostredie: január, február 

2017

Plnenie úloh a činností:

 
apríl 2016 – SAK KGaK:
• skontrolovala prihlášky na jarný termín 

skúšok – počet záujemcov 3, prihláse-
ných 0, rozhodla o uskutočnení skúšok 
v jesennom termíne 2016,

• príprava podkladov pre pozvanie uchádza-
čov na kvalifi kačné skúšky,

• príprava kurzu pre uchádzačov a členov 
KGaK,

• prerokovala uznesenia VZ KGaK a zapra-

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK

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.

 
3. a 4. 6. 2016 – spoločné zasadanie 
orgánov KGaK, SAK KGaK:
• prerokovala a schválila plán činnosti SAK 

KGaK,
• prerokovanie materiálov z rokovania 

P-KGaK,
• opätovne prerokovala materiály pripravo-

vané na spoločné rokovanie orgánov KGaK 
a spoločné rokovanie KGaK a ÚGKK SR.

október 2016 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:
• kontrola došlých prihlášok na jesenný ter-

mín 2016 kvalifi kačných skúšok,
• príprava podkladov pre pozvanie uchádza-

čov na kvalifi kačné skúšky.

december 2016 – SAK KGaK:
• kvalifi kačné skúšky, 11 uchádzačov, skúšku 

zvládlo úspešne 10 uchádzačov, jeden sa 
ospravedlnil zo zdravotných dôvodov,

• vyhodnotenie kvalifi kačných skúšok,
• kontrola prihlášok na jarný termín 2017, 

určenie termínu uzávierky prihlášok na 
31. 3. 2017,

• prerokovanie materiálov z rokovania P-KGaK,
• príprava VZ.

január, február 2017 – SAK KGaK:
• kontrola došlých prihlášok,

• prerokovanie materiálov z rokovania 
P-KGaK,

• prerokovanie správy SAK KGaK za rok 
2016.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, 

metodických materiálov a vzdelávania členov

Členovia SAK KGaK sa aktívne zúčastnili na 
tvorbe knižnej publikácie vydanej pri príle-
žitosti 20. výročia KGaK, ako aj na príprave 
podujatia.

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Kated-
rou geodézie SvF STU v Bratislave jednod-
ňový kurz pre uchádzačov ako aj pre členov 
KGaK. Na kurze sa zúčastnilo 11 uchádzačov 
a 70 členov KGaK.

Členovia SAK KGaK pripravili v uplynulom 
roku prepracované otázky na skúšku, kto-
ré boli využité pri jesennom termíne skúšok 
v novembri/decembri 2016.

Členovia SAK KGaK vypracovali pripo-
mienky k novele zákona o strednom odbor-
nom vzdelávaní, ktoré v zastúpení KGaK za-
slali prostredníctvom ZSPS tvorcovi legislatív-
nej úlohy.

Členovia komisie sa podieľali na príprave 
pravidiel činnosti stálej komisie pre expertíz-
nu činnosť v geodézii a kartografi i. P-KGaK 
predmetné pravidlá prerokovalo a schválilo 
na svojom zasadaní v januári 2017.

Členovia komisie sa aktívne zapájajú do 
činnosti Terminologickej komisie ÚGKK SR.
Pripravili: členovia SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK

Účastníci VZ 2017 (pohľad do sály, pohľad do hľadiska). 
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Komisia pracovala v rovnakom zložení ako 
v minulom roku.

Uskutočnili sa 4 zasadania v roku 2016 
a 2 zasadania v roku 2017.

Na zasadaniach sa pravidelne zúčastňo-
val aj člen dozornej rady (DR) Ing. V. Nechuta.

Riešilo sa 25 podnetov a v tomto roku je 
evidovaných 5 nových podaní. Všetky poda-
nia sa týkajú prác v katastri nehnuteľností. 
Podnety týkajúce sa katastra možno rozde-
liť na vytýčenie vlastníckej hranice (11 pod-
netov) a vyhotovenie geometrických plánov 
(10 podnetov).

3 podnety sa týkali nečlenov Komory, 
2 podnety žiadali len poskytnutie informácie.

Zo všetkých podnetov
• 8 podnetov bolo postúpených na OKI 

ÚGKK (na základe dohody zo spoločného 
stretnutia zástupcov disciplinárnej komi-
sie a zástupcov odboru OKI),

• 7 podnetov sme prijali elektronickou poš-
tou.

Disciplinárna komisia sa pri podaniach naďa-
lej snaží jednotlivé prípady riešiť a rozhodovať 
s dôrazom na odstraňovanie dôsledkov po-
chybení členov KGaK, ktorých k tomu v rámci 
konania priamo zaväzuje.

S pozvánkou na valné zhromaždenie bol všet-
kým členom zaslaný zápočtový list sústav-
ného vzdelávania s bodovým hodnotením, 
dosiahnutým za roky 2014, 2015 a 2016. 
Je potrebné, aby si každý člen svoje aktivi-

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie KGaK

ty prekontroloval a využil možnosť doplne-
nia neevidovaných aktivít. Rok 2016 bol po-
sledný v trojročnom hodnotení obdobia 2014 
– 2016. Zápočtový list je pre tých, ktorí ne-
dosiahli potrebný počet bodov, Návrhom na 
skrátené disciplinárne konanie.

DK neurčuje pravidlá sústavného vzdelá-
vania, ale v spolupráci s kanceláriou KGaK 
sleduje ich dodržiavanie.

 
Príčiny väčšiny sťažností a podaní

1) Komunikácia: 

a)  komunikácia geodet – klient: 
–  klientovi neprimerané a nejasné vysvetle-

nie pojmov, účelu geodetických prác a ich 
následné použitie,

–  nesprávne použitie preukazov na vstup 
a vjazd na pozemky – odporúčame na po-
zemky zásadne vstupovať po predchádza-
júcom upozornení, v prípade vytyčovania 
hraníc pozemkov odporúčame poslať upo-
zornenie formou doporučenej zásielky.

–  právne a vecne nesprávne uzatváranie ob-
chodných vzťahov.

b)  komunikácia geodet – geodet:
–  nedostatok vzájomnej úcty a rešpektu vo-

či kolegovi zo stránky odbornej a ľudskej,
–  nerešpektovanie výsledkov predchádza-

júcich geodetických prác bez konzultácie 
s ich autorom,

–  znevažovanie a spochybňovanie prác 
iných geodetov,

–  nerešpektovanie primeraných cien za vý-
kon geodetických prác – vyslovene pod-
liezanie minimálnych  cien stanovených 
sadzobníkom.

c)  komunikácia geodet – komora: 
–  neaktualizovanie osobných údajov, po-

trebných pre efektívnu prácu Komory (me-
no, adresa, mail, telefónne číslo).

2)  Autorizácia geodetických prác 

– nesprávne použitie autorizačných pečia-
tok a overenie geodetických činností (ge  o -
  deti s pečiatkou typu A autorizujú práce, 
ktoré má autorizovať geodet s pečiatkou 
typu B a naopak),

– neodovzdávanie autorizačných pečiatok 
po ukončení, resp. prerušení členstva 
v Komore, a tým ich neoprávnené použi-
tie – DK zvažuje v týchto prípadoch podá-
vať trestné oznámenia orgánom činným 
v trestnom konaní.

3)  Odbornosť a vzdelávanie

– nedostatočné sledovanie aktuálnych zá-
konov, vyhlášok, noriem v odbore GaK 
a v súvisiacich odboroch, a ich neuplatňo-
vanie v geodetickej praxi. Neodovzdávanie 
vytyčovacích náčrtov do technickej doku-
mentácie do 30 dní, a tým nemožnosť ich 
odborného posúdenia pri prípadnom spo-
re. Neúčasť na odborných seminároch.

Ing. J. Pobjecký v spolupráci s členmi 
Disciplinárnej komisie 

Pracovné predsedníctvo VZ 
KGaK 2017.

Momentky z diskusie.
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Audit účtovnej závierky za obdobie roka 
2015 ukončil 5. 4. 2016 nezávislý audítor 
Ing. Štefan Farkaš. Výsledkom je, že účtov-
ná závierka za rok 2015 poskytuje pravdivý 
a verný obraz fi nančnej situácie KGaK k 31. 
12. 2015 a výsledok jej hospodárenia je v sú-
lade so zákonom o účtovníctve.

Cieľom riadnej účtovnej závierky je posky-
tovať informácie o fi nančnej pozícii, fi nanč-
nej výkonnosti a peňažných tokoch pre po-
treby širokého okruhu používateľov pri prijí-
maní ekonomických rozhodnutí ÚJ. Účtovná 
závierka informuje tiež o výsledkoch spra-
vovania zverených zdrojov orgánmi KGaK. 
Obsahuje aktíva a pasíva účtovnej jednotky, 
náklady a výnosy za dané účtovné obdobie 
a poznámky, ktoré obsahujú informácie o úč-
tovných zásadách a metódach a ďalšie dopl-
ňujúce informácie za dané obdobie.

Keďže Komora nie je podnikateľským sub-
jektom, získané údaje v rámci účtovnej závier-
ky treba rozčleňovať podľa toho, ako sa podie-
ľajú na daňových a nedaňových činnostiach.

Výnosy v roku 2016

Činnosť podnikateľská zdaňovaná: 
  6 851 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná: 206 949 eur
Spolu: 213 800 eur
 
Náklady v roku 2016

Činnosť podnikateľská zdaňovaná: 
  43 553 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná: 205 202 eur
Spolu: 248 755 eur

Správa o hospodárení KGaK za rok 2016

Daňové priznanie

Komora geodetov a kartografov je v zmysle 
zákona o dani z príjmov daňovníkom, ktorý 
nie je založený alebo zriadený na podnika-
nie. Táto osobitosť spočíva vo vymedzení príj-
mov, ktoré sú pri tomto okruhu daňovníkov 
zdaňované. Predmetom dane podľa § 12, 
ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je dosiah-
nutý zisk. Medzi ne patria aj členské príspev-
ky predstavujúce príjem, ktorý je síce pred-
metom dane, ale podľa § 13, bod 2 ods. b) je 
tento príjem od dane oslobodený.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia pred zdanením:   
  –34 955 eur
–  pripočítateľné položky (sumy, ktoré tvoria 

súčasť výsledku hospodárenia, ale podľa 
zákona o dani z príjmov sa nemôžu zahr-
núť do ZD, a preto sa k základu dane mu-
sia pripočítať):  4 940,93 

–  daňová strata:  –30 014,07 eur
–  daň:  0,00 eur

 

Rozpočet KGaK

• plánovaná strata v rozpočte na rok 2016, 
ktorú bolo možné pokryť výnosmi:    
 –66 776,78 eur

Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2016:   
  –41 514,13 eur 
Ušetrené:  25 262,65 eur

Definovanie nákladov z rozpočtu určených 

členom KGaK

Komora sa fi nančne podieľala na nasledujú-
cich produktoch a akciách pre členov KGaK 
a študentov:
– výroba reklamných materiálov,
–  výroba pečiatok pre členov KGaK,
–  právne poradenstvo,
–  organizácia regionálnych stretnutí (BB, 

TN, ZA, TT),
–  organizácia valného zhromaždenia 

v Senci,
–  podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,
–  poistenie členov KGaK,
–  odborný seminár AGaK 2016,
–  darček účastníkom VZ,
–  20. výročie KGaK.

Momentky z diskusie.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGaK

91 000
46 % Aktivity pre členov 

KGaK

18 000
9 % Kancelária KGaK

36 000
18 % Mzdy zamestnancov

3 000
1 % Časopis

3 000
1 % Ah hoc komisie

6 700
3 % Rôzne

11 000
5 % Medzinárodné aktivity KGaK

33 6000
17 % Orgány
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DR KGaK predkladá Revíznu správu KGaK za 
obdobie medzi valnými zhromaždeniami ko-
nanými v rokoch 2016 a 2017.

Činnosť dozornej rady

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju 
činnosť Zákonom o komore geodetov a karto-
grafov, Stanovami komory a Štatútom dozor-
nej rady. Hlavnými úlohami DR v zmysle tých-
to dokumentov je:
• Kontrola plnenia uznesení VZ.
• Dohliadať na výkon pôsobnosti ostatných 

orgánov.
• Kontrola hospodárenia s fi nančnými pros-

triedkami a previerka ročnej účtovnej zá-
vierky.
V zmysle uznesenia valného zhromažde-

nia sa DR na zasadaniach riadila vypracova-
ným plánom činnosti. Každý štvrťrok vykona-
la kontrolu hospodárenia a posúdenie, či je 
čerpanie fi nančných prostriedkov v súlade 
s rozpočtom. Skutočnosti zistené kontrolou 
sa uvádzajú v príslušných správach. O výsled-
koch kontroly bolo informované predstaven-
stvo a ostatné orgány Komory.

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

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2016 v Senci

VZ v Senci uložilo predstavenstvu, orgánom 
Komory, odborným komisiám, ale aj členom 
Komory dohromady 13 nasledujúcich úloh:

Revízna správa Dozornej rady KGaK
za obdobie 8. apríl 2016 – 31. marec 2017

–  Predstavenstvo 7 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 bo-
li splnené. Treba však dodať, že uznesenie 
č. 3 (Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, mi-
nimálne jedenkrát v roku) nebolo splnené 
úplne, pretože RS v roku 2016 sa nekonalo 
polovici krajov.

 
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 a zverené 
úlohy plní zodpovedne. 

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej 

komisie

O výsledkoch činnosti SaAK nás podrobne in-
formoval predseda SaAK. Dozorná rada vyko-
náva kontrolu činnosti SaAK prostredníctvom 
svojej členky Ing. Šrámkovej. SaAK 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 nielen kon-
štruktívne a profesionálne, ale aj citlivo, čo je 
pre túto oblasť činnosti mimoriadne dôležité. 
Nerieši len represívnu stránku veci, ale svo-
jou prácou sa snaží pozdvihovať renomé na-
šej profesie.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory a kon-

trola hospodárenia s finančnými prostried-

kami

Podrobné čísla o hospodárení Komory ste po-
čuli v správe tajomníčky Komory, a tak uve-
diem iba základné čísla z rozpočtu. Na rok 
2016 bol rozpočet zostavený ako defi citný 
s plánovaným schodkom –66 776,78 €. V ro-
ku 2016 sme dosiahli nižšie náklady a záro-
veň aj vyššie výnosy, a tak schodok bol nako-
niec –41 514,13 €. Výsledok je ten, že v roku 
2016 sme hospodárili o 25 262,65 € lepšie 
ako sme predpokladali. Minulý rok sme takto 
ušetrili 25 953,93 €. 
V roku 2016 boli výnosy 106,55 z pláno-
vaných výnosov a náklady sme čerpali na 
93,10 %. 
Výnosy z organizovania SGD sú 7 334,81 €.

 
Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. 12. 2016, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky ktoré obsahujú prehľad význam-
ných účtovných zásad a metód a konštatuje 
že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

Momentky z diskusie .
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fi nančnej situácie KGaK k 31. 12. 2016 a vý-
sledkov jej hospodárenia za rok 2016.

Na základe vykázaných príjmov a výdav-
kov nevznikla Komore povinnosť zaplatiť daň, 
pretože v roku 2016 sme boli v daňovej stra-
te. V roku 2015 sme zaplatili daň vo výške 
50,28 €, rok pred tým 188,69 €. 

 

Zhodnotenie

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe snaži-
la ukázať členom komory reálny obraz činnos-
ti orgánov Komory a konštatuje, že v činnosti 
KGaK v sledovanom období nezistila žiadny 
vážny nedostatok. Taktiež však treba spome-
núť a vyzdvihnúť, že členovia orgánov Komory, 

členovia ad–hoc komisií, redakčnej rady a za-
mestnanci Komory pracovali v uplynulom ob-
dobí zodpovedne a plnili zverené povinnosti 
dôkladne, o čom svedčia dosiahnuté výsledky.

Ing. Vladimír Vázal

predseda Dozornej rady KGaK

Prítomní:
Podľa zápisnice mandátovej komisie počas 
priebehu VZ:
–  fyzicky prítomných 535
–  zastupovať sa nechalo 22 členov.

Spolu 557 hlasov – 75,78 % – v zmysle § 
11ods.1 zákona 216/95 Z. z.v pl. znení je VZ 
uznášaniaschopné.

Podľa defi nitívneho spočítania prezenčnej 
listiny po ukončení VZ:
–  fyzicky prítomných 589,
–  zastupovať sa nechalo 28 členov.

 
Program: zmenený po odhlasovaní návrhu 
zmeny predsedajúcim Petrom Repáňom.
1. Otvorenie.
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie, voľba overovateľov zápisu.
3. Správa o činnosti Komory za uplynulé 

obdobie.
4. Správa o činnosti skúšobnej 

a autorizačnej komisie.
5. Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
7. Správa o hospodárení za rok 2016, audit, 

účtovná závierka.
8. Revízna správa Dozornej rady.
9. Návrh rozpočtu Komory na rok 2017.
10. Novelizácia Etického kódexu 

a dokumentov KGaK.
11. Diskusia k bodom.
12. Voľby do orgánov Komory, predstavenie 

kandidátov.
13. Odborná časť:

Zápisnica z valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov konaného 31. marca 2017 v Žiline

–  Komisia pre expertíznu činnosť 
v geodézii a kartografi i.

–  Problematika geometrických plánov 
rozostavaných stavieb a ich kolaudá-
cie.

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

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia (VZ) otvoril 
predseda predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov (KGaK) Ing. Ján Hardoš. Priví-
tal prítomných, pozdravil VZ a poprial účastní-
kom príjemné rokovanie. Osobitne privítal zá-
stupcov ÚGKK SR – predsedníčku Úradu Ing. 
Máriu Frindrichovú a Ing. Michala Leitmana, 
riaditeľa katastrálneho odboru.

Predseda predstavenstva KGaK poveril 
Ing. Petra Repáňa vedením priebehu VZ, kto-
rý na začiatku rokovania vyzval auditórium na 
minútu ticha za spomienku na zosnulých ko-
legov. Následne informoval o organizačných 
pokynoch.

K bodu 2:

Predsedajúci podal návrh na zmenu progra-
mu, a to bod 12 – Vystúpenie zástupcov 
ÚGKK SR presunúť ako bod 6 .

Dal hlasovať za navrhnutú zmenu a predlo-
žený 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 – predseda, Ing. Jaroslav Hraška, 
Ing. Miloš Macháček – členovia
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Do volebnej komisie boli zvolení : Ing. Rasti-
slav Petkanič – predseda, Ing. Drahoslava 
Komárková, Ing. Marián Kalabus, Ing. Zuza-
na Uhrínová, Ing. Pavlína Mičicová – členovia
 Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Anna 
Holá, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Vladimír Pav-
lus
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Za overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír 
Stromček, Ing. Koniarová
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 
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Hardoš. Informoval, že Predstavenstvo sa 
stretlo v minulom roku 6 x a 1x bolo spoločné 
zasadnutie všetkých orgánov Komory. V prvej 
časti analyzoval splnenie Uznesenia z VZ 
z roku 2016 – jediné nie úplne splnené bolo 
Uznesenie č. 3 – Pokračovať v organizovaní 
pracovných stretnutí členov KGaK na krajskej 
úrovni, minimálne jedenkrát v roku, z dôvodu, 
že boli v minulom roku nadviazané na ÚGKK 
SR, ktorý zabezpečoval odborné prednášky 
a z kapacitných dôvodov nebolo možné zre-
alizovať všetky v minulom roku. Predstaven-
stvo Komory sa stretlo aj so zástupcami Úra-
du, reprezentovalo aj v zahraničí – Chorvát-
ska komora, CLGE, FIG, veľmi úspešne a na 
vysokej úrovni organizovalo 20. výročie za-
loženia Komory v divadle Nová scéna 7. ok-
tóbra 2016, kde boli ocenení o. i. aj dlhoroč-
ní funkcionári, k čomu pripravilo aj publikáciu 
k 20. výročiu založenia Komory.
Správa bola obsiahla a podrobná.

K bodu 4: 

Správu o činnosti Skúšobnej a autorizač-
nej komisie, ktorá tvorí súčasť tejto zápisni-
ce, predniesol jej predseda prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD. Informoval okrem iného o vy-
konanom kurze ku skúškam, ktoré prebehli 
v septembri 2016. Správa je zverejnená na 

webovej stránke Komory a bude uverejnená 
v bulletine KGaK Slovenský geodet a karto-
graf. Komisia napomáhala aj pri tvorbe pub-
likácie k 20. výročiu Komory. Zriadila komisiu 
pre výber expertov z odboru – bližšie pozri 
bod č. 13 zápisnice.

 
K bodu 5:

Správu o činnosti Disciplinárnej komisie, 
ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, prednie-
sol Ing. Jozef Pobjecký. Komisia zasadala 
4 x, prijala 25 podnetov v roku 2016 a všet-
ky sa týkali katastra. Z nich 8 bolo odstúpe-
ných OKI ÚGKK SR. Upozornil na ukončenie 
trojročného cyklu povinnosť členov sledo-
vať a napĺňať sústavné vzdelávanie, 2014, 
2015 a 2016 s minimálnym počtom 60 bo-
dov. Vyplnený zápočtový list bol odoslaný 
z kancelárie každému členovi a prípadný 
nedostatok bodov je potrebné riešiť. Pre ne-
splnený počet bodov prebehne voči členovi 
skrátené disciplinárne konanie. Správa bude 
uverejnená v bulletine KGaK Slovenský geo-
det a kartograf.

K bodu 6: Vystúpenie zástupcu ÚGKK SR

Pred auditórium členov Komory predstúpil 
predseda katastrálneho odboru Ing. Michal 
Leitman. Poďakoval za pozvanie na VZ KGaK 
a informoval o výsledkoch v súvislosti s prá-
cami s preberaním prác do katastra. Upozor-
nil na výhody digitálnych máp. Na komfort ge-
odetov pri ich využívaní geodetmi pri výkone 
GaK prác. Všetky výsledky geodetických me-
raní sú zapracované do máp v digitálnej for-
me. Informoval o prehľade všetkých typov 
máp, ktorý je uverejnený na webe, o zvyšujú-
com sa počte bodov určených v najvyššej TP, 
o vydaných smerniciach na evidenciu tiarch 
a SKPOS, pripomenul spoluprácu s Komorou 
– účasť na regionálnych stretnutiach – OKI, 
info o štatistikách Úradu a jeho činnostiach, 
že od 1. júla 2016 Úrad rozhoduje o zamiet-
nutých vkladoch na príslušných katastrál-
nych odboroch...

Prestávka

 

K bodu 7:

Správu o hospodárení za rok 2016, audite 
a účtovnej závierke (tvorí súčasť tejto zápis-
nice), predniesla tajomníčka KGaK Ing. Ingrid 
Geisseová. Správa bude uverejnená v bulleti-
ne KGaK Slovenský geodet a kartograf.

 

K bodu 8:

Revíznu správu Dozornej rady, ktorá tvorí sú-
časť tejto zápisnice, predniesol jej predseda 
Ing. Vladimír Vázal. Pripomenul úlohy DR – 
kontrola uznesení, kontrola čerpania fi nanč-
ných prostriedkov, kontrola činnosti orgánov 
– upozornil na nesplnenie uznesenia – pozri 
bod 3. zápisnice – správa predsedu Komory.

Na záver skonštatoval, že DR nezistila 
žiadny vážny nedostatok. Orgány Komory 
pracovali a plnili stanovené úlohy zodpoved-
ne. Správa bude uverejnená v bulletine KGaK 
Slovenský geodet a kartograf.

V tejto časti prijalo auditórium informáciu 
od predsedu mandátovej komisie Ing. J. Pi-
rohu o uznášaniaschopnosti VZ – info pozri 
v úvode zápisnice. 

K bodu 9:

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol doručený 
každému členovi osobne v písomnej forme, 
tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ho pred-
niesla tajomníčka KGaK Ing. I. Geisseová. 
Upozornila, že výška členského, ani výška po-
istného sa opäť nemení. Výška poplatku za 
odber noriem je 17,14 eur. Zaplatiť treba do 
30. apríla 2017, pretože prístupy k normám 
sa budú realizovať jednorazovo. V priebehu 
roka to už nebude možné.

Upozornila, že 190 členov nemá splnené 
vzdelávanie člena Komory. V prípade nedo-
plnenia akcií do vzdelávania prebehne u ta-
kýchto členov skrátené disciplinárne kona-
nie, čo opäť zvýši náklady Komory.
O návrhu rozpočtu sa hlasovalo.
Hlasovanie: za: všetci , proti 0, zdržal sa: 0
schválené

K bodu 10:

Návrhy novelizácie Etického kódexu a noveli-
zácie dokumentov KGaK s odôvodnením, boli 
doručené každému členovi osobne v písom-
nej forme a tvoria súčasť tejto zápisnice.

Návrh novely volebného poriadku na VZ 
predniesol a odôvodnil Ing. Miroslav Hudec.

Dôvod – opakované porušenia pravidiel 
a disciplinárnych porušení zo strany členov – 
má za následok vynaloženie nemalého úsilia 
a aj fi nancií Komory pri riešení týchto členov. 
A tí môžu byť volení a ovplyvňovať chod Ko-
mory.

Momentky z diskusie.
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Novelizácia stanov Komory GaK čl. 4 Práva 
a povinnosti člena 
Návrh nového bodu:
3. Obmedzenie práva byť volený.

 
Právo člena komory byť volený do orgá-
nov komory je obmedzené opakovaným 
uložením disciplinárneho opatrenia. Člen 
komory, ktorému bolo opakovane uložené 
disciplinárne opatrenie, nemôže byť vole-
ný do orgánov komory v nasledujúcom vo-
lebnom období. Za opakované disciplinárne 
opatrenie sa považuje akékoľvek ďalšie prá-
voplatné disciplinárne opatrenie bez ohľadu 
na charakter previnenia.

Predsedajúci vyzval prítomných na diskusiu:
Ing. Ján Masarik: upozornil, že návrh za-

kladá 2 tresty za 1 prečin – disciplinárne 
konanie, a nemožnosť kandidovať. Zákon 

o KGaK pozná len 3 sankcie – napomenutie, 
pokuta a vylúčenie člena. A týmto návrhom 
sa snažíme zaviesť 4. sankciu – nemožnosť 
kandidovať.
– Toto je poznámka a nepodáva žiaden po-
zmeňujúci návrh.

Ing. Ján Hardoš – reakcia – odkázal na 
stanovy, ktoré spresňujú veci, a my máme 
možnosť na VZ si jednotlivé náležitosti spres-
niť podrobnejšie, keďže všetko do zákona ísť 
nemôže. Iné komory to v zákone majú. Naprí-
klad trest ročného vylúčenia za neplatenie 
členského. My musíme člena po zaplatení 
členského prijať hneď naspäť... a pod.

Predstavenstvo sa domnieva, že tento ná-
vrh je v súlade so zákonom.

Ing. Miroslav Hudec – reakcia – obha-
joval svoj predložený návrh: neznamená to 
sankciu, ale obmedzenie práva kandidovať 
na 3 roky.

Ing. Ivan Smatana – nesúhlasí so slo-
vom : ...opakované porušenie..., navrhuje: 1x 
a dosť, nie opakovane.

Ing. Ján Hardoš – reakcia – považuje to 
za tvrdé. Porušenie jedenkrát sa považuje za 
ľudský omyl. Návrh má obmedziť tých, ktorí 
opakovane porušujú, čiže systematické po-
rušovanie a musí sa dokázať, že k porušeniu 
došlo.

Ing. Ivan Smatana – nesúhlasí. Uvádza 
príklady – dopravný priestupok – hneď poku-
ta – nasleduje trest hneď...

Ing. Peter Repáň – reakcia – upozornil, že 
ako presedajúci registruje pozmeňujúci ná-
vrh a Ing. Ivan Smatana nemusí reagovať.

Následne dal hlasovať o pozmeňujúcom 
návrhu Ing. Ivana Smatanu :

Člen komory, ktorému bolo opakovane 
uložené disciplinárne opatrenie....

Hlasovanie: za: 7, proti ostatní, zdržal sa: 
22 neschválené

Napokon sa hlasovalo o pôvodnom návr-
hu predloženom Ing. Miroslavom Hudecom – 
pozri vyššie.

Novelizácia Stanov komory čl. 4 Práva a po-
vinnosti člena, 3. Obmedzenie práva byť vo-
lený.
Hlasovanie: za: ostatní, proti 10, zdržal sa: 20 
schválené

Novelizácia volebného poriadku Komory 
GaK čl. 2 Kandidáti. 
Návrh nového bodu :
10. Právo člena komory byť volený do or-
gánov komory je obmedzené opakovaným 
uložením disciplinárneho opatrenia. Člen 
komory, ktorému bolo opakovane uložené 
disciplinárne opatrenie, nemôže byť vole-
ný do orgánov komory v nasledujúcom vo-
lebnom období. Za opakované disciplinárne 
opatrenie sa považuje akékoľvek ďalšie prá-
voplatné disciplinárne opatrenie bez ohľadu 
na charakter previnenia.

O predloženom návrhu sa hlasovalo:
Hlasovanie: za: ostatní, proti 10, zdržal sa: 
20 schválené
 
Ing. Miroslav Hudec predniesol návrh nove-
lizácie Etického kódexu, ktorý bol doručený 
všetkým členom a hneď po prečítaní prednie-
sol predkladateľ zároveň aj pozmeňujúci ná-
vrh:

Účastníci valného zhromaždenia počas hlasovania k diskusii a pozmeňovacím návrhom.
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Novelizácia Etického kódexu: Čl. 4 Vzťah ku 
kolegom, ods. 1 a nadväzne ods. 9. 

Pôvodné znenie:
V zásade autorizačne overuje svoje práce 
a práce svojich zamestnancov a spolupracov-
níkov. Iným geodetom overí práce iba po ná-
ležitej kontrole.

Návrh nového znenia – doručený členom Ko-
mory:
Geodet autorizačne overuje svoje práce 
a práce svojich zamestnancov. Geodet autori-
začne overuje aj práce spolupracovníkov vy-
konané formou subdodávky, splňujúce pod-
mienky čl. 3, ods.4.

Návrh zmeny navrhnutého – v zmysle zasad-
nutia predstavenstva komory z 30. marca 
2017:
Geodet autorizačne overuje svoje práce, a 
práce svojich zamestnancov a svojich ko-
legov. Geodet autorizačne overuje aj práce 
spolupracovníkov vykonané formou subdo-
dávky, alebo na základe iného zmluvného 
vzťahu splňujúce podmienky čl. 3, ods. 4.

 
Novelizácia Etického kódexu: čl. 5 Vzťah ku 
Komore geodetov a kartografov, ods. 4 
Pôvodné znenie – návrh na zrušenie
O vykonaní a autorizovaní svojich prác a prác 
iných geodetov vedie autorizačný denník, 
v ktorom sú evidované všetky autorizované 
práce, denník na požiadanie predkladá KGaK 
na kontrolu.

Predsedajúci vyzval prítomných na diskusiu 
k predloženému:

Ing. Peter Repáň – pripomenul existujúcu 
Zmluvu o autorizačnom overovaní. Cieľom ná-
vrhu je dosiahnutie, aby autorizačné overova-
nie podliehalo zmluvnému vzťahu, Etický kó-
dex je začiatok, je šanca dostať toto pravidlo 
následne do zákona.

Ing. Ján Masarik – reakcia – posledný 
bod – zavedenie iného zmluvného vzťahu sa 
v návrhu nespomína....

Ing. Peter Repáň – reakcia – upozornil na 
prednesenie pozmeňujúceho návrhu, v kto-
rom sa toto už cituje a navrhuje... a tento nový 
návrh úplne nahrádza pôvodný návrh doruče-
ný členom.

Ing. Ján Masarik – reakcia – uznal, že si 
to neuvedomil...

Ing. Peter Havlík – predniesol pozmeňujú-
ci návrh k čl. 5 ods. 4 – Upozornil, že sa na-
vrhuje zrušiť tabuľka evidencie prác... navrhol 
ponechať túto povinnosť.

Ing. Ján Nývlt – reakcia – 1. v návrhu – 
neeviduje situáciu, keď je geodet v zamestna-
neckom pomere.

Ing. Miroslav Hudec – reakcia –... iný 
zmluvný vzťah... – sa považuje za zamestna-
neckú zmluvu.

Ing. Ján Nývlt – reakcia – chce pôvod-
né znenie – druhého návrhu – predloženého 
ako pozmeňujúci návrh predkladateľom.

Ing. Ján Hardoš – reakcia –vnútri fi rmy je 
overovanie OK, ale cudzím osobám je potreb-
né overovať na základe zmluvy. Na to nadvä-
zuje pridelenie IČO – DIČ – príjem – a daň. 
Kontrola Sociálnej poisťovne a pod.

Ing. Peter Repáň – reakcia – upozornil, že 
sa novelizuje etický kódex, etické správanie 
a nie priamo zákon. Chystá sa elektronická 
evidencia GP, t. j. aj overovateľov – ÚGKK SR.

Ing. Vladimír Uhlík – podporil návrh Ing. 
Jána Nývlta, ... treba napísať do návrhu ove-
rovanie zamestnanca, lebo to nie je v pred-
loženom návrhu obsiahnuté. Kolegovi v prá-
ci overujeme, ale nie je tam žiaden zmluvný 
vzťah. ... práce svojich zamestnancov a spo-
lupracovníkov...

Ing. Rastislav Petkanič – návrh – vložiť: ... 
zmluvného vzťahu v písomnej podobe...

Ing. Miroslav Hudec – sformuloval možné 
zmeny: ... iného, písomne uzatvoreného vzťa-
hu....

Ing. Juraj Suchanský – navrhol zmenu: 
AGaK vydá čestné vyhlásenie, že neprijme 
žiadnu odmenu za autorizačné overenie GaK 
prác.

Ing. Milan Zeleňák – emotívne vystúpenie, 
bez návrhu – spomínal na obdobie predchá-
dzajúceho vedenie ÚGKK SR, ako sa na VZ 
komory riešilo, čo bude, ak bude... napr. ako 
sa bude realizovať štátne mapové dielo – ak 
bude práca zadaná... a pod.

Ing. Vladimír Uhlík – pripomenul doplniť 
návrh – o overovanie prác zamestnancov – 
podľa Ing. Jána Nývlta.

Ing. Milan Zeleňák – navrhol – zrušiť tento 
predložený návrh v celosti.

Ing. Jaroslav Hraška navrhol nechať pô-
vodné znenie. Hovoril, že geodeti majú slo-
bodné povolanie. Akékoľvek obmedzovanie 
je protiprávne. Chce slobodný prístup k ove-
rovaniu, a upozornil, že za zmluvný vzťah sa 
považuje aj ústna dohoda.

Situácia môže dôjsť až tak ďaleko, že or-
gány Komory budú kontrolovať a postihovať 
vlastných členov za overovanie. Na základe 
registrácie v Komore sa máme prihlásiť na 
Štatistický úrad, a ten pridelí DIČ.

Predseda volebnej komisie Ing. Rastislav Petkanič pri predsta-
vovaní kandidátov do orgánov KGaK.

Kandidáti do predstavenstva KGaK.
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Predsedajúci Ing. Peter Repáň dal hlasovať 
o novom predloženom návrhu doplnenom 
o Návrh zmeny navrhnutého – v zmysle za-
sadnutia predstavenstva Komory z 30. 3. 
2017:
Hlasovanie: za: 67, proti 70, zdržal sa: 20 
neschválené

Predsedajúci Ing. Peter Repáň dal hlasovať 
o novom predloženom návrhu Ing. Rastislava 
Petkaniča – návrh – vložiť:
... zmluvného vzťahu v písomnej podobe...
Hlasovanie: za: 67 , proti 70, zdržal sa: 20 
neschválené
 
Návrh novelizácie Etického kódexu: čl. 4 
Vzťah ku kolegom, ods. 9 nebol schválený, 
zostáva v pôvodnom znení. 

Predsedajúci Ing. Peter Repáň dal hlaso-
vať o novom predloženom návrhu Ing. Petra 
Havlíka čl. 5 Vzťah ku kolegom, ods. 4 – ná-
vrh – ... geodet vedie register prác – ....
Hlasovanie: za: 0 , proti ostatní, zdržal sa: 10 
neschválené
 
Predsedajúci Ing. Peter Repáň dal hlasovať 
o novom predloženom – zrušenie čl. 5 Vzťah 
ku Komore geodetov a kartografov, ods. 4 –
Hlasovanie: za: 0 , proti ostatní, zdržal sa: 10 
neschválené

Návrh novelizácie Etického kódexu: čl. 5 
Vzťah ku kolegom, ods. 4 bol schválený, t. j. 
zrušený.

Návrh novelizácie čl. 4 ods. 1 nakoniec 
predkladateľ Ing. Miroslav Hudec stiahol 
z rokovania. 

K bodu 11 diskusia – bola z rokovania pre-
sunutá na poobedie k bodu 15 – diskusia, 
vzhľadom na čas, a nutnosť voliť.

K bodu 12: Voľby 

V tejto časti programu VZ vystúpil predseda 
volebnej komisie Ing. Rastislav Petkanič, pou-
čil prítomných o pravidlách volieb a systéme 
vyplňovania volebných lístkov. Následne vy-
zval jednotlivých kandidátov, aby predstúpili 
a predstavili sa plénu.
• Do Predstavenstva KGaK bolo navrhnu-

tých 10 kandidátov a počet zo zákona je 9.
• Do Disciplinárnej Komisie KGaK bolo na-

vrhnutých 8 kandidátov a počet zo zákona 
je 7.

• Do Dozornej rady KGaK bolo navrhnutých 
5 kandidátov a počet zo zákona je 5.

• Skúšobnú a autorizačnú komisiu menuje 
Predstavenstvo komory.
Všetci prítomní členovia Komory GaK od-

volili do pripravených volebných urien.

Nasledovala obedná prestávka, po ktorej sa 
predsedajúcim stal Ing. Miroslav Hudec.

K bodu 13: Odborná časť

– Komisia pre expertíznu činnosť v geodézii 
a kartografi i. 

Informáciu predniesol prof. Ing. Alojz Ko-

páčik, PhD. Skúšobná a autorizačná komisia 
navrhla komisiu pre výber expertov z odboru 
a predstavenstvo ju následne schválilo. Profe-
sor vysvetlil, že Komora má najvyššie morál-
no-odborné právo zriadiť a menovať členov ex-
pertíznej komisie. Predstavenstvo na svojom 
zasadnutí schválilo pravidlá činnosti tejto ko-
misie. Komisia bude evidovať zoznam exper-
tov pre riešenie sporov. Komora poskytne len 
zoznam – ako informáciu pre súdy a sporné 
strany. Do činnosti nebude zasahovať. Pri vý-
bere konkrétneho experta je zodpovednosť 
na strane súdu, resp. objednávateľa. Rovnako 
zmluvné dohody sa týkajú len zúčastnených 
strán, t. j. objednávateľa a experta. Experti bu-
dú slúžiť ako náhrada, v prípade nedostatku 
súdnych znalcov, ktorých počet je veľmi nízky.

Predstavenstvo KGaK má právomoc zara-
diť člena do Zoznamu expertov. Komisia bude 
predkladať návrhy členom predstavenstvu.

Ďalej informoval, ako k tejto téme pristu-
pujú iné komory – SKSI – má schválený tento 
postup. Komora notárov a advokátov je zatiaľ 
v rokovaní.

V diskusii vystúpili:
Ing. František Haník – položil otázku, aká 

je predstava o fungovaní expertov – na po-
trebný úkon bude zazmluvnený 1, alebo via-
cerí experti?

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – reagoval 
– v zmluvnom vzťahu bude 1 expert, ale os-
tatné detaily nie sú ešte známe.

Ing. Ján Masarik – položil otázky, či sa ne-
vytvorí paralelná ponuka znalec vs. expert? 

Hlasovanie do orgánov KGaK.

Momentka z valného zhromaždenia.



slovenský geodet a kartograf   2|201732

Môže mať expert vzdelanie?
Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. – reagoval 

– Komisia je formálny orgán – 5 členov. Zo-
znam expertov bude širší. Upozornil na pre-
trvávajúci problém so znalcami. Ak nebude 
možné zabezpečiť znalca, súdy sa môžu ob-
rátiť na experta ad hoc. V súčasnosti je skúse-
nosť, že boli oslovení aj stredoškoláci.

Ing. Ján Masarik – vyslovil obavu, že ná-
klady na činnosť komisie bude platiť Komora.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. – reagoval – 
Komisia sa stretne 1 – 2x do roka, čo nepred-
stavuje fi nančnú záťaž.

Na druhej strane to prináša možnosť prá-
ce na trh. A všetko je postavené na dobrovoľ-
nosti a dohode zmluvných strán.

Ing. Miroslav Hudec – predsedajúci uzav-
rel diskusiu.

Problematika geometrických plánov rozosta-
vaných stavieb a ich kolaudácie

Príspevok si pripravil a predniesol Ing. Jo-
zef Piroha. Citoval defi níciu rozostavanej stav-
by – § 3 katastrálneho zákona, citoval pojmy 
prienik stavby so zemským povrchom a prie-
met vonkajšieho obvodu na zemský povrch. 
Upozornil na nejednoznačnosť čo má byť 
predmetom zamerania a následne zápisov 
GP v KN rozostavaných stavieb a aj pri kolau-
dácii rodinných domov.

K bodu 14: Diskusia 

Písomné podanie:
Ing. Jozef Pobjecký – ako predseda 

Disciplinárnej komisie predniesol rozbor dô-
vodov sťažností. Sú tri kategórie:
1.  problém v komunikácii geodet – geodet, 

geodet – klient, geodet – Komora
2.  nesprávne použitie autorizačnej pečiatky
3.  nedostatočné sledovanie novelizácií záko-

nov, nových vyhlášok, inštrukcií a usmer-
není, neodovzdanie protokolov vytyčova-
cích náčrtov.
Apeloval v mene DK – aby si geodeti vážili 

jeden druhého a neznevažovali prácu kolegov.

Ing. Štefan Lukáč – predniesol ofi ciálne 
pozvanie na 23. česko-poľsko-slovenské geo-
detické dni vo Varšave.

V ďalšej diskusii vystúpili:
Ing. Ľubomír Bulla – k prof. Kopáčikovi 

– položil otázku na spôsob odmeňovania ex-
perta.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD. – reagoval – 
Na výzvu súdu môže, ale nemusí expert túto 
prijať, a stanoviť si podmienky v zmluve. Ko-
mora je len mediátorom, poskytne zoznam 
expertov, a tým garantuje kvalitu experta.

Ing. Jaroslav Hraška – k Ing. Pirohovi – 

Prestávka počas rokovania. 

Momentka z Valného zhromaždenia.
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do tvorby GP na rozostavanú stavbu vstupujú 
viaceré strany – kataster, stavebný úrad, ob-
jednávateľ a banky v prípade potreby úveru.

Navrhol možnosť vytvoriť len meračský ná-
črt.

Ing. Jozef Piroha – reagoval – kataster na 
zápis rozostavanej stavby vyžaduje GP a ná-
sledne pri kolaudácii niektoré stavebné úrady 
vyžadujú len potvrdenie na GP, že stavba je 
v súlade so stavebným povolením.

Ing. Ján Hardoš – doplnil – Ak niekto vy-
žaduje toto potvrdenie, geodet musí všetko 
opäť zamerať. V prípade súladu s GP aj tak 
musí vytvoriť o tomto elaborát a stanovisko – 
to znamená prácu, ktorú treba vykonať a ná-
sledne zaplatiť. Toto by bolo riešenie. Je sna-
hou Komory dostať to do stavebného zákona.

Ing. Peter Repáň – podal informáciu k zru-
šenej súťaži o pozemkových úpravách.

Ing. Pavol Lošonský – k Ing. Pirohovi – 
vrátil sa k prieniku a priemetu stavby... upo-
zornil na problém viacerých geodetov – stav-
ba – rozostavaná – a stavba dokončená 
zateplená – rozdiel v súradniciach a v omer-
ných mierach.

Ing. Jozef Piroha – reagoval – odporučil 
robiť GP aj na rozostavanú stavbu aj na porea-
lizačné zameranie.

Ing. Ján Masarik – upozornil, že s podob-
nými problémami sa zaoberajú aj českí kole-
govia. Je možnosť dať stanovisko – vyhláse-
nie o priebehu obvodu stavby.

Po ukončení diskusie informoval predseda 
volebnej komisie Ing. Rastislav Petkanič o vý-
sledkoch volieb.

Z vydaných 578 hlasovacích lístkov bolo 
odovzdaných 421 a z nich bolo 8 neplatných 
pre voľbu do Predstavenstva, 15 neplatných 
pre voľbu do Dozornej rady a 10 neplatných 
pre voľbu do Disciplinárnej komisie.

Podal informáciu o výsledkoch volieb.
Z navrhnutých kandidátov neboli zvolení 

len: Ing. Ďurka – kandidát do Predstavenstva 
a Ing. Macháček – kandidát do Disciplinárnej 
komisie.

K bodu 15: Uznesenia

Návrh uznesenia predniesla predsedníčka 
návrhovej komisie Ing. Anna Holá.
Uznesenie VZ 2017 tvorí súčasť tejto zápisni-
ce.
Predsedajúci dal hlasovať o prednesenom 
uznesení.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 
0 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 
obdobie.

2. Správa o činnosti Skúšobnej 
a autorizačnej komisie.

3. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie.
4. Správa o hospodárení za rok 2016, audit, 

účtovná závierka.
5. Revízna správa Dozornej rady.
6. Návrh rozpočtu Komory na rok 2017.
7.  Návrhy novelizácie dokumentov Komory 

GaK.
8.  Zápis mandátovej komisie.
9.  Výsledky volieb.
8.  Uznesenie VZ Komory 2017.

 
Zapísala Ing. Nataša Hermanová

• GNSS Zenith 35 PRO 

s 555 kanálmi

• Výkonná robotická 

stanica Zoom 90 R

• Široký výber prístrojov

Viac informácii na: 0911 620 618, geoteam@geoteam.sk

VYSKÚŠAJTE SI

MAXIMUM TECHNOLÓGIE
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Nový GEOMAX Zenith 35 PRO

Nový RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04

Firma GEOTECH Bratislava, s. r. o., zaradila do svojej 
ponuky nový výnimočný RTK GNSS prijímač Leica 
Zeno GG04. Tento externý GNSS prijímač je ideálny 
pre všetkých, ktorí potrebujú dosiahnuť veľmi presné 
RTK meranie aj vo veľmi náročných podmienkach, 
a pritom chcú pri meraní použiť svoj vlastný smartfón 
alebo tablet s vhodnou aplikáciou na meranie. 
GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu.

Viac informácií o novom RTK prijímači Leica Zeno GG04 získate na: www.geotech.sk, tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps@geotech.sk.

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

Základom Leica Zeno GG04 je presný trojfrekvenčný 
GNSS prijímač s 555 kanálmi a podporou všetkých 
súčasných aj budúcich signálov GPS (L1, L2, L2C, L5), 
GLONASS (L1, L2), BEIDOU (B1, B2, B3) a GALILEO 
(E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6). Leica GG04 vyniká 
odolnosťou IP68 a výkonným RTK meraním aj 
v náročných podmienkach s okolitými prekážkami. 
Prijímač pritom zostáva ergonomický, ľahký (len 0,8 kg 
vrátane batérie) a kompaktný. Vymeniteľná batéria 
umožňuje celodenné meranie.

Ako ovládacie zariadenie si geodet môže vybrať 
z viacerých riešení. Okrem svojho mobilu alebo tabletu 
si môže vybrať z našej ponuky ultraodolných ručných 
počítačov alebo tabletov značky Handheld, ktoré vieme 
dodať aj s výbornými mapovacími softvérmi MAPUJ 
(Android) alebo topoXplore (Windows).

Na konci novembra uviedla fi rma Geomax úplne nový 
model GNSS Zenith 35 PRO, ktorý má až 555 kanálov 
pre príjem satelitov, čo je výrazný rozdiel oproti staršie-
mu modelu Zenith 35 so 120 kanálmi. K frekvenciám 
pribudli GLONASS L3, Galileo E6 a BeiDou B3. Novšia 
doska od Novatelu dokáže lepšie zvládnuť merania v zá-
krytoch. No ešte väčší rozdiel bude cítiť, ak ku korek-
ciám na meranie v reálnom čase poskytovaných cez 
SPKOS pribudnú aj ďalšie satelitné systémy, ako GALI-
LEO a Beidou. V súčasnosti je to len otázka času. Filo-
zofi ou švajčiarskej fi rmy Geomax je aplikovať moderné 
technológie takým spôsobom, aby sa čo najviac uľahčili 
geodetické práce v teréne. Vylepšením sa môžete tešiť 
vo verzii Zenith 35 PRO TAG z funkcie  Tilt&Go. V star-
šom modeli pod označením Zenith 35 TAG boli potreb-
né aspoň dva body na meranie na naklonenej výtyčke. 
Teraz stačí jeden bod. Vďačiť môžete vysoko presnému 

kompasu a sklonomeru v anténe. Mnohé ťažšie prístup-
né body sú omnoho prístupnejšie na meranie. Najmä 
rohy budov, body v priekopách, pod autami, kanalizá-
cia a ďalšie. Podmienkou je aby sklon výtyčky s anté-
nou nebol väčší ako 30°. Funkcia Tilt & Go má aj ďalšiu 
výhodu, že pri bežnom meraní upozorňuje, ak prístroj 
nedržíte dostatočne zvislo. Tým sa eliminujú ďalšie chy-
by počas merania. Pripojiť cez wifi  akékoľvek zariade-
nie a robiť cez web rozhranie konfi guráciu či nastavenie 
je úplnou samozrejmosťou.

Príjem signálov zo satelitov pre najnovší model
GPS: L1,L2, L2C, L5
GLONASS: L1, L2, L3
GALILEO: E1, E5a,E5b, AltBOC, E6
BeiDou: B1, B2, B3
SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN,QZSS



slovenský geodet a kartograf   2|2017 35n 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

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

Trimble Business Center nabitý novými funkciami

MAGNET Construct 2.0

Spoločnosť Topcon predstavuje MAGNET® 
Construct 2.0 – ďalšiu generáciu aplikácie vytvorenej 
na ovládanie širokého spektra Topcon totálnych staníc 
zo smartfónu alebo tabletu. Prvá verzia aplikácie 
bola určená výhradne na ovládanie prístroja 
LN-100 – Layout Navigator.

Toto riešenie je teraz dostupné pre väčšinu prístrojov 
Topcon. Aplikácia MAGNET Construct 2.0 ponúka 
intuitívne možnosti bezdrôtového pripojenia 
a ovládania totálnej stanice na merania a grafi ckú 
podporu dát, či už preferujete zariadenia Android alebo 
najnovší Apple iPhone, iPad, alebo iPod Touch hardvér.

Je to príklad, ako sa fi rma Topcon zameriava na 
poskytovanie riešení, ktoré zákazníci očakávajú. 
Vďaka kompatibilite programu MAGNET Construct 
2.0 naprieč rôznymi platformami je teraz aplikácia 
na presné meranie ešte dostupnejšia.

Viac informácií o softvérovom balíku získate na adrese: geotopcon@surveye.sk www.surveye.sk

Viac informácií nájdete u autorizovaného distribútora Trimble na Slovensku: www.geotronics.sk, alebo obchod@geotronics.sk, tel: +421 238 105 232

Topcon predstavuje novú verziu aplikácie MAGNET Construct 2.0 
umožňujúcu ovládanie viacerých typov prístrojov

Od uvedenia novej skenovacej totálnej stanice Trimble 
SX10 na trh ubehlo viac ako pol roka a spolu s touto 
prevratnou novinkou bola predstavená  aj nová nadstav-
ba softvéru Trimble Business Center na spracovanie 
skenovaných dát – TBC Scanning modul. Za ten čas si 
užívatelia mohli vyskúšať prácu s SX10 a takisto aj spra-
covanie v kancelárskom softvéri. Blíži sa leto 2017 a vý-
vojári softvéru Trimble Business Center nás neustále 
zahŕňajú vylepšenými a novými funkciami. Pozrime sa 

teda, aké vylepšenia obsahuje najnovšia verzia v3.90. 
Pri práci so skenovanými dátami máme odteraz mož-
nosť defi nície vlastnej roviny rezu. Vytvorený líniový ale-
bo polygónový rez mračnom bodov môžeme editovať, 
vektorizovať a exportovať priamo do CAD. Jednoducho 
tak vytvoríme napr. pôdorys budovy či vertikálne a šik-
mé rezy rôznorodých naskenovaných objektov. Ďalšou 
skvelou funkciou, ktorou sa môže Trimble Business 
Center odteraz chváliť, je tvorba ortopohľadov z mračna 

MAGNET Construct ponúka aj možnosť 
zabezpečeného prepojenia s webovou službou 
MAGNET Enterprise, ktorá v reálnom čase 
zabezpečuje prenos údajov medzi terénom 
a kanceláriou.

Táto aplikácia je odteraz dostupná v Apple App Store, 
rovnako ako aj v Google Play. Viac informácií nájdete 
na geotopcon@surveye.sk.

bodov, alebo tvorba ortosnímok z fotografi í získaných 
technológiou Trimble VISION. Samozrejmosťou je kres-
ba a vektorizácia prvkov na vytvorených ortosnímkach 
a ortopohľadoch. To, že sa z Trimble Business Center 
stáva všestranný softvér potvrdzuje aj doplnenie funk-
cionality pre spracovanie dát z mobilného mapovacie-
ho systému Trimble MX7. Z panoramatických snímok 
je odteraz možné určovať 3D súradnice ľubovoľných bo-
dov, vykresľovať línie, pridávať im atribúty a exportovať 
dané prvky do obľúbených CAD alebo ESRI formátov. 
Kancelársky softvér Trimble Business Center aktuálne 
existuje v troch základných verziách – Base, Complete, 
Advanced, ktoré je možné doplniť o nadstavbové mo-
duly – Advanced Drafting, Data Prep, GIS modul, Scan-
ning modul a Aerial Photogrammetry modul. Už základ-
ná verzia Base obsahuje množstvo geodetických, vý-
počtových a zobrazovacích funkcií, ktoré vám uľahčia 
a zrýchlia prácu pri spracúvaní údajov a dopomôžu tak 
k tvorbe korektných výsledkov z merania. Kompletná 
funkcionalita každej verzie a nadstavieb je v prehľadnej 
tabuľke na stránke http://www.geotronics.sk/portfolio/
trimble-business-center/.
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Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva povinnosť spracovať návrh no-
vého zákona (prípadne novelizácie) o Komore 
geodetov a kartografov s dôrazom na samotnú 
činnosť a kontrolu kvality AGaK a riešenie člen-
stva alebo registrácie zahraničných osôb pri 
cezhranične poskytovaných službách AGaK. 
Z: Legislatívna rada komory  T: priebežne

Ing. Hardoš informoval o svojom stretnutí s pred-
sedníčkou ÚGKK SR 7. 3. 2017, na ktorom jej po-
pri pozvaní na VZ KGaK opätovne predniesol po-
žiadavku potreby nového zákona o KGaK, resp. 
jeho novely. Zákon o Komore nezodpovedá sú-
časnej situácii, ekonomickým, sociálnym a eu-
rópskym zákonom.  Keďže pre tento rok nie je 
v pláne ÚGKK SR žiadny zákon, okrem novely 
katastrálneho zákona, dohodli sa na vypracova-
ní návrhov prostredníctvom pracovnej skupiny 
v Komore, ktoré budú predložené legislatívnemu 
odboru ÚGKK SR a po posúdení by bol zákon 
o Komore zaradený do legislatívnej rady vlády 
pre ďalší rok. To znamená, že v roku 2018 by 
mohol prejsť legislatívnym procesom.

V návrhu nového zákona je vhodné inšpiro-
vať sa zákonom SKSI, dbať na dôležitosť kvali-
ty vykonávaných GaK prác, aplikovať problemati-
ku sociálneho zákona, zahraničných (hosťujúcich 
geodetov). Bolo by vhodné, aby sa do zákona 
dostalo aj vykonávanie vybraných GaK prác au-
torizovaným GaK, nielen overovanie týchto prác.

Ak sa bude spracúvať novela zákona, posta-
čí paragrafové znenie, v prípade nového zákona 
bude potrebné spracovanie doložky vplyvov (na 
rozpočet, informatizáciu, zamestnanosť...).

 
Rôzne 

 
Problematika geometrických plánov 

rozostavaných stavieb a ich kolaudácie

Problém je pomerne široký a prechádza cez od-
borné komisie inžinierskej geodézie do odbornej 
komisie katastra.
Z: Ing. Piroha – členovia katastrálnej komisie 
 T: 31. 3. 2017 prednáška na VZ

 
Ing. Piroha – Úrad by mal dať jednoznačné sta-
novisko, či na zápis stavby je vždy potrebný GP 
na porealizačné zameranie stavby alebo sa na 
zápis stavby do KN môže použiť aj geometrický 
plán na zameranie rozostavanej stavby so zápi-
som geodeta, že porealizačné zameranie stavby 

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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
30. marca 2017 v Žiline

je bez zmeny oproti zameraniu rozostavanej stav-
by alebo vyhotoví kontrolný ZPMZ. V súčasnosti 
záleží na rozhodnutí úradného overovateľa a za-
pisovateľa stavby. Zastáva však názor, že na zápis 
stavby do KN žiadateľ predloží vždy geometric-
ký plán porealizačného skutočného vyhotovenia 
stavby aj keby mal byť polohovo totožný s geo-
metrickým plánom rozostavanej stavby, lebo ide 
o iný účel zápisu do KN.

Ing. Raškovič – navrhuje pripomenúť členom 
na VZ možnosť posielania otázok k problemati-
ke KN do Komory a následne bude problemati-
ka odoslaná ofi ciálnym listom na KO ÚGKK SR.

Ing. Repáň – Geodet je povinný zamerať to, 
čo vidí. Technické riešenie je na stavebníkovi 
a záleží od územného plánu danej obce, staveb-
ného úradu.  Geodet neurčuje, čo je predmetom 
kolaudácie. Doriešenie predmetnej problematiky 
je plne v kompetencii Komisie pre KN a PÚ.

Ceny pre KN

Na spoločnom rokovaní bola Komore navrhnutá 
spolupráca pri tvorbe návrhu vyhlášky ÚGKK SR 
o cenách prác pre KN (OKO novým mapovaním, 
GP, vytyčovanie hraníc pozemkov...), ktorých vý-
sledky sa preberajú do štátnej dokumentácie.

Keďže Komora má spoločný záujem o riešenie 
uvedeného, je ochotná pripraviť návrh vyhlášky aj 
s dôvodovou správou.

Úrad sa nebráni spolupráci s externým pros-
tredím. Dôležitá je okrem fi nancií hlavne legisla-
tíva. Zákon musí umožňovať ďalšie možnosti na  
opravu chýb v operáte KN. Uvedené je zatiaľ ťažko 
riešiteľné, ale je potrebné, aby návrh spracovala 
Komora aj s defi novaním prínosov.

Ing. Repáň – Komora má záujem, aby ceno-
tvorba na niektoré typy GaK činností  bola akcep-
tovaná predkladateľom, t. j. vedením a legislatív-
nym odborom ÚGKK SR.

Ing. Raškovič – Podľa posledných informácií 
Úrad nie je naklonený cenotvorbe pre komerčné 
účely.

Ing. Hardoš – Záujem o riešenie cenotvorby 
pre GaK činnosti vzišiel zo strany Úradu z dôvodu 
výsledkov posledných verejných súťaží, kedy jed-
noznačne musí byť uplatnená najnižšia cena. Sa-
motný Úrad chcel nástroj na vylúčenie najnižších 
cien, pretože prieskum cien u iných dodávateľov 
nie je dôvodom na vylúčenie najnižšej ceny v sú-
ťaži.

Regionálne stretnutia

Ing. Stromček – požiadal o stanovisko Úrad 

k termínom opravy chýb v KN – v praxi neply-
nie termín od podania žiadosti, ale až po prešet-
rení prípadu.

Ing. Raškovič – oprave chýb sa venuje aj 
novela KZ. 30-dňová lehota musí byť dodrža-
ná v prípade, ak podnet podá oprávnená osoba 
(vlastník).

Vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie 

nehnuteľnosti

Predstavenstvo aj na základe spoločného rokova-
nia s ÚGKK SR podporuje požiadavku vzdelania 
pre vydanie preukazu na vstup do štátnej doku-
mentácie.

Na základe podnetu od viacerých členov Ko-
mory navrhuje na ďalšom spoločnom rokovaní 
opätovne otvoriť tému na elimináciu požadované-
ho vzdelania pre vydanie preukazu na vstup ale-
bo vjazd na cudzie nehnuteľnosti pri vykonáva-
ní alebo kontrole geodetických a kartografi ckých 
činností (Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK 
SR_16/2016).  Sú evidované rôzne postupy na 
okresných úradoch, ktoré treba preveriť.

 
Ing. Hardoš – keďže z rokovania so zástupcami 
Úradu nie je evidovaný žiadny podnet zo strany 
AGaK, treba tieto podnety v budúcnosti preposie-
lať zodpovedným zamestnancom Úradu.

Vyhotoviť GP môže len zodpovedný zástupca, 
nestačí vyštudovaný geodet.

Komora bude trvať  na dodržiavaní potrebného 
vzdelania – stredoškolské alebo vysokoškolské 
a 3 roky praxe. V prípade rozporu je potrebné po-
dať sťažnosť na Úrad.

Ing. Raškovič – novela KZ rieši vydávanie 
1 preukazu geodeta, ktorý bude vydávaný Úra-
dom na základe potvrdenia vzdelania v zmysle čí-
selníka študijných odborov – úplné stredoškolské 
vzdelanie v odbore geodézia.
Novela KZ bude odoslaná aj Komore.
Z: regionálni zástupcovia     T: jún 2017

 
Projekty pozemkových úprav

Súťaž na PPPÚ je zrušená. Ing. Repáň, ako zástupca 
KGaK spolu s Ing. Uhlíkom – ZZGK pripravujú spo-
ločné vyhlásenie. Dôvody zrušenia sú neadekvátne.

Návrh Smernice 2016/822  –  žiadosť o vyjadre-

nie KGaK, k zavedeniu požiadavky testu propor-

cionality pri prijímaní nových národných právnych 

predpisov týkajúcich sa regulovaných povolaní

28. 3. 2017 bola elektronicky prijatá žiadosť 
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v mene europoslanca Richarda Sulíka, ktorý je 
tieňovým reportérom legislatívneho návrhu Smer-
nice 2016/822, o vyjadrenie KGaK k zavedeniu 
požiadavky testu proporcionality pri prijímaní no-
vých národných právnych predpisov týkajúcich sa 
povolaní. Malo by sa to dotknúť viacerých povola-
ní vrátane geodetov. Požiadali o názor do 15. 4. 
2017. Netýka sa doterajšej smernice o uznávaní 
profesijných kvalifi kácií, ale novej legislatívy.

Odborné stanovisko k technickému riešeniu 

znaleckých posudkov

29. 3. 2017 bola prijatá žiadosť AGaK Ing. Vladi-
míra Peťka o odborné stanovisko k technickému 
riešeniu znaleckých posudkov – priebeh hranice 
a odstránenie stavby. Podľa žiadateľa súdni znal-
ci nedostatočne vyhodnotili súvisiace dokumenty.

Komora nemá mechanizmus na riešenie súd-
nych sporov, zatiaľ komisia expertov nefunguje. 
MS SR zatiaľ neprijalo pravidlá pre komisie exper-
tov, ako doplnenie komerčnej aktivity.

Katastrálna komisia by mohla posúdiť prilože-
né posudky len v rozsahu prípadného legislatívne-
ho pochybenia. Materiál prevzal Ing. Repáň.

Hromadný e–mail na predaj totálky

Členovia predstavenstva odsúhlasili odoslanie 
stručného e-mailu členom Komory. V prípade, že 
bude prekročená únosná miera takýchto žiadostí, 
bude Komora uvažovať o zriadení burzy na svojej 
webovej stránke.

Sociálna poisťovňa

Záväzné stanovisko Komory k forme autorizácie 
nie je možné podať. Už v dôvodovej správe k záko-
nu o Komore je vyjadrený úmysel zákonodarcu, že 
autorizácia bude chápaná  ako forma podnikania. 
To znamená, že autorizácia nie je možná formou 
zamestnanca, jedine pre svojho zamestnávateľa 
na základe čestného vyhlásenia.

Rozhodnutie (výmer) SP pre dôchodcov je 
vhodné doručiť do kancelárie KGaK na posúdenie 
advokátskej kancelárii.

23. ročník medzinárodných poľsko-česko-

slovenských geodetických dní

Na 23. ročník medzinárodných poľsko-česko- slo-
venských geodetických dní, ktoré sa uskutočnia 
v hlavnom meste Poľska Varšave v tradičných má-
jových dňoch (18. – 20. mája 2017), boli za KGaK 
odsúhlasení Ing. Štefan Lukáč a Ing. Vladimír Ne-
chuta.

Komisia inžinierskej geodézie KGaK 

Ing. Štefan Lukáč informoval o obnovení rokovaní 
k stavebnému zákonu, zástupcom na rokovaniach 
za KGaK zostáva prof. Kopáčik.

Je vhodné obnoviť návštevy na stavebných 
úradoch napr.  po prijatí nového stavebného záko-
na a po každom volebnom období.

Ing. Lukáč už nebude kandidovať za predsedu 
KIG a navrhuje Ing. Jozefa Kožára alebo prof. Ko-
páčika.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia 

– odborný program, príprava návrhu uznesenia 

z VZ

Vedením valného zhromaždenia odsúhlasení  Ing. Pe-
ter Repáň (doobeda), Ing. Miroslav Hudec (poobede).

Členovia predstavenstva sa uzniesli na nasle-
dujúcich návrhoch na voľby do mandátovej, ná-
vrhovej, volebnej komisie, na voľbe zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice, ktoré budú predložené 
na schválenie na valnom zhromaždení:

 
Mandátová komisia:  
Ing. Jozef Piroha – predseda
Ing. Jaroslav Hraška, Ing. Miloš Macháček 
– členovia

Návrhová komisia: 
Ing. Anna Holá – predsedníčka
Ing. Miroslav Hudec, Ing. Vladimír Pavlus 
– členovia

Volebná komisia:       
Ing. Rastislav Petkanič – predseda

Ing. Komárková, Ing. Marián Kalabus, 
Ing. Zuzana Uhrínová, Ing. Pavlína Mičicová

Zapisovatelia:
Ing. Nataša Hermanová         
Overovatelia zápisu:
Ing. Vladimír Stromček, Ing. Janka Koniarová

Ročná účtovná závierka

Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2016:
Výnosy    – 213 800 eur
Náklady   – 248 755 eur 
 
Za obdobie 2015 bol audit ukončený 5. 4. 
2016 nezávislým audítorom Ing. Štefanom Far-
kašom. Výsledkom je, že účtovná závierka za rok 
2015 poskytuje pravdivý a verný obraz fi nančnej 
situácie KGaK k 31. 12. 2015 a výsledok jej hos-
podárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve.

S Ing. Farkašom bola podpísaná zmluva na 
spracovanie auditu účtovnej závierky za rok 2016.

Daňové priznanie

V zmysle zákona o dani z príjmov, Komora geode-
tov a kartografov je daňovník, ktorý nie je založe-
ný alebo zriadený na podnikanie. Táto osobitosť 
spočíva vo vymedzení príjmov, ktoré sú pri tomto 
okruhu daňovníkov zdaňované. Predmetom dane 
podľa § 12, ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je 
dosiahnutý zisk.

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej 
podnikateľskej činnosti:    –  34 955, –  eur
pripočítateľné položky:  4 940,93 eur
– daňová strata:   –  30 014,07 eur
– daň:  0,00 eur

KGaK podala daňové priznanie k dani z príjmov 
právnickej osoby na Daňový úrad Bratislava 
v zmysle zákona do 31. 3. 2017. Daňové priznanie 
vypracovala účtovníčka Ing. Monika Hanzenová.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
27. apríla 2017 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia T: priebežne  
Ing. Holá navrhuje v rámci akcií Komory využiť 
podnety z KN, ku ktorým boli členovia Komory 
vyzvaní prostredníctvom krátkej správy a na VZ.

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového 

zákona (prípadne novelizácie) o Komore geode-
tov a kartografov s dôrazom na samotnú činnosť 
a kontrolu kvality AGaK a riešenie členstva ale-
bo registrácie zahraničných osôb pri cezhranične 
poskytovaných službách AGaK. 
Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

Zákon o Komore nezodpovedá súčasnej situácii, 
ekonomickým, sociálnym a európskym zákonom.  
Keďže pre rok 2017 nie je v pláne ÚGKK SR žiad-
ny zákon, okrem novely katastrálneho zákona, 

bolo dohodnuté  vypracovanie návrhov prostred-
níctvom pracovnej skupiny v Komore, ktoré bu-
dú predložené legislatívnemu odboru ÚGKK SR 
a po posúdení by bol zákon o Komore zaradený 
do legislatívnej rady vlády pre ďalší rok. To zna-
mená, že v roku 2018 by mohol prejsť legislatív-
nym procesom.

V návrhu nového zákona je vhodné inšpirovať 
sa zákonom SKSI, dbať na dôležitosť kvality vyko-
návaných GaK prác, aplikovať problematiku záko-
na o sociálnom poistení, zahraničných (hosťujú-
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bo katastre požadovali podpísať dokument nie vy-
hotoviteľom, ale jedine zodpovedným zástupcom.
Z: regionálni zástupcovia T: 9. jún 2017

 
Odborné stanovisko k technickému riešeniu 

znaleckých posudkov

29. 3. 2017 bola prijatá žiadosť AGaK Ing. Vladimí-
ra Peťka o odborné stanovisko k technickému rie-
šeniu znaleckých posudkov – priebeh hranice a od-
stránenie stavby. Podľa žiadateľa súdni znalci nedo-
statočne vyhodnotili súvisiace dokumenty.

Komora nemá mechanizmus na riešenie súd-
nych sporov, zatiaľ komisia expertov nefunguje. 
MS SR zatiaľ neprijalo pravidlá pre komisie exper-
tov, ako doplnenie komerčnej aktivity.

Katastrálna komisia by mohla posúdiť prilože-
né posudky len v rozsahu prípadného legislatívne-
ho pochybenia.

Prof. Kopáčik, PhD. – v prípade spochybne-
nia súdnoznaleckého posudku sudca môže po-
žiadať znalecký ústav o ďalší posudok  a podľa 
neho sa rozhoduje.

Sociálna poisťovňa

Záväzné stanovisko Komory k forme autorizácie 
nie je možné podať. Už v dôvodovej správe k záko-
nu o Komore je vyjadrený úmysel zákonodarcu, že 
autorizácia bude chápaná  ako forma podnikania. 
To znamená, že autorizácia nie je možná formou 
zamestnanca, jedine pre svojho zamestnávateľa 
na základe čestného vyhlásenia.

Rozhodnutie (výmer) SP pre dôchodcov je 
vhodné doručiť do kancelárie KGaK na posúdenie 
advokátskej kancelárii.

Kancelária Komory rozošle hromadný e-mail  
s odporúčaním, aby v prípade výkonu autorizá-
cie v rámci pracovnoprávneho vzťahu, odniesli 
príslušní členovia na Sociálnu poisťovňu vyplne-
né čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii 
oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného 
podľa osobitného predpisu a vykonávaní auto-
rizácie len pre potreby zamestnávateľa, za úče-
lom zániku povinného nemocenského poistenia 
a povinného dôchodkového poistenia SZČO.

Titul inej profesie na pečiatke AGaK

Na základe žiadosti záujemcu o vstup do Komo-
ry vzišla otázka, ako postupovať pri vyhotovení 
oprávnenia a pečiatky AGaK, ak záujemca o vstup 
do KGaK získal aj titul za inú profesiu – JUDr.

Prof. Kopáčik, PhD. – zodpovedajúce predpi-
sy a pravidlá používania pečiatok so štátnym zna-
kom riešia ich využitie len z pohľadu inštitúcie, 
neriešia mená majiteľov. Je  teda na rozhodnutí 
inštitúcie, ktorá pečiatky vydáva, súčasne majiteľ 
titulu má právo si určiť, ako bude uvádzať svoj ti-
tul na svojich úradných dokladoch.

Návrhy pre doplnenie stavebného zákona

Od člena Komory Ing. Bartka boli prijaté viaceré 
návrhy, ktoré by bolo vhodné  aplikovať do staveb-
ného zákona:
–  nutná evidencia porealizačného zamerania pri 

jednoduchých stavbách,

–  zameriavanie prípojok,
–  oplocovanie a vytyčovanie pozemkov by sa 

nemalo riešiť len formou oznámenia drobnej 
stavby, ale malo by byť pod inštitútom staveb-
ného povolenia, s nutnosťou vytýčenia stavby, 
prípadne uvažovať aj s kontrolou zamerania, 
napr. pri rekonštrukciách plotov.

Pripomienky k návrhu katastrálneho zákona

Zo strany komory bola na ÚGKK SR odoslaná 
pripomienka k návrhu novelizácie zákona o KN 
k §12, bod j) – Pôsobnosť úradu:

j) uznáva odbornú kvalifi káciu fyzických osôb, 
ktoré vykonávajú geodetické a kartografi cké čin-
nosti podľa osobitného predpisu a fyzických osôb, 
ktoré autorizačne a úradne overujú výsledky geo-
detických a kartografi ckých činností podľa osobit-
ného predpisu,

Bod j) vyznieva ako duplicitný. Podobný je už 
v zákone o GaK č. 215/1995 v znení neskorších 
predpisov v § 4, ods.( 2), písm. o), ktorý znie:

o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kva-
lifi kácie na autorizačné overovanie vybraných 
geodetických a kartografi ckých činností podľa 
§ 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu 
o vzdelávaní podľa osobitného predpisu, 2b)

Odkaz 2b) sa týka zákona č. 293/2007 Z.z. 
o uznávaní odborných kvalifi kácií v znení neskor-
ších predpisov.

 
V návrhu novely zákona o KN znenie písmena j) 
je veľmi všeobecné a chýba aj odkaz na osobitný 
predpis (sú tam spomenuté až 2 osobitné pred-
pisy bez odkazu na konkrétny). Možno si to vy-
svetliť všelijako, napr., že sa týka aj autorizačné-
ho overovania aj v inžinierskej geodézii, kde má 
kompetencie na uznávanie odbornej kvalifi kácie 
jednoznačne len Komora.

Je potrebné si vyjasniť, ako to bolo myslené 
a buď tam nechať len úradné overovanie, alebo 
spresniť akej odbornej kvalifi kácie sa to týka. Pre-
tože podľa prvej časti vety to vyzerá, že sa to týka 
aj všetkých geodetov so stredným, bakalárskym 
a vysokoškolským vzdelaním (čo by bolo v po-
riadku v zmysle zápisu geodetov do Centrálneho 
registra na Úrade) alebo sa to týka len uznávania 
odbornej kvalifi kácie zahraničných záujemcov.
Pripomienka Ing. Lužáka – §7 písmeno b) – evi-
dencia cien nehnuteľností nebola zaradená do 
pripomienok Komory, pretože povinnosť evido-
vania cien nehnuteľností je uvedená v dôvodovej 
správe na žiadosť štátnych orgánov – vytváranie 
cenovej mapy, KN neeviduje ceny zo zbierky listín.

Záver:
Pripomienka KGaK znie: buď bod j) z návrhu nove-
ly zákona o KN vypustiť, alebo jednoznačne spres-
niť, aby sa odstránili pochybnosti.

Register právnických osôb

V súvislosti s nutnosťou spracovať generický regis-
ter pre Štatistický úrad, zrejme pre Komoru vyplynie 
povinnosť vydávať výpisy v zmysle zákona o regis-

cich geodetov). Bolo by vhodné, aby sa do zákona 
dostalo aj vykonávanie vybraných GaK prác autori-
zovaným GaK, nielen overovanie týchto prác.

Ak sa bude spracúvať novela zákona, bude 
stačiť paragrafové znenie, v prípade nového zá-
kona bude potrebné spracovanie doložky vplyvov 
(na rozpočet, informatizáciu, zamestnanosť...).

 
Postup prác:
–  spracovanie zámerov Komory, pričom je potreb-

né spolupracovať s advokátskou kanceláriou, 
ktorá už v minulosti evidovala nutnosť zmien 
v zákone  o Komore (doplnenia, spresnenia...).

–  paragrafové znenie v priebehu leta 2017,
–  v októbri 2017 predloženie znenia návrhu no-

vely zákona legislatívnemu odboru ÚGKK SR.
Prof. Kopáčik upozorňuje na obmedzený po-

čet zmien pri novele.
 

Zodpovední členovia Legislatívnej rady, kancelá-
ria Komory – spolupráca s advokátskou kance-
láriou.

Rôzne

Vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie 

nehnuteľnosti

Predstavenstvo aj na základe spoločného rokova-
nia s ÚGKK SR podporuje požiadavku vzdelania 
pre vydanie preukazu na vstup do štátnej doku-
mentácie.

Na základe podnetu od viacerých členov Ko-
mory navrhuje na ďalšom spoločnom rokovaní 
opätovne otvoriť tému na elimináciu požadované-
ho vzdelania pre vydanie preukazu na vstup ale-
bo vjazd na cudzie nehnuteľnosti pri vykonáva-
ní alebo kontrole geodetických a kartografi ckých 
činností (Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK 
SR_16/2016).  Sú evidované rôzne postupy na 
okresných úradoch, ktoré je potrebné preveriť.

Ing. Hardoš – po schválení novely KZ bude plat-
ný 1 preukaz geodeta, ktorý bude vydávaný Úra-
dom na základe potvrdenia vzdelania v zmysle čí-
selníka študijných odborov – minimálne  úplné 
stredoškolské vzdelanie v odbore geodézia. Té-
ma rozdielneho prístupu k preukazom sa tak sta-
ne bezpredmetnou. 

Vyjadrenie ÚGKK SR – neexistuje predĺženie 
platnosti preukazov.

 
Vyhotoviť GP môže len zodpovedný zástupca, 
nestačí vyštudovaný geodet (platné na niektorých 
katastroch).

Ing. Hardoš – ak je uvedená podmienka zod-
povedného zástupcu riešená usmernením Úradu 
odoslaného na katastrálne odbory, Komora bude 
toto usmernenie žiadať od Úradu, aby vedela in-
formovať svojich členov. Je to tiež téma na spo-
ločné rokovanie s Úradom, lebo každý geodetický 
dokument (vrátane GP) by mal byť podpísaný tým, 
kto ho skutočne vyhotovil, pričom v zmysle práv-
nych predpisov je potrebné len geodetické vzdela-
nie. Neexistuje žiadny právny dôvod, aby Úrad ale-



39K 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 slovenský geodet a kartograf   2|2017

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 16. 2. 2017 do 17. 5. 2017
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum
1063 Ing. Patrik Krumpál A 17. 5. 2017
1064 Ing. Miloš Ondruš A 17. 5. 2017
1065 Ing. Andrej Mažári A 17. 5. 2017
1066 Ing. Zuzana Štefundová A 17. 5. 2017
1067 JUDr. Ing. Ondrej Sýkora A 17. 5. 2017

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 17. 5. 2017)
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum
1033 Ing. Matúš Smatana C 24. 3. 2017
924 Ing. Miroslav Pokorný A 1. 4. 2017
288 Ing. Lýdia Ornthová C 13. 4. 2017

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 17. 5. 2017)
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum
1024 Ing. Zuzana Motyková A 15. 2. 2017
534 Ing. Ján Remenec B 20. 3. 2017
943 Ing. Tomáš Mokriš B 25. 4. 2017
184 Ing. Marián Kalabus A 30. 4. 2017

tri právnických osôb v spolupráci so ŠÚ. Členovia 
predstavenstva schválili názov zdrojovej eviden-
cie Komory „Zoznam autorizovaných geodetov 
a kartografov vedený v zmysle zákona NR SR 
č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

Uznesenie 12/2017 Z č. 3/2017

Predstavenstvo KGaK schválilo a vymenova-
lo novú Skúšobnú a autorizačnú komisiu  v pred-
chádzajúcom zložení: predseda – prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD.; členovia Ing. Ján Bielik, Ing. Mi-
lan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. Jo-
zef Kožár, Ing. Štefan Lukáč. 

Ďalej schválilo regionálnych zástupcov a zlože-
nie niektorých komisií Komory. 
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Regionálni zástupcovia KGaK

Bratislava: Ing. Jozef Pobjecký, Trnava: Ing. Jozef 
Piroha, Trenčín: Ing. Anna Holá, Nitra: Ing. Mar-
tin Ondriaš, Banská Bystrica: Ing. Martina Buš-
niaková, Žilina: Ing. Vladimír Stromček, Košice: 
Ing. Andrej Gargalovič, Prešov: Ing. Peter Repáň.

Komisia inžinierskej geodézie

Predseda: Ing. Jozef Kožár  
Podpredseda: Ing. Štefan Lukáč
Členovia: prof. Ing. Alojz Kopáčik. PhD., Ing. Ján 
Hardoš, Ing. Oto Svätojánsky, Ing. M. Ondriaš (ná-
vrh pre predsedu KIG)

Komisia pre kataster nehnuteľností a pozemkové 

úpravy

Predseda: Ing. Vladimír Raškovič
Podpredseda: Ing. Peter Repáň
Konzultanti, výkonný výbor: Ing. Anna Holá, Ing. 
Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klučiar , Ing. Jozef Piro-
ha, Ing. M. Bušniaková  a ďalší ad hoc

Spoločné zasadanie orgánov KGaK a zástupcov 

ÚGKK

–  termín 8. – 9. júna 2017.
–  miesto – návrhy Nemšová, Komárno, Trenčín. 

Po preverení možností bolo stanovené miesto 
hotel Bránica, Belá.

–  návrhy tém: novela zákona o Komore, GP na 
rozostavané stavby, ceny na vybrané činnosti 
v KN, vstup na cudzie nehnuteľnosti, vyhotovo-
vanie GP zodpovednými zástupcami.
Ing. Nechuta: vyhodnotenie riešenia zvyškových 

parciel, objektivizácia overovania GP, opravy v KN.

Súťaž na PPÚ

V nadväznosti na neadekvátne zrušenie súťaže bo-
lo spracované v spolupráci s Komorou pozemkových 
úprav Spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných 
organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na „Vypracovanie 
projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrál-
nych územiach samosprávnych krajov Slovenskej re-
publiky“. Vzhľadom na to, že ÚVO neeviduje ofi ciálnu 
námietku k súťaži, nemôže sa uvedenému venovať.

Pripravuje sa nová súťaž, na krajoch sú spra-
cúvané zoznamy katastrálnych území.

Kancelária Komory osloví advokátsku kancelá-
riu, či vykonáva služby pre Register partnerov ve-
rejného sektora (RPVS) a ak áno, či je možná spo-
lupráca pre členov KGaK.

VZ KGaK v Žiline  

Počet účastníkov VZ:
Podľa zápisnice Mandátovej komisie počas prie-
behu VZ:
–  fyzicky prítomných 535 členov,
–  zastupovať sa nechalo 22 členov,
Spolu 557 hlasov – 75,78 %.
Podľa defi nitívneho spočítania prezenčnej listiny 
po ukončení VZ:
–  fyzicky prítomných 589,
–  zastupovať sa nechalo 28 členov.
Zmeny po voľbách:
–  predstavenstvo  2 zmeny: noví členovia Ing. 

Bušniaková, Ing. Ondriaš
–  disciplinárna komisia 1 zmena: Ing. Machá-

ček (nezvolený), nový člen Ing. Lužák
–  dozorná rada bez zmeny.
Analýza diskusných príspevkov:
Z diskusných príspevkov nevyplynula pre predsta-
venstvo povinnosť  prijatia nových úloh.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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