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l Milí čitatelia!
Virtuálna realita, či mobilné aplikácie sa nám v súčasnosti ja-
via ako nevyhnutné a podvedome ovplyvňujú rôzne sféry náš-
ho života. Projektantskej profesii v stavebníctve sa pomerne 
dlho technologický fenomén vyhýbal, pretože sa viezla na bá-
ze papierových projektov. Prichádza však obdobie, keď už 
klasické rysovacie pomôcky vychádzajú z módy a vytláčajú 
ich sofi stikované softvéry. Čiže samotné projektovanie v sta-
vebníctve sa začína uberať smerom k dokonalejšej príprave, 
t. j. k informačnému modelovaniu stavieb. Pochopenie bene-
fi tov informačného modelovania všetkých účastníkov staveb-
ného procesu posunie dopredu, pretože BIM modely nielenže 
dokážu hospodárne narábať s prostriedkami investorov, ale 
v budúcnosti z nich budú môcť profi tovať najmä budovy, ktoré 
budú kvalitnejšie postavené, energeticky efektívnejšie a ohľa-
duplnejšie k životnému prostrediu. Často sa v stavebnej praxi 
hovorí, že BIM by mal byť spoločným jazykom medzi všetký-
mi účastníkmi stavebného procesu, predovšetkým priamymi 
účastníkmi. Upozorňujem na túto problematiku preto, že sna-
hou redakčnej rady bude približovať vám informačné modelo-
vanie stavieb aj v nasledujúcich číslach bulletinu.
Rubriku „Hlavné odborné články“ tentoraz napĺňajú dva prí-
spevky. Prvý je z naznačenej problematiky zavádzania BIM 
do praxe a je od mladých pracovníkov Katedry geodézie Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave pod názvom: „Využitie výmen-
ných formátov pre informačné modelovanie stavieb“. Druhý 
príspevok je od skúseného pracovníka spoločnosti Progres 
CAD Engineering , s. r. o., z Prešova s názvom: „Tvorba, ak-
tualizácia, využitie a predaj digitálnej technickej mapy mes-
ta Prešov“.
Rubrika „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry“ je naplnená krátkymi správami z činnosti orgánov Komo-
ry a informáciami z tradičného volejbalového podujatia „Vé-
Gées 2018“.
Osobitnú rubriku tvorí „Valné zhromaždenie KGaK – Košice 
2018“, v ktorej nájdete správu o činnosti KGaK (od predse-
du predstavenstva), správu o činnosti Skúšobnej a autorizač-
nej komisie, správu o činnosti Disciplinárnej komisie, správu 
o hospodárení KGaK za uplynulé obdobie, revíznu správu Do-
zornej rady a zápisnicu z Valného zhromaždenia KGaK, kona-
ného 13. apríla 2018 v Košiciach.
Rubriku „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“ vy-
pĺňajú predajcovia Surveye, Geotech, Geotronics a SGS Geo-
solutions.
V rubrike „Komora informuje“ nájdete informácie z dvoch za-
sadaní predstavenstva KGaK, informácie kancelárie Komory 
o nových členoch, o členoch, ktorým bola obnovená aj poza-
stavená činnosť, o členoch, ktorí vystúpili na vlastnú žiadosť, 
ako aj spomienka na tých, ktorí opustili naše rady.
Príjemné čítanie druhého tohtoročného čísla časopisu, ako aj 
príjemné letné dovolenkové obdobie želá všetkým čitateľom 
v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Využitie výmenných formátov 
pre informačné modelovanie stavieb

 

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

Úvod

Informačný model stavby BIM (skratka z an-
glického výrazu Building Information Mo-
del, resp. Modeling) umožňuje využívanie 
virtuálneho modelu stavby počas celého ži-
votného cyklu. Informačný model stavby je 
vo svojej podstate parametrický objektovo 
orientovaný dátový 3D model stavby, ktorý 
obsahuje informácie o konštrukciách, prv-
koch a ich parametroch. Hlavnou víziou BIM 
je vytvorenie pravdivých, spoľahlivých infor-
mácií o stavbe, ktoré sa navzájom dopĺňajú 
a sú ľahko vymeniteľné, a ich sprístupnenie 
pre rôznych účastníkov stavebného proce-
su. Základnou podmienkou naplnenia tej-
to vízie je interoperabilita a parametrické 
správanie sa objektov BIM, t. j. pri akejkoľ-
vek zmene jedného parametra sa generu-
je množina zmien vo všetkých parametroch 
a objektoch modelu. Predkladaný príspevok 
je venovaný stručnému prehľadu výmen-
ných formátov v oblasti BIM. Hlavným pred-
metom príspevku je výmenný formát IFC 
(Industry Foundation Classes), keďže v sú-
časnosti je najviac používaným a podporo-
vaným výmenným formátom v oblasti infor-
mačného modelovania stavieb.

1. Interoperabilita v oblasti BIM

Interoperabilitou sa rozumie schopnosť rôz-
nych systémov spolupracovať, vymieňať si 
dáta medzi sebou a tak dosiahnuť vzájom-
nú súčinnosť. Interoperabilita umožňuje, 
aby celý proces bol vo výraznej miere digi-
talizovaný, čo v konečnom dôsledku priná-

ša možnosť automatizácie a efektívne riade-
nie týchto procesov. V minulosti bola intero-
perabilita závislá od súborovo založených 
výmenných formátov, ktoré boli limitované 
na geometrické (grafi cké) údaje, napr. DXF 
(skratka z anglického výrazu Drawing eX-
change Format) alebo IGES (z angl. Initial 
Graphic Exchange Specifi cation). Oproti 
tomu BIM model môžeme charakterizovať, 
ako kombináciu grafi ckých dát, negrafi c-
kých dát (informácií) a dokumentov týkajú-
cich sa stavebného projektu. Okrem uvede-
ných troch súčastí, v niektorých defi níciách 
aj metadáta sa uvádzajú ako súčasť infor-
mačného modelu. Z toho vyplýva, že kým 
základom v CAD systémoch bola geomet-
ria (resp. grafi cké dáta), v oblasti BIM roz-
lišujeme rôzne typy geometrie a tiež vzťahy, 
väzby medzi jednotlivými objektmi a aj atri-
búty a vlastnosti týchto objektov. V niekto-
rých prípadoch grafi cké dáta predstavujú 
iba 5 % informácií o projekte, samozrejme 
tieto údaje sú nevyhnutné pre každý infor-
mačný model. Výmenné formáty CAD systé-
mov sú dnes už nepostačujúce, keďže z mo-
delovania geometrie sa prešlo na modelova-
nie reálnych objektov (komplexných prvkov 
vrátane vzťahov, väzieb a atribútov). Jednot-
livé výmenné formáty tak musia obsahovať 
oveľa viac informácií, ako to bolo v minulos-
ti, aby boli použiteľné počas celého životné-
ho cyklu daného objektu, a to od projektova-
nia cez realizáciu až po užívanie a prevádz-
ku stavieb vrátane rôznych analýz [1] & [2].

Na konci osemdesiatych rokov 20. storo-
čia boli vyvinuté tzv. dátové modely podpo-
rujúce výmenu modelov vybraných objektov 
medzi rôznymi priemyselnými odvetviami. 

Tento proces bol ovplyvnený tvorbou sku-
piny medzinárodných noriem ISO – STEP 
(z angl. STandard for the Exchange of Pro-
duct model data) – ISO 10303. Pri týchto 
dátových modeloch rozlišujeme rôzne sché-
my, defi nujúce štruktúru ukladania údajov 
v danom dátovom modeli. Existencia viace-
rých schém dátových modelov spôsobuje, 
že dva softvéry môžu exportovať alebo im-
portovať rozdielne informácie (v odlišných 
štruktúrach) na opísanie toho istého objektu 
(resp. atribútu), čím často dochádza k strate 
alebo dezinterpretácii informácií. Preto jed-
nou z najdôležitejších výziev interoperability 
v oblasti BIM je zabezpečiť spoluprácu me-
dzi rôznymi softvérmi od rôznych výrobcov 
a zaviesť jednotný (resp. čo najuniverzálnej-
ší) výmenný formát pre BIM. Splnenie tejto 
úlohy má zabezpečiť, aby jednotliví účast-
níci stavebného procesu neboli limitovaní 
používaním konkrétneho softvérového pro-
duktu.

Dôležitosť tejto výzvy potvrdzuje aj fakt, 
že významné softvérové spoločnosti z ob-
lasti AEC (skratka z angl. Architecture, En-
gineering & Construction) vyjadrili svoju 
podporu pre BIM interoperabilitu (napr. Au-
todesk a Trimble [3], Bentley Systems [4], 
Nemetschek, a iný).

V praxi to znamená, že jednotliví odborníci 
z profesií by mali byť schopní vytvoriť si svoju 
časť BIM modelu stavby postupom a softvé-
rom zaužívaným ich spoločnosťou, bez nut-
nosti použitia prídavných softvérových pro-
duktov. Počas projektovania, ako aj realizácie 
stavby si každý účastník vytvorí svoj vlastný 
model, pričom jednotlivé modely spoločne 
tvoria informačný model stavby (obr. 1).
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2. Výmenné formáty pre BIM

Zjednotenie dátových formátov, resp. vytvo-
renie jedného základného výmenného for-
mátu v oblasti stavebníctva bolo vždy veľ-
kou výzvou. Väčšina dnešných výmenných 
formátov je založená na 3 základných jazy-
koch dátových štruktúr, ktorými sú SQL, EX-
PRESS a XML. Na ich základe sú vytvorené 
najčastejšie používané dátové formáty, kto-
rými sú:

• CIS/2 je široko uznávaným a používa-
ným výmenným formátom pre návrh, 
analýzu a výrobu oceľových konštrukcií 
v anglickom a severoamerickom oceľo-
vom priemysle. Je založený na modelo-
vacom jazyku EXPRESS.

• BACnet (z angl. Building Automation and 
Control) je defi novaný medzinárodnou 
technickou normou ISO 16484 – 5:2017 

(ASHRAE) Building automation and con-
trol systems (BACS) – Part 5: Data com-
munication protocol. Bol vyvinutý, aby 
umožnil komunikáciu medzi systéma-
mi na automatizáciu a medzi riadiacimi 
systémami budov, ako sú systémy vyku-
rovania, vetrania a klimatizácie, riadenie 
osvetlenia, riadenie prístupu a pod. 

• CityGML je otvorený štandardizovaný 
dátový model a výmenný formát pre di-
gitálne 3D modely. Defi nuje spôsoby 
opisovania 3D objektov, ako aj objektov 
miest (napr. budovy, cesty, rieky, mosty, 
a pod.). Taktiež defi nuje rôzne úrovne de-
tailov pre 3D objekty. Vo väčšine prípa-
dov sa využíva v oblasti GIS. 

V súčasnosti najbežnejším, najviac pou-
žívaným a podporovaným výmenným formá-
tom BIM modelov je IFC, ktorý je podrobnej-
šie opísaný v nasledujúcej podkapitole.

2.1 Výmenný formát IFC 

IFC (Industry Foundation Classes) ako 
neutrálny výmenný formát pre BIM modely 
s otvorenou špecifi káciou vytvorila a konti-
nuálne vyvíja nezisková medzinárodná orga-
nizácia buildingSMART (predtým Internatio-
nal Alliance for Interoperability). Táto orga-
nizácia iniciovaná spoločnosťou Autodesk® 
bola založená v roku 1994 ako konzorcium, 
s cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi 
softvérmi používanými v stavebníctve. Hlav-
ným cieľom organizácie je dosiahnuť intero-
perabilitu v stavebnom priemysle (v oblasti 
BIM) pomocou IFC [6].

IFC je certifi kovaný, štandardizovaný 
a otvorený výmenný formát pre informačné 
modely stavieb, slúži na opísanie a zdieľa-
nie informácií, ktoré sa používajú v staveb-
nom priemysle a pri správe budov, ako aj 
na riadenie procesov počas celého životné-

architektúra konštrukcia potrubné vedenia

elektrické zariadenia spojený model technické zariadenia

Obr. 1 • Rôzne súčasti BIM modelu [5]
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ho cyklu budov. IFC má objektovo oriento-
vaný dátový model a je založený na ISO – 
STEP EXPRESS modelovacom jazyku. V sú-
časnosti platná technická norma defi nujúca 
IFC (v súčasnej verzii IFC4) je STN EN ISO 
16379:2016 Dátový formát Industry Foun-
dation Classes (IFC) na zdieľanie dát v sta-
vebníctve a facility managemente.

Výmenný formát IFC obsahuje okrem 
grafi ckých aj negrafi cké dáta (číselné a tex-
tové informácie) vrátane vzťahov v danom 
objekte, ako aj atribúty, vlastnosti, metadá-
ta a pod. (obr. 2). Napríklad pri objekte ako 
je okno, obsahuje okrem umiestnenia, geo-
metrie a rozmerov aj informácie ako sú dá-
tum inštalácie, materiál, tepelnoizolačné 
vlastnosti, vrstvy, informácie o požiarnej, 
prípadne mechanickej odolnosti atď. Tieto 
údaje je možné zobraziť, analyzovať a modi-
fi kovať rôznymi spôsobmi vo viacerých soft-

véroch od rôznych výrobcov. Pomocou IFC 
je zabezpečená interoperabilita medzi stov-
kami softvérov a aplikáciami slúžiacimi na 
prácu s BIM modelmi.

Dátový model IFC výmenného formátu 
je entitno-relačný model založený na ISO – 
STEP EXPRESS modelovacom jazyku. For-
mát a štruktúra samotného IFC súboru je 
defi novaný pomocou STEP – FILE, ktorý je 
defi novaný medzinárodnou technickou nor-
mou ISO 103003 – 21:2016 Industrial au-
tomation systems and integration –  – Pro-
duct data representation and exchange –  
– Part 21: Implementation methods: Clear 
text encoding of the exchange structure.

Rozlišujeme 2 typy IFC formátov, samot-
né *.ifc a *.ifcXML, kde sa využíva štruktú-
ra XML dokumentu, pričom obidva formáty 
sú rovnocenné. Model vo formáte *.ifc (resp. 
*.ifcXML) je uložený v podobe jednoduché-

ho textu (obr. 3), čo predstavuje veľký objem 
dát oproti binárnym súborom so zhodným 
obsahom. Preto je defi novaný ako doplnok 
aj *.ifcZIP, ktorý je komprimovanou verziou 
IFC (resp. ifcXML) súboru. Použitím ZIP kom-
presie je možné dosiahnuť zníženie veľkosti 
IFC súboru až o 60 – 80% a ifcXML súbo-
ru až o 90 – 95%. Formát *.ifcZIP je urče-
ný predovšetkým na archiváciu a prenos dát.

IFC je otvorený stále sa vyvíjajúci vý-
menný formát. Súčasne platnou a používa-
nou verziou IFC je IFC4(Add2), ktorá bola 
vydaná v júli 2016, a jediná je defi novaná 
už uvedenou technickou normou STN EN 
ISO 16379:2016. Predchádzajúce verzie 
boli IFC2x3, v súčasnosti stále v platnosti, 
IFC2x2, IFC2x, predtým IFC2.0, IFC1.5.1, 
IFC1.5 a IFC1.0, ktoré už nie sú podporova-
né. Konzorcium buildingSMART aktuálne vy-
víja novú verziu – IFC5 [7].

Geometria

Vlastnosti
Kvantita

Kategorizácia

štruktúra údajov

geometria

atribúty, 
vlastnosti údajov

Obr. 2 • BIM model 
vo výmennom formáte 
IFC [5]

Obr. 3 • Ukážka obsahu 
IFC súboru [5]
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3. Využitie výmenného formátu IFC 

Hlavnou kritikou na používanie IFC, ako vý-
menného formátu pre BIM modely v minu-
losti, bola strata údajov pri prenose modelu 
z jedného softvéru do druhého. V niektorých 
prípadoch sa pri prenose mohlo stať, že časť 
geometrie chýbala (obr. 4 – vľavo). Okrem to-
ho aj keď prenos geometrie prebehol úspeš-
ne bez akýchkoľvek strát, mohli sme naraziť 
na geometrické nepresnosti (obr. 4 – vpravo). 
V tomto smere sa dosiahli výrazné zlepšenia, 
pričom sa aj v súčasnosti neustále pracuje na 
odstránení jednotlivých nedokonalostí.

Ďalším limitujúcim faktorom môže byť 
strata negrafi ckých údajov (atribútov, popi-
sov, a pod.), pretože softvéry podporujúce 
prácu s BIM modelmi vo svojich natívnych 
formátoch pracujú s inými dátovými štruktú-
rami ako IFC. Ďalším dôvodom straty infor-

mácií je aj to, že je rozdiel medzi súbormi 
atribútov (tzv. „property sets“) v rozličných 
softvéroch, resp. medzi atribútmi defi nova-
nými v technickej norme pre IFC a medzi 
atribútmi v danom softvéri. Tvorcovia BIM 
modelov často používajú svoje vlastné atri-
búty, namiesto atribútov defi novaných pre 
IFC. V niektorých prípadoch môžeme nájsť 

podobné atribúty v technickej norme, ale vo 
väčšine prípadov ich musí užívateľ vyhľadať 
a identifi kovať (resp. zadefi novať) sám. Na 
zvýšenie efektívnosti využívania formátu IFC 
v budúcnosti bude nevyhnutné, aby výrob-
covia CAD softvérov (podporujúcich BIM) 
zosúladili svoje súbory atribútov so súbormi 
uvedenými v STN EN ISO 16379:2016.

Obr. 4 • Chýbajúca (vľavo) a chybná geometria (vpravo) po prenose [8]

Obr. 5 • Časť BIM modelu administratívnej budovy vo formáte *.rvt v Revit – e (hore) a vo formáte *.ifc v ArchiCAD – e (dolu)
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Na obr. 5 je zobrazená časť BIM modelu 
administratívnej budovy v úrovni podrobnosti 
LOD 300 (Level Of Development). Označenie 
LOD môžeme chápať, ako podrobnosť BIM 
modelu [9]. BIM model (obr. 5 – hore) bol vy-
tvorený v softvéri Revit od spoločnosti Auto-
desk® vo formáte *.rvt (natívny formát soft-
véru Revit). Na overenie využiteľnosti IFC vý-
menného formátu model bol exportovaný do 
výmenného formátu *.ifc a následne načítaný 
do softvéru ArchiCAD (obr. 5 – dolu) od spo-
ločnosti Graphisoft® na verifi káciu modelu. 
Pri výmene modelu medzi uvedenými softvér-
mi nedošlo k strate alebo k chybnej identifi -
kácií grafi ckých dát (t. j. zmena priestorovej 
skladby objektu, tvarov príp. rozmerov a zme-

na v orientácii jednotlivých prvkov alebo spo-
jení jednotlivých stien, okien, dverí a pod.). 
K strate grafi ckých dát nedošlo ani v prípade 
objektov modelovaných použitím špecializo-
vaných knižníc (skrine, sanita a pod.)

Zmeny a strata informácií však boli zis-
tené pri porovnaní pôdorysu jednotlivých 
miestností (obr. 6 a obr. 7). Pôdorys bol vy-
tvorený automatizovane použitým nástrojov 
softvéru Revit na základe užívateľom defi -
novaných atribútov. Po exporte do IFC a ná-
slednom importe sa stratili predovšetkým 
popisné informácie výkresu, ako sú rozme-
ry (kóty) jednotlivých miestností, okien, dve-
rí, nosného systému. Okrem toho sa strati-
li značky označujúce typ okien a dverí, ako 

aj značka zábradlia a pod. Časť textových 
informácií, ako sú vlastnosti jednotlivých 
miestností (číslo a názov miestností) sa za-
chovali, ale informácie o výmerách miest-
ností nezachovali. Nezachovalo sa ani for-
mátovanie textov, ako sú typ, veľkosť písma, 
natočenie textu a pod.

Výmena modelu spôsobilo úplnú stra-
tu niektorých objektov v pôdorysoch, defi -
novaných v špecializovaných knižniciach 
objektov softvéru Revit (kuchynská linka, 
umývadlo), ako je to vidieť napríklad v prí-
pade miestnosti 302 – Kuchynka na obr. 6 
a obr. 7.

Na pôdorysoch (obr. 6 a obr. 7) je vidieť, 
že v niektorých prípadoch sa nezachova-

Obr. 6 • Pôdorys v natívnom 
formáte (*.rvt) v softvéri Revit

Obr. 7 • Pôdorys vo 
výmennom formáte IFC
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li pôvodné informácie daného BIM mode-
lu, pričom išlo hlavne o popisné informá-
cie a nie o nosné informácie daného mode-
lu. Strata dát, prípadne chybné zobrazenie 
a nesúlad medzi pôdorysmi je spôsobené 
práve tým, že pri vytváraní modelu boli po-
užité atribúty defi nované užívateľom, ktoré 
nebolo možné preniesť do modelu vo formá-
te IFC. Ako už bolo uvedené na začiatku ka-
pitoly 4, tieto chyby (prípadne nedostatky) 
by sa dali odstrániť zosúladením súborov 
atribútov v softvéroch podporujúce prácu 
s BIM s atribútmi defi novanými STN EN ISO 
16379:2016. Na základe porovnania môže-
me konštatovať, že IFC ako výmenný formát 
zabezpečuje interoperabilitu medzi softvér-
mi podporujúcimi BIM od rôznych spoloč-
ností, čo z pohľadu užívateľov znamená voľ-
nosť pri výbere softvéru.

4. Záver

V súčasnosti výmena informácií o projek-
te medzi účastníkmi výstavby je vo väčšine 
prípadov založená na výmene 2D dokumen-
tácie (výkresov) medzi vybranými subjektmi 
jednotlivo. Takýto spôsob výmeny informá-
cií je neefektívny a môže viesť k strate infor-
mácií. V prípade informačného modelovania 
stavieb jednotlivé subjekty sa podieľajú na 
tvorbe jedného spoločného modelu už od 
samotného začiatku. Spolupráca a vzájom-
ná komunikácia všetkých účastníkov už od 
počiatočnej fázy projektu zabezpečuje vy-
sokú kvalitu výsledného modelu a môže eli-
minovať neskoršie kolízie, a tým dosiahnuť 
výrazné zníženie času a fi nančných pros-
triedkov potrebných na realizáciu projektu. 
Základom efektívnej spolupráce je intero-
perabilita, ako aj voľba vhodného výmenné-
ho formátu údajov pre všetkých účastníkov 
stavebného procesu bez limitácie na vybra-
ný softvér. V súčasnosti najčastejšie použí-
vaným výmenným formátom BIM modelov 
je IFC, ktorý je jediným formátom podpo-
rovaným viacerými poprednými výrobcami 
softvérov a ktorý je defi novaný technickou 
normou STN EN ISO 16379:2016. Na zá-
klade porovnania modelov na obr. 5 môže-
me vidieť, že v súčasnej verzii sú už nedo-
statky súvisiace s prenosom geometrie mo-
delu (obr. 4) odstránené. Strata informácií, 

prípadne chybné zobrazenie bolo spôsobe-
né nesúladom použitých atribútov a atribú-
tov defi novaných technickou normou pre 
IFC, pričom išlo hlavne o doplňujúce infor-
mácie modelu. Môžeme deklarovať, že po-
mocou výmenného formátu IFC je zabezpe-
čená výmena informácií medzi jednotlivými 
profesiami v rámci celého životného cyklu 
bez limitácie na vybraný softvérový produkt. 
Okrem toho vývoj IFC výmenného formátu 
neustále napreduje, pričom sa prispôsobu-
je požiadavkám odvetvia a zahŕňa stále viac 
rozšírení.
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Tvorba, aktualizácia, využitie a predaj 
digitálnej technickej mapy mesta Prešov 

1.  História vzniku digitálnej 
technickej mapy mesta Prešov 
(DTMMP) a jej súčasný stav

V období rokov 1976 – 1991 sa na zasta-
vanom území mesta Prešov (len v katastrál-
nom území Prešov) vytvárala analógová 
technická mapa mesta (TMM). Mapa bola 
vytváraná klasickým terestrickým geode-
tickým meraním, kartografi ckým spracova-

ním a ofsetovou viacfarebnou tlačou vo for-
máte mapových listov (ML) v mierke 1:500. 
Rozmery ML sú 62,5 cm x 50,0 cm, teda je-
den ML zobrazuje plochu 312,5 m x 250 m, 
t. j. 7,8125 ha. Spracovaných bolo 157 ML 
vrátane niekoľkých „okrajových“, teda nie 
úplne zaplnených ML s rozlohou zhruba 
1 127 ha – obr. 1.

Sú to krásne mapy so sivým vyplne-
ním budov, uvedením počtu podzemných 

a nadzemných podlaží budov, so zobraze-
nými stromami v uliciach, s farebným roz-
líšením podzemných a nadzemných vede-
ní inžinierskych sietí, vyriešeným výškopi-
som. Z mimorámových údajov sú okrem 
tých štandardných zaujímavé údaje typu: 
„Pre vnútornú potrebu štátnych orgánov 
a socialistických organizácií“ (vľavo hore 
ML), „© polohopis Slovenský úrad geodézie 
a kartografi e, © výškopis a podzemné inži-

Obr. 1 • Technická 
mapa mesta (r. 1976)
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nierske siete Mestský národný výbor v Pre-
šove“ (dole v strede ML).

Geodetické a kartografi cké práce na tvorbe 
TMM boli realizované podľa týchto predpisov:

1. Technické mapy miest. Návod. N-5/1-
1971. Slovenská správa GaK, 1972.

2. ČSN 73 0120. Značky základných tech-
nicko-hospodárskych máp, 1968.

3. ČSN 73 0122. Značky účelových máp 
a plánov v stavebníctve, 1968.

4. ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek. Zá-
kladní ustanovení. 1978.

5. ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek. 
Kreslení a značky. 1978.

6. Smernica o účelových mapách veľkých 
mierok. 984 230 S/84. 1984.

7. Metodický návod na tvorbu technickej 
mapy mesta. 984 232 MN – 2/84.

Veľmi skrátene sa dá povedať, že podrobné 
body TMM sú určené geodetickými metóda-
mi v súradnicovom systéme Jednotnej trigo-

nometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a vo 
výškovom systéme Baltskom – po vyrovna-
ní (Bpv) s presnosťou v polohe bodu danou 
základnou strednou súradnicovou chybou 
mxy = 0,14 m a vo výške danou základnou 
strednou výškovou chybou mH = 0,12 m, te-
da v 3. triede presnosti mapovania. Z vlast-
nej skúsenosti môžem potvrdiť, že keď som 
odmeral vzdialenosti (niekoľko desiatok dĺ-
žok v rôznych lokalitách) medzi bodmi zo-
brazenými na papierovej mape a potom 
som ich premeral (napr. nekomparovaným 

Obr. 2 • DTMMP k 31. 12. 2015 (52 MB údajov, vo forme 14 DGN súborov)
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pásmom) priamo v teréne, rozdiely v dĺž-
kach neboli väčšie ako 0,30 m. Mladším ko-
legom, ktorí sú už zvyknutí na prácu s tech-
nológiou GNSS sa môžu uvedené čísla zdať 
úsmevné, no „klasici“ vedia, o čom hovorím.

Ale hlavne – geodeti pri tvorbe TMM merali 
reálnu skutočnosť, bez ohľadu na aktuálny 
stav operátu katastra nehnuteľností.

Do roku 1991 bol objednávateľom TMM vte-
dajší Útvar hlavného architekta mesta Pre-
šov, ktorý nepatril do pôsobnosti Mestské-
ho národného výboru. Roku 1991 sa pro-
cesom „delimitácie“ stali analógové mapy 
TMM majetkom mesta Prešov. Sám nemám 
celkom ujasnené, čo presne to znamená, 
ale vtedy sa málokto dôkladnejšie zaoberal 
otázkami vlastníckych práv k 157 papiero-
vým mapám.

V rokoch 1992 – 1993 bola vykonaná 
kartometrická digitalizácia analógovej TMM 
na veľkoplošných digitizéroch a konverzia 
máp do vektorovej podoby vo formáte DGN 
softvéru MicroStation™. Typy súborov sú 
v 2D. Zároveň bol vypracovaný úvodný do-
kument vo forme Technickej správy, v kto-
rom boli určené technické parametre teraz 
už Digitálnej Technickej Mapy Mesta Pre-
šov (ďalej len DTMMP) – obr. 2.

Podrobný opis technických parametrov tvor-
by DTMMP nájdete v dokumente „Interný 
predpis na tvorbu a aktualizáciu digitál-
nej technickej mapy mesta Prešov“. Je to 
20-stránkový dokument, v ktorom sú veľmi 
podrobne rozdelené výkresy (14 rôznych 
DGN), ich jednotlivé elementy (čiary, mapo-
vé značky, texty) a atribúty prvkov (hladina 
umiestnenia, farba, typ čiary, fonty, vklada-
cie body a výšky textov a pod.). Zdá sa to byť 
zložitý dokument, ale uisťujem vás, že kaž-
dý priemerne zdatný užívateľ MicroStatio-
nu zvládne v krátkom čase spracovať napr. 
výkres dokumentácie skutočného vyhotove-
nia stavby (DSVS) podľa tohto predpisu. Na 
prvý pohľad prílišná fragmentácia štruktú-
ry DTMMP je spôsobená tým, že sme chce-
li zabezpečiť čo najväčšiu využiteľnosť úda-
jov DTMMP pri tvorbe rôznych informačných 
systémov. O tom, či sa to podarilo, pojed-
nám nižšie.

Od r. 2002 boli vykonané nové merania 
DTMMP a taktiež aktualizácie z iných pod-
kladov (napr. z DSVS subjektov, ktoré vyko-
návajú stavebnú činnosť na území mesta).

Je dôležité zodpovedať dve otázky:

1.  Aká plocha územia mesta Prešov je zma-
povaná v rámci DTMMP?

2.  Nakoľko sú údaje DTMMP aktuálne?

K prvej otázke: Plocha celej DTMMP k 31. 
decembru 2015 je 2 268 ha. Plocha zasta-
vaných území v katastrálnych územiach: 
Prešov, Solivar, Nižná Šebastová a Šalgovík 
podľa údajov KN je 2 285 ha. Tu však tre-
ba brať do úvahy, že DTMMP sa tvorí aj na 
„nezastavaných“ územiach. Napríklad boli 
zmapované zosuvné územia Za Kalváriou, 
územia určené na investičnú výstavbu – hon 
Grófske v Nižnej Šebastovej. Chýba zame-
ranie obce Šalgovík. V súčasnosti DTMMP 
pokrýva zhruba 85 % zastavaného územia 
mesta Prešov.

K druhej otázke: O aktuálnosti údajov 
DTMMP možno konštatovať, že správca 
DTMMP eviduje aktuálnosť a rozsah jednot-
livých lokalít tvorby DTMMP v samostatných 
operátoch (mapa a textovo-číselné údaje). 
Ak by ste mali záujem o detailnejšie infor-
mácie, poskytnem ich. V zásade sa dá kon-
štatovať, že údaje DTMMP sú aktuálne od 
roku 1976 k 31. 12. 2015. DTMMP aktuali-
zuje správca aj z DSVS iných subjektov, na-
pr. telekomunikačných spoločností. Bolo by 
osožné užšie spolupracovať so stavebník-
mi na území mesta typu: Národná diaľničná 
spoločnosť, Slovenská správa ciest (diaľnič-
ný privádzač Vydumanec, ulica Nábrežná), 
VÚC – Prešovský samosprávny kraj (Kuzmá-
nyho ulica) a podobne.

Optimálny stav by nastal, ak by v DTMMP 
boli zahrnuté všetky aktuálne nadzemné aj 
podzemné vedenia inžinierskych sietí všet-
kých správcov. V súčasnosti už SPP, VSE, 
VSD, VVS, Slovak Telecom a aj ďalšie tele-
komunikačné a IT spoločnosti užívajú svoje 
GIS a neustále ich aktualizujú. Mesto Prešov 
vyvíja značnú snahu o spoluprácu s týmito 
subjektmi. Uvidíme, čo nám budúcnosť pri-
nesie.

 

2.  Zmluvné a orgwarové vzťahy 
DTMMP

Mesto Prešov, v súlade s bradatým geode-
ticko-kartografi ckým pravidlom, že „každá 
mapa v deň vydania je už neaktuálna“, uza-
tvorilo so spoločnosťou Progres – Pozemné 
stavby, a. s., v roku 1994 Zmluvu o obchod-
nom zastúpení, správcovstve a aktualizácii 
DTMMP.

Túto zmluvu (doplnenú a aktualizovanú 
v roku 1999) plnia obe strany do dnešných 
dní. Je napísaná na štyroch stranách, prí-
lohy tvoria „Poverovacia listina“ a Cenník 
DTMMP. Je zjavné, že ju písali a podpisova-
li rozumní ľudia, nezdeformovaní zákonom 
o verejnom obstarávaní.

Zároveň kompetentní vyvinuli značné 
úsilie o vytvorenie „Združenia správcov sie-
tí a ostatných informácií na tvorbu a využi-
tie DTMMP“. To sa podarilo v roku 1994, 
keď sa stali členmi združenia okrem Mes-
ta Prešov a spoločnosti Progres – Pozemné 
stavby, a. s., aj Slovenský plynárenský prie-
mysel, š. p., Východoslovenské energetic-
ké závody, š. p., Slovenský energetický pod-
nik, š. p., a spoločnosť Tatra Temex Cable, 
s. r. o. V roku 2005 bola podpísaná aj zmlu-
va o spolupráci a vzájomnom poskytovaní si 
údajov s Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s., Košice. V tomto období 
správcovia vedení inžinierskych sietí začína-
li budovať vlastné geografi cké informačné 
systémy (GIS) a DTMMP bola v tomto smere 
určite prínosom.

V roku 1999 bolo uznesením Mestského 
zastupiteľstva (poslancami) mesta Prešov 
schválené „Všeobecné záväzné nariadenie 
(VZN) č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladova-
ní zmien obsahu digitálnej technickej mapy 
mesta Prešov“ s úmyslom zabezpečiť aktua-
lizovanie DTMMP v čo najširšom rozsahu. 
Toto VZN však bolo v praxi málo uplatňo-
vané a DTMMP bola aktualizovaná len o tie 
stavby a zmeny, ktorých investorom bolo 
mesto. V roku 2015 bolo toto VZN nahrade-
né dokumentom „Zásady tvorby a uplatňo-
vania Digitálnej technickej mapy mesta Pre-
šov“, v ktorom sa okrem iného uvádza:
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Článok 3
Oznamovacia povinnosť zmien obsahu 
DTMMP
1. Stavebný úrad mesta Prešov v rámci 

správneho konania uloží oznamovaciu 
povinnosť zmien obsahu DTMMP, v dô-
sledku ktorej nastane zmena priestorovej 
polohy už existujúceho alebo nového ob-
jektu pod povrchom, na povrchu, alebo 
nad povrchom pozemkov a stavieb, práv-
nickým alebo fyzickým osobám, vykoná-
vajúcim stavebnú činnosť (ďalej len „sta-
vebník“) na území mesta Prešov.

2. Oznamovacia povinnosť zmien obsa-
hu DTMMP musí byť uložená aj v zá-
väzných stanoviskách mesta, vydáva-
ných v súlade s § 4 ods. 3 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Sta-
vebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov.

3. Pod oznamovacou povinnosťou zmien 
obsahu DTMMP sa rozumie poskytnutie 
údajov výsledného operátu merania a zo-
brazenia predmetov skutočného vyho-
tovenia stavby, pri podzemných sieťach 
technického vybavenia ešte pre zakrytím 
(ďalej len „porealizačné zameranie stav-
by“), vypracovaného oprávnenou osobou 

vykonávať geodetické a kartografi cké 
činnosti.

4. Oprávnená osoba vypracuje porealizač-
né zameranie stavby v súlade so vše-
obecne záväznými predpismi a prílohou 
č. 1 týchto zásad 1x v tlačenej forme a 1x 
v digitálnej forme.

Túto oznamovaciu povinnosť môže mesto 
uložiť na základe Vyhlášky Ministerstva ži-
votného prostredia Slovenskej republiky č. 
453/2000 Z. z. z 11. decembra 2000, kto-
rou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Sta-
vebného zákona, kde sa uvádza:

Návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia (k § 79 a 80 zákona)
§ 17
(2) K návrhu na vydanie kolaudačného roz-
hodnutia sa podľa potreby pripojí:
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok 
od územného rozhodnutia a stavebného po-
volenia,
b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické 
činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti 
a kartografi , doklad o zabezpečení spraco-
vania výsledného operátu merania a zobra-
zenia predmetov skutočného vyhotovenia 
stavby, pri podzemných sieťach technické-
ho vybavenia ešte pred zakrytím,
c) geometrický plán podľa predpisov o ka-

tastri nehnuteľností; tento doklad sa nedo-
plní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdo-
rysného ohraničenia stavby a tak ďalej.

Pokúsim sa pomenovať problém, s ktorým 
sa môžete v praxi stretnúť:
„Má autorizovaný geodet odovzdať objedná-
vateľovi GP a tým aj stavebnému úradu (pri 
návrhu na vydanie kolaudačného rozhod-
nutia) okrem GP aj zameranie podzemných 
a nadzemných vedení inžinierskych sietí, te-
da aj DSVS?“

Pripravil som názorné zobrazenie prípa-
dov vektorovej katastrálnej mapy (VKM), 
geometrického plánu (GP), dokumentá-
cie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) 
a digitálnej technickej mapy mesta Prešov 
(DTMMP): obr. 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c.

Takže asi takto: Odporúčam pýtať si od ob-
jednávateľa GP pre STAVEBNÉ POVOLENIE. 
V ňom sú vymenované dokumenty, ktoré má 
stavebník predložiť v prílohách k Návrhu na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ak má 
povinnosť predložiť ku konaniu o vydaní ko-
laudačného rozhodnutia aj DSVS, potom by 
sme mali zamerať okrem GP aj DSVS, a to 
tak, aby bola vyhotovená vo formáte vyhovu-
júcom na zapracovanie do DTMMP. Na túto 
skutočnosť je potrebné objednávateľa upo-

Obr. 3a • VKM pred zapracovaním nového geometrického plánu Obr. 3b • Nový geometrický plán
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Obr. 3c • VKM so zobrazením nového geometrického plánu Obr. 3d • VKM po zapracovaní nového geometrického plánu

Obr. 4a • DTMMP pred dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavieb Obr. 4b • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb

Obr. 4c • DTMMP po zapracovaní dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb

zorniť a zohľadniť to pri spracovaní návrhu 
ceny za geodetické práce.

Áno, sú to práce navyše oproti „tradič-
ným“ GP, ale ich výsledok je prospešný pre 
samotného stavebníka aj pre mesto.

V praxi sa uplatňuje pri odovzdávaní/prebe-
raní DSVS do DTMMP nasledujúci postup:
1. Geodet, ktorý zabezpečuje geodetické 

práce na stavbe spracuje DSVS v zmys-
le platných predpisov a podľa dokumen-
tu „Interný predpis na tvorbu a aktuali-
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záciu digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov“.

2. E-mailom požiada Správcu DTMMP o vy-
hotovenie Záznamu o prevzatí geodetic-
kej časti DSVS do DTMMP a pripojí di-
gitálnu DSVS (*.DGN súbory) a Technic-
kú správu (vo formáte PDF) správcovi 
DTMMP – na adresu: oto.svatojansky@
pce.sk alebo luboslava.opielova@pce.sk, 
alebo pavel.tomcak@presov.sk.

3. Správca DTMMP skontroluje správnosť 
DGN súborov.

4. Správca vyplní „Záznam o prevzatí“ a odo-
šle ho spracovateľovi DSVS, ktorý ho ešte 
vráti správcovi podpísaný.

5. Alebo takto nejako sa dá všetko vyba-
viť aj osobne na adrese: Masarykova 16 
(hlavná budova Pozemných stavieb pri 
Čiernom moste, 2. poschodie – východ-
ná časť), 08001 Prešov.

6. Lehota od prijatia DSVS na kontrolu po 
vydanie Záznamu o prevzatí DSVS závi-
sí od rozsahu DSVS. Snažíme sa vyba-
viť veci ihneď (do 2 dní). Každý geodet 
si môže stiahnuť údaje na spracovanie 
DSVS vo formáte vyhovujúcom DTMMP 
na adrese: http://www.presov.sk/porta-
l/?c=12&id=8428

Alebo Bc. Ľuboslava Opielová 
(051-7580569, luboslava.opielova@pce.sk) 
pošle nasledujúce súbory zakladacích vý-
kresov, vzoriek DTMMP, návodu na tvorbu 
DTMMP a formuláre:

• VzorkyPreMicroStation_v7.zip
• VzorkyPreMicroStation_v8.zip
• ZdrojoveSubory_V7.zip
• ZdrojoveSubory_V8.zip
• InternyPredpis_DTMMP_2015.pdf
• TechnickaSprava_Geod_DSVS_

Poziadavky.docx
• Zaznam_o_prevzati_DSVS_pre_

DTMMP_PS.doc

Príklad Záznamu o prevzatí DSVS do DTMMP:
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Alebo sa môže stať, že správca DTMMP vyhodnotí situáciu tak, že 
toto zameranie DSVS nie je predmetom evidencie v DTMMP a odo-
šle spracovateľovi nasledujúce vyjadrenie: 

Prešov vytvorený Digitálny Model Reliéfu 
(DMR) z údajov DTMMP. Výškovo určené bo-
dy DTMMP boli „vyselektované“ – napr. boli 
odstránené body určujúce výšky dna kanali-
začných šácht a body oporných múrov a pri 
tvorbe DMR bolo potrebné kontrolovať body 
s „dvojitou“ výškou – napr. mosty, podcho-
dy a nadchody. Výšky podrobných bodov 
boli naimportované do 3D výkresov (súbo-
ry vo formáte DGN). Boli spracované aj zo-
znamy súradníc výškovo určených bodov 
vo formáte „TXT“. Spolu je spracovaných 
157 500 bodov z DTMMP. Na to, aby sme 
mohli vytvoriť napríklad DMR ako ho vidíme 
na obr. 5a a 5b bolo potrebné doplniť výško-

vé body v lokalitách, ktoré nie sú zmapova-
né v rámci DTMMP. V týchto lokalitách boli 
výškové body doplnené z podkladov ZMVM 
1:10000 (196 330 bodov).

Podklady DMR sú využiteľné hlavne pre ar-
chitektonické štúdie, rôzne stupne projekč-
ných prác a podobne. Mesto ich poskytuje 
spracovateľom takýchto prác bezplatne, ale 
hlavne okamžite. DMR využívajú aj študenti 
pri vypracúvaní bakalárskych, diplomových 
a rôznych iných prác.

Podľa defi nície Mgr. Jaroslava Hofi erku, 
PhD., ...digitálny model reliéfu predstavu-
je množinu priestorovo priradených údajov 
(nadmorská výška reliéfu a morfometric-
ké ukazovatele, napr. sklon, orientácia vo-
či svetovým stranám, krivosti a pod.) vypo-
čítaných na základe vstupných výškových 
bodov (údajov) a vhodnej interpolačnej me-
tódy. Najmä v technickej praxi sa často po-
užíva názov digitálny model terénu (DMT), 
ktorý je však čiastočne významovo odlišným 
pojmom, pretože neobsahuje implicitne aj 
morfometrické ukazovatele reliéfu a nieke-
dy sa do neho zahŕňajú aj technické prvky 
krajiny, napr. cesty.

4.  Na čo je DTMMP dobrá 
a ako sa využíva

DTMMP za cca 23 rokov svojej existencie 
našla značne široké uplatnenie v týchto ob-
lastiach:
4.1 Na výkon činností mesta Prešov – 

DTMMP poskytuje podrobné technické 
informácie o území pre odbory a oddele-
nia Mestského úradu (MÚ):

• Odbor správy majetku mesta – porov-
návanie reálnych užívacích pomerov 
s majetkovoprávnymi hranicami podľa 
katastrálnej mapy, identifi kácia a súpis 
nehnuteľného majetku mesta,

• Odbor strategického rozvoja – mapový 
podklad na prípravu a projektovanie in-
vestičných akcií, podklady na riešenie 
krízových situácií pri živelných udalos-
tiach,

• Odbor hlavného architekta mesta – ma-
pový podklad pre územnoplánovaciu do-
kumentáciu mesta a zón, územno-tech-

Tu by som zdôraznil to, že Technická správa 
(TS) by mala byť stručná a obsažná – vzor 
TS je v Prílohe č. 5 a je vo formáte *.DOCX, 
takže si ju môžete priamo editovať.

Správca DTMMP následne periodicky – 1x 
za ½ roka aktualizuje DTMMP podľa doda-
ných podkladov.

3.  Digitálny model reliéfu 
z podkladov DTMMP

Celá DTMMP bola spracovávaná v 2D vý-
kresoch. V roku 2011 bol na podnet MÚ 
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nické podklady, urbanistické štúdie 
a pod.

• Odbor dopravy, životného prostredia a 
ko  munálnych služieb – podklady na po-

skytovanie údajov z technickej evidencie 
miestnych komunikácií, podklady na ur-
čenie použitia dopravného značenia a za-
riadení na miestnych a účelových komu-

nikáciách, podklady na spracovanie plá-
nov zimnej údržby a opráv miestnych 
komunikácií, výkon správy a údržby ve-
rejnej zelene,

Obr. 5a • DMR Prešov 
(Axonometria spracovaná 
softvérom MapInfo – 
Vertical Mapper)

Obr. 5b • DMR Prešov – 
Pohľad zhora (spracovaný 
softvérom MapInfo – 
Vertical Mapper)
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• Stavebný úrad – podklady pre územné 
a stavebné konania,

• Údaje DTMMP sú súčasťou geografi c-
kého informačného systému (GIS) MÚ, 
ku ktorému majú prístup všetci mestskí 
úradníci.

4.2 Pre obchodné spoločnosti a iné práv-
nické osoby, ktorých zakladateľom je 
mesto:

• Správa a zimná údržba prešovských 
ciest – Pasport miestnych komunikácií, 
Pasport dopravného značenia, Pasport 
dažďovej kanalizácie (v príprave),

• Technické služby mesta Prešov – bola 
poskytnutá kompletná DTMMP v r. 2013,

• SPRAVBYTKOMFORT – priebežné po-
skytovanie údajov z DTMMP,

• Dopravný podnik mesta Prešov – infor-
mácie o všetkých vedeniach pre trolej-
busy.

4.3 Pre občanov mesta, ktorí môžu používať 
údaje z internetových aplikácií WEBGIS 
http://webgis.presov.sk/ alebo GisPlan 
http://mu-presov.gisplan.sk/ – obr. 6.

4.4 DTMMP slúži aj na podporu podnikateľ-

ských aktivít fi riem na území mesta, na-
príklad:

• Správcovia IS – tvorba vlastných GIS 
VSE, SPP, VVS, Slovak Telekom, Con-
dornet a iní (predaj pre VSE(485 tis. Sk), 
SPP(489 tis. Sk), VVS (550 tis. Sk)).

• Architekti a projektanti rôznych profesií 
– podklady z DTMMP pre štúdie, vizua-
lizácie, projekty elektrických, plynových, 
telekomunikačných rozvodov a prípojok.

• Realitné kancelárie – informácie 
z DTMMP potrebné na určenie cien 
nehnuteľností (priebeh IS v blízkosti oce-
ňovaných nehnuteľností získajú rýchlej-
šie a lacnejšie z DTMMP než od správcov 
IS).

• Komerční geodeti – ešte raz zdôrazňu-
jem, že DTMMP je meraná s podrobnos-
ťou polohových a výškových bodov pre 
mierku 1:500. Geodeti môžu použiť úda-
je DTMMP na spracovanie rôznych úče-
lových máp, napríklad „uličných pásov“ 
pre správcov IS, máp pre projektantov 
a stavebné fi rmy. Vy sami najlepšie viete 
rozhodnúť o ich použiteľnosti. (Mimo ofi -
ciálneho záznamu podotýkam, že aj ka-
tastrálny odbor by občas mohol použiť 
údaje DTMMP na kontrolu niektorých GP, 

keďže v zastavaných častiach katastrál-
nych území Prešov a Solivar sú platné ne-
číselné VKM.)

5. Údaje DTMMP sú vynikajúcou 
pomocou pre študentov 
architektúry, geodézie, geografie, 
stavebníctva a iných odborov 

Napríklad študenti Prešovskej univerzity zis-
ťovali, koľko slnečnej energie sa dá získať 
na strechách panelákov na sídlisku Sekčov 
– obr. 7a, 7b.

6. Cena DTMMP a obchodovanie 
s ňou

Od začiatku tvorby DTMMP sme sa snažili 
veci zorganizovať tak, aby si na seba zarobi-
la sama. Od roku 1993 do 31. 12. 2015 bola 
DTMMP predaná za 233 548 €. Náklady na 
jej tvorbu sú 421 413 €. Takže DTMMP je pri-
bližne z 55 percent samofi nancovaná. Mys-
lím si, že je to úspešné číslo. Tu však treba 
spomenúť aj nepriamy ekonomický význam 

Obr. 6 • – webgis v Prešove
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DTMMP. Napríklad po spracovaní Pasportu 
verejnej zelene v rokoch 2003 a 2008 sa 
znížili platby mesta Prešov za kosenie – 
dovtedy mesto kosilo aj súkromné pozem-
ky. Technické služby mesta použili DTMMP 
a Pasport miestnych komunikácií na opti-
malizáciu odvozu odpadu. V súčasnosti pre-
bieha projekt spracovania Pasportu mest-
skej dažďovej kanalizácie. Mesto v súčas-
nosti platí značné peniaze spoločnosti VVS, 
a. s., za odvádzanie dažďovej vody z územia 
mesta. Je oprávnený predpoklad, že po ur-
čení „odtokových lokalít“, ktoré zabezpečuje 
mestská kanalizácia, sa platby znížia.

Ak by ste si chceli dnes kúpiť komplet-
nú DTMMP spolu s DMR, zaplatili by ste 
70 591 € bez DPH. (Mesto nie je platcom 
DPH). Cena je určená Cenníkom DTMMP, 
ktorý je platný od roku 2004 s tým, že v ro-
ku 2009 bol prepočítaný na eurá. Napriek 
našej niekoľkonásobne opakovanej snahe 
o aktualizáciu cenníka, nepodarilo sa ho 
prispôsobiť súčasným podmienkam, lebo 
„sa nenašla politická vôľa“ poslancov mest-
ského zastupiteľstva na odsúhlasenie jeho 
zmien. Takže v cenníku nájdete anachroniz-
my typu:
„Jeden kompletný digitalizovaný a vektori-

zovaný mapový list v mierke 1:500 podľa 
kladu THM v digitálnej forme na magnetic-
kom nosiči vo formátoch DGN, DWG alebo 
DFX,“ alebo

„Príplatok za vykreslenie mapového listu 
farebne pri jeho zakúpení v digitálnej for-
me...“.

Je jasné, že dnes už nebudete kupovať ma-
pový list, ale len pre vás aktuálne potrebný 
rozsah územia.
No, jednoduchšie bude asi vyjadriť cenu 
DTMMP v hektároch:

Napríklad:
Cena za 1ha DTMMP, ktorej aktuálnosť je 
do r. 2001 vrátane je 20 € (t. j. 0,002 € za 
1 m2)
Cena za 1ha DTMMP, ktorej aktuálnosť je 
od r. 2002 vrátane je 40 € (t. j. 0,004 € za 
1 m2)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Minimálna cena jedného obchodného prípa-
du je 13,28 € bez DPH, pri vypočítanej cene 
nižšej ako je minimálna suma sa účtuje mi-
nimálna cena.

V digitálnej forme možno zakúpiť:
a) polohopis a výškopis územia – za 50 % 

ceny,
b) podzemné inžinierske siete – za 50 % 

ceny,
c) kompletný obsah za 100 % ceny.

Objednávať si DTMMP môžete telefonicky, 
e-mailom, osobne alebo najlepšie vyplnením 
formulára. Uvádzam kontaktné adresy pre 
prípadné objednávanie údajov z DTMMP:

Ing. Oto Svätojánsky, 051-7580561, 
oto.svatojansky@pce.sk
Bc. Ľuboslava Opielová, 051-7580569, 
luboslava.opielova@pce.sk,

Masarykova 16 (hlavná budova Pozemných 
stavieb pri Čiernom moste, 2. poschodie – 
východná časť), 08001 Prešov

alebo
Mestský úrad Prešov, 
Odbor hlavného architekta mesta, 
Jarková 24, 080 01 Prešov

2. poschodie, č.dv. 418
Ing. Pavel Tomčák, odborný referent, 
e-mail: pavel.tomcak@presov.sk, 
tel.: 051/3100 274

Obr. 7a • Projekt využitia slnečnej energie ( sídlisko Sekčov) Obr. 7b • Projekt využitia slnečnej energie (spracovaný 3D model budov na podklade 
DTMMP)
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Ing. Jana Palková, odborný referent, e-mail: 
jana.palkova@presov.sk, 
tel.: 051/3100 275

7.  Záver

DTMMP predstavuje v súčasnosti technické 
dielo so značnou úžitkovou a fi nančnou hod-
notou. Z technického hľadiska sa z nej stáva 
nehomogénna mapa. Mám tým na mysli to, 
že jednotlivé lokality DTMMP sú mapované 
s nerovnakou presnosťou. Dnes už nemapu-
jeme v 3. triede presnosti. Novým mapova-
ním s použitím technológie GNSS DTMMP 
výrazne spresňujeme. Ak sme mohli v mi-
nulosti kontrolovať presnosť určenia polohy 
a výšky podrobných bodov len k najbližším 
bodom podrobného bodového poľa, dnes 
dosahujeme hodnoty základnej strednej sú-
radnicovej chyby mxy = 0,02m a vo výške zá-
kladnú strednú výškovú chybu mH = 0,04m. 
Ak aj použijeme pri meraní pomocné merač-
ské body určené technológiou GNSS a po-
tom z nich meriame polohu podrobných bo-
dov totálnou stanicou, znížime túto presnosť 
možno o polovicu. Ale veľmi dôležité je uve-
domiť si, že to už nie sú chyby voči najbliž-
ším PBPP, ale voči niečomu, čo nám zabez-
pečuje technológia satelitných meraní. Pre 
našu prax je dôležité, že dnes ak určím je-
den podrobný bod na Kalvárii a druhý na-
príklad pri Šalgovíku (cca 4 km) a následne 
priamo odmeriam dĺžku medzi nimi, nemali 
by sa odmeraná dĺžka a dĺžka vypočítaná zo 
súradníc odlišovať o viac než 0,03 m (samo-
zrejme po redukcii meranej dĺžky na nulovú 
hladinovú plochu v JTSK). Čo je pre geode-
tov, ktorí pracovali v časoch využívania ka-
meňov s vytesanými krížikmi zázrak. S tým 
súvisí aj „nepotrebnosť“ bodových polí pri 
tvorbe DTMMP. Dôležitá poznámka: Kým 
máme elektrinu a kým fungujú satelity. Je 
jasné, že bežný užívateľ DTMMP alebo aj 
GIS takúto presnosť mapy nepotrebujú. No 
ale tak to je.

Dnes máme k dispozícii laserové skene-
ry, drony, street view, satelitné navigácie 
a pod. Ubezpečujem vás však, že DTMMP 
má stále veľkú funkčnú a úžitkovú hodno-
tu. Základných 14 DGN súborov DTMMP, má 
51,4 MB údajov. Skutočná sila a hodnota 

údajov sa však prejaví až po ich implementá-
cii do GIS. Ukazuje sa, že tematické rozčle-
nenie DTMMP do výkresov a vrstiev podľa 
atribútov prvkov bolo správne. Za 23 rokov 
jej existencie sme nemali väčšie problémy 
uspokojiť potreby tých najrôznejších užívate-
ľov. A v roku 1993 sa nám ani nesnívalo, na 
čo všetko sa DTMMP využije.

Hádam by sa patrilo ešte spomenúť, či 
digitálnu technickú mapu mesta používa-
jú aj v iných mestách na Slovensku. Odpo-
veď je áno. Na internete nájdete informácie 
o DTMM v Bratislave, Trnave, Hlohovci, Prie-
vidzi, Senci, Zvolene atď.

V českých krajoch dokonca Český úřad 
zeměměřický a katastrální pripravil „Vy-
hlášku č. 233/2010 Sb. o základním ob-
sahu technické mapy obce“, ktorá rieši roz-
sah, polohopisný a výškopisný obsah, jed-
notnosť popisu a nadstavbových údajov. 
Vyhláška je účinná od 1. januára 2011. Vy-
hláška nerieši vedenia inžinierskych sietí. 
Ak máte záujem pozrieť si vynikajúci príklad 
využitia DTMM, vyhľadajte si adresu: http://
www.geoportalpraha.cz/

 

Lektorovali:

Ing. Ján Nývlt
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Ing. Peter Repáň
Progres CAD Engineering, s. r. o.

Ing. Oto Svätojánsky

Progres CAD Engineering, s.r.o.
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 2/2018 – elektronický odber noriem ÚNMS SR 
pre ďalšie obdobie 
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 1. 3. 2018

Vážený člen KGaK,
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 je v platnosti zmluva 
medzi KGaK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN 
– online s možnosťou čítania, prenosu textu alebo 
grafi ky a tlače slovenských technických noriem uží-
vateľom k súboru vybraných STN v elektronickom 
formáte PDF.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prístupov 
je potrebné zo strany KGaK potvrdiť záujem o po-
kračovanie tejto služby aj naďalej. V tejto súvislosti 
vyzývame členov, ktorí doteraz túto službu nema-
li aktivovanú a majú záujem sa pridať do zoznamu 
odberateľov a súčasne aj členov, ktorí naopak túto 
službu mali aktívnu, ale pre ďalšie obdobie už ne-
majú záujem ju využívať a chcú sa zo zoznamu od-
hlásiť, oznámte nám danú skutočnosť najneskôr do 
30. 3. 2018 na e – mailovú adresu kancelárie Ko-
mory. Úhrada poplatku za uvedenú službu bude 
súčasťou uznesenia z valného zhromaždenia a bu-
de podmienená termínom splatnosti spolu s člen-
ským príspevkom, t. j. do 30. 4. 2018. Dodatoč-
ný záujem o elektronický odber noriem v priebehu 
roka 2018 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po defi nitívnom odsúhlasení počtu prístu-
pov. Na informáciu, cena za službu STN – online 
bola v období 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 stano– 
vená: pre 233 prístupov (členov Komory), s mož-
nosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za 
ročné predplatné 3 992,64 eur, poplatok za 1 prí-
stup (jedného člena Komory) bol 17,14 eur/rok. Zo-
znam členov, ktorí sú už záväzne prihlásení a evi-
dovaní na odber noriem, je umiestnený na webo-
vej stránke (sprístupnené len pre registrovaných 
užívateľov stránky): https://www.kgk.sk/infoblok/
vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_cle-
nov_2017/ 
Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozna-
me na webe Komory a majú záujem v službe po-
kračovať, sa nemusia znovu prihlasovať.
Informácia o službe pre nových členov KGaK: Po-
platok za službu STN – online zahŕňa automatic-
ké aktualizácie všetkých vybraných noriem počas 
celého obdobia predplatného STN – online, pri-
čom aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie 
STN v elektronickom formáte PDF, ktorými sa me-
ní, opravuje, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 
1 prístup sa považuje poskytnutie noriem výhradne 
pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na 
každej pracovnej stanici, pričom pracovnou stani-

cou sa rozumie lokálny počítač, na ktorom sa pria-
mo otvárajú PDF súbory a ktorý neposkytuje sieťo-
vú službu súbežného prístupu z viacerých počíta-
čov. 
Link na odborové železničné technické normy, 
ktoré nie sú vydávané ÚNMaS SR ako doplnko-
vú informáciu:
http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna – 
dopravna – cesta/legislativa/technicke – 
dokumenty.html?page_id=631

Záväzne sa prihlasujem na odber noriem

Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia, e – mail

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 2/2018 – TNŽ

Vážený člen KGaK,

z dôvodu redizajnu webových stránok ŽSR už tech-
nické normy nie sú verejnosti poskytované.
Technické normy železníc sú k dispozícií na novej 
adrese:
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/
technicke – dokumenty/

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 3/2018 – Svetový deň geodetov a kartografov
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 14. 3. 2018

Vážený člen KGaK,
z iniciatívy Rady európskych geodetov (CLGE – 
Comité de Liaison des Géometres Européens), 
ktorá združuje 38 štátov Európy (reprezentova-
né najväčšími geodetickými organizáciami dané-
ho štátu), a po dohode s Medzinárodnou federá-
ciou geo detov (FIG – Fédération Internationale des 
Géometres), ktorá združuje vyše 100 národných 
profesijných geodetických organizácií a asociácií 
z 90 štátov sveta a s Národnou spoločnosťou pro-
fesionálnych geodetov z USA (NSPS – National So-
ciety of Professional Surveyors), bol tohto roku ofi -
ciálne ustanovený „Svetový deň geodetov a kar-
tografov“. Za tento deň bol dohodnutý 21. marec. 
Ofi ciálne bude tento deň prvý raz spoločne osláve-
ný všetkými tromi organizáciami v sídle Svetovej 
banky vo Washingtone 21. marca 2018.
Slovenskí geodeti prostredníctvom Komory geode-
tov a kartografov sa už viac ako 20 rokov aktívne 
zúčastňujú na činnosti Rady európskych geodetov 
– CLGE ako aj Medzinárodnej federácie geodetov 
– FIG.

Kancelária Komory pri tejto príležitosti vydala tla-
čovú správu, ktorá je zverejnená na nasledujúcich 
portáloch:

http://www.teraz.sk/slovensko/svetovy – den 
– geodetov – a – kartografov/313516 – clanok.
html

https://www.dobrenoviny.sk/c/126961/svetovy 
– den – geodetov – a – kartografov

http://www.24hod.sk/svetovy – den – geodetov 
– a – kartografov – cl573079.html

http://www.dnesky.sk/svetovy – den – geodetov 
– a – kartografov/

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 4/2018 – valné zhromaždenie
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 5. 4. 2018

Vážený člen KGaK,
zásielkou k VZ Vám bola odoslaná pozvánka spo-
lu s materiálmi na riadne valné zhromaždenie, kto-
ré sa uskutoční budúci týždeň v Košiciach 13. 4. 
2018. Termín oznámenia účasti bol stanovený do 
3. 4. 2018.
Keďže je prihlásený pomerne nízky počet účastní-
kov, dovoľujeme si požiadať tých, ktorí sa zatiaľ ne-
vyjadrili, o informáciu k účasti, resp. o splnomocne-
nie kolegov na zastupovanie na rokovaní, aby bolo 
valné zhromaždenie uznášaniaschopné.
Termín prihlásenia posúvame do konca tohto týžd-
ňa 6. 4. 2018.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 5/2018 – 26. slovenské geodetické dni
autor: Ing. Vladimír Stromček, 5. 4. 2018

Vážený člen KGaK,
predstavenstvo Komory geodetov a kartogra-
fov prerokovalo na svojom zasadnutí 8. februára 
2018 budúci formát a miesto konania 26. sloven-
ských geodetických dní. Predstavenstvo konštato-
valo, že od účastníkov SGD rastie tlak na zmenu 
miesta ich konania. Akceptovalo myšlienku, aby 
miesto organizácie SGD bolo saturované v strede 
Slovenska. Ako najvhodnejšie miesto určilo hotel 
LUX v Banskej Bystrici. Formát podujatia v jeho zá-
kladných rysoch ostáva nezmenený.
26. slovenské geodetické dni sa budú konať 8. – 
9. novembra 2018 v Banskej Bystrici, v hoteli LUX 
www.hotellux.sk
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VéGéeS 2018 – Voleyball Geodetic Summit 2018
15. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

Dátum a miesto konania: 24. marca 2018, 
telocvičňa Metodova v Bratislave
Štartovné: 8 eur, resp. 6 eur zľavnené 
(študenti, dôchodcovia, rodinné vstupné)

Program turnaja:
8:30 – 9:00 prezentácia – vyžrebovanie 
účastníkov do družstiev,

9:30 – 15:30 zápasy družstiev – občerstve-
nie– zápasy družstiev – občerstvenie 
– zápasy družstiev – občerstvenie a tak 
dookola až do dohrania, priebežne gulášo-
vá medzihra v „bufete“,

15:30 – 16:30 vyhodnotenie turnaja 
a záverečná tombola.

Účastníci turnaja a víťazné družstvo:
Na turnaji sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, 
z toho 39 hráčov (12 žien a 27 mužov), ktorí 
boli vyžrebovaní do šiestich družstiev. 
Každé družstvo hralo 5 zápasov na dva 
vyhraté sety.
Kapitánky: Mirka Hupková, 
Jana Chalachanová, Svetlana Oravcová, 
Ivona Bodlalová, Janka Dienová 
a Lenka Rovenská.

Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo 
v zložení: 
kapitánka: Janka Dienová, 
spoluhráči: Roman Kuchárik, Erik Frohmann, 
Milan Cibula, Bibiana Velčovská, Jaro Šifra, 
a Tino Talarovič.

Niekoľko ďalších  informácií a stručné 
poobhliadnutie sa za minulými ročníkmi
Začiatok roka 2018 sa niesol v zname-
ní oznamovacieho e-mailu a pozvánky na 
VéGéeS od organizátora Tina Talaroviča. 
Keď že vedel, do čoho ide a mal prax z pre-
došlých organizovaní turnajov, adekvát-
ne sa aj pripravil a zvládol organizáciu aj 
tento rok na „výbornú“. Bolo zabezpeče-
né bufetové občerstvenie, guláš od škol-
níka a servis okolo volejbalu. S ohľadom 
na pekné 15. ročné výročie turnaja sme 
s potešením uznali, že sa tváre účastníkov 
omladzujú a rok čo rok pribúdajú aj mlad-
šie ročníky, ako aj počet potomkov „skal-
ných“ hráčov. Počet hráčov sa pohybuje 
okolo 40 a nechýbajú ani ďalší účastníci: 
diváci, povzbudzujúci rodinní príslušníci 
a kamaráti. Týmto sa táto športová akcia 
stáva aj kultúrno-spoločenskou, a to nás 
teší azda najviac.

Víťazné družstvo v zložení 
(zľava): Tino Talarovič, Bibiana 
Velčovská, Jaro Šifra, Janka 
Dienová (kapitánka), Roman 

Kuchárik, Erik Frohmann 
a Milan Cibula.

Poďakovanie
Poďakovanie za organizáciu a úspešný 
priebeh tohto ročníka patrí predovšetkým 
usporiadateľovi Tinovi Talarovičovi a fi rme 
GEO sys, s. r. o. V druhom rade chcem poďa-
kovať organizačnému tímu (zapisovateľke, 
spíkrovi, bufetárovi, fotografom, opatrova-
teľkám, odovzdávačom cien a všetkým os-
tatným) za špičkovú prípravu a bezproblé-
mový priebeh turnaja, a v neposlednom ra-
de sponzorom za bohaté dary do tomboly.

Na záver azda len pár slov. Ďalší turnaj sa 
vydaril nad očakávania a už sa tešíme na 
16. ročník. Nech už bude budúcoročný ter-
mín akýkoľvek, takéto výnimočné podujatie 
musí vydržať!

Ing. Renáta Šrámková, členka redakčnej rady SGaK

Fotografie sú z archívu autora a usporiadateľa.
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Heslo turnaja: 
„Nech vládzeme vyskočiť 

nad sieť aj v ďalších 
15 rokoch.“ Spoločná fotografia.

Momentky z turnaja
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1.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ Komory 
v r. 2017 v Žiline

 
Na valnom zhromaždení v Žiline členovia 
Komory prijali 10 uznesení – úloh pre pred-
stavenstvo a ostatné orgány, ktoré boli všet-
ky splnené.

V ďalšom uvádzam prehľad uznesení:

VZ ukladá predstavenstvu:

1.  Publikovať materiály z VZ KGaK v perio-
diku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGK) a na internetovej stránke KGaK.
Termín: júl 2017, splnené

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ 
KGaK a zaujať k nim stanovisko.
Termín: máj 2017, splnené

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.
Termín: priebežne – splnené všetky regióny – BA, 
ZA, BB, NR, TN, TT, KE+PO. 

4. Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplýva-
júce z dohôd o spolupráci uzatvorených 
s partnerskými organizáciami.
Termín: budúce VZ, splnené

5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 25. slo-
venských geodetických dní v roku 2017.
Termín: nov. 2017 Trnava, splnené

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

7. Napomáhať začleneniu odborných geo-
detických činností zo štátnej do súkrom-
nej sféry na zlepšenie hospodárskej po-
zície geodeta na trhu práce. 
Termín: priebežne
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Správa predstavenstva o činnosti 
Komory geodetov a kartografov

Odborným komisiám:

8. Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 
pripomienky členov k právnym a technic-
kým predpisom.
Termín: priebežne, splnené

Ostatným orgánom KGaK:

9.  Vypracovať obsahový a časový plán prá-
ce na rok 2017. 
Termín: máj 2017, splnené

10. Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.
Termín: priebežne, splnené

2. Stav členskej základne 

• Počet aktívnych členov Komory k 10. 4. 
2018: 722 (oproti minulému roku pokles 
o 13 členov).

• Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1 081 (pribudlo 16 oprávnení). V roku 
1996, pri založení, mala Komora 485 čle-
nov. Počet aktívnych členov od založenia 
komory sa zvýšil o 237, resp. o 596, ak 
počítame všetkých doterajších, dnes už aj 
neaktívnych členov Komory.

• Z celkového doterajšieho počtu 1 081 má 
pozastavené členstvo 201 členov (zmena 
oproti minulému hodnotenému obdobiu 
+20), vyčiarknutých bolo 28 (zmena +1), 
na vlastnú žiadosť vystúpilo 64 (zmena +7), 
zomrelo 66 (zmena +4) členov Komory.

• Zo súčasného počtu členov je žien 126 
(zmena +1), mužov 596 (zmena –13). 
Priemerný vek členov je 52,3 rokov (zme-
na +0,2).

• Od posledného VZ pribudlo 19 nových 
členov.

• Najstarší člen – Ing. Rudolf Hagara, Bra-
tislava, 89 r., najmladší – Ing. Michal Ba-
ran, PhD., Zborov, 31 r. 

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu Zmena 2018 – 2017 

Bratislavský kraj 69 77 43 189 –7

Trnavský kraj 41 12 26 79 +1

Trenčiansky kraj 49 20 14 83 –5

Nitriansky kraj 39 7 23 69 0

Žilinský kraj 48 16 28 92 –2

Banskobystrický kraj 32 7 22 61 –1

Prešovský kraj 32 18 20 70 +2

Košický kraj 36 22 19 77 –1

Česká republika 0 2 0 2 0

Spolu k 10. 4. 2018 346 181 195 722 –13

Zmena 2018 – 2017 –2 – 13 + 2 –13 
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3. Aktivity predstavenstva 
a ostatných orgánov Komory

• Predstavenstvo zasadalo 6x za rok 
(27. 4. 2017, 8. 6. 2017, 21. 9. 2017, 
23. 11. 2017, 8. 2. 2018, 12. 4. 2018).
• Spoločné zasadnutie orgánov Komory 
s vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR bolo 
8. – 9. júna 2017 v hoteli Bránica v Belej (pri 
Terchovej).
• Ostatné orgány – DR, DK, RR SGK, 4x, 
SAK a odborné komisie (K-KNaPÚ, K-IG, EK,
 LRK) zasadali podľa potreby.

Predstavenstvo, ostatné orgány a odborné 
komisie riešili:
 
• Vyhodnotenie podnetov členov a uznese-
ní z VZ.
• Reakcie na dotazy iných štátnych a obec-
ných orgánov (MPaRV SR, MH SR, SEPS, 
ÚVO...).
• Organizácia 25. SGD, spolupráca s part-
nerskými organizáciami (ZZGK, SSGK, KS, 
SSFDP a ÚGKK SR).
• Aktualizácia odberu noriem cez ÚNMS 
SR, spolu cca 220 odberov súboru 64 no-
riem a ich aktualizácii (17,14 €).
• Webová stránka Komory, e-mailové krát-
ke správy členom (od VZ 2017 doteraz 
15 správ).
• Generický register AGaK pre SŠÚ (zákon 

o registri PO č. 272/2015). IČO bude vydá-
vať Komora).
• Banskí merači – problémy s vydaním pre-
ukazu na vstup na nehnuteľností a do doku-
mentácie.
• Vystúpenie predsedu – prezentácia 
KGaK na medzinárodnej konferencii Geodé-
zia, kartografi a a geoinformatika (október 
2017, Repiská).
• Vyjadrenie Komory pre SEPS k splneniu/
nesplneniu podmienok AGaK zahraničným 
subjektom v súťaži (išlo o české oprávnenie 
UOZI v SR, ktoré Komora odmietla aj so zdô-
vodnením).
• Vyjadrenie pre ÚVO (komisia expertov) 
k 4 verejným súťažiam (potreba AGaK na 
stavbe), Komora túto potrebu jednoznačne 
potvrdila aj so zdôvodnením.
• Príprava a zosumarizovanie otázok k prob-
lematike vyhotovovania GP adresované na 
ÚGKK SR. Odpoveď KO úradu na 40 otázok 
rozoslaná členom. Diskusia k nim bola na 
regionálnych stretnutiach Komory.
• Kurz pre adeptov na AGaK-IG, spojený 
s doškoľovacím seminárom aj pre AGaK, 
(12. 9. 2017 na SvF STU v Bratislave, zú-
častnilo sa ho 27 adeptov na skúšky AGaK 
a 38 členov Komory).
• Transferové oceňovanie – informácia pre 
členov (v spolupráci s právnou kanceláriou).
• Spoločný kritický list KGaK, ZZGK a KPÚ 
na MPaRV SR k zrušeniu verejnej súťaže na 
PÚ.

• Tlačová konferencia KGaK, ZZGK a KPÚ 
k problematike PÚ.
• List predsedu KGaK primátorovi Bratisla-
vy na podporu DTMB.
• Vyjadrenie Komory k odbornej praxi štu-
denta na účely AGaK a VO.
• Rokovanie s VÚB – potenciálny nový 
sponzor.
• Problémy niektorých členov s poistnou 
zmluvou.
• Dohody o spolupráci – aktualizácia s SS-
GK a s ZZGK.
• Novela interných predpisov Komory.
• Legislatíva – príprava novely zákona 
o komore, zákona o GaK, nový Stavebný zá-
kon a zákon o Územnom plánovaní.
• Predseda komory sa pravidelne zúčast-
ňuje ako pozvaný hosť Vedeckej rady St. 
fak. STU a ako riadny člen aj zasadnutí Prie-
myselnej rady St. fak. STU.

Katastrálna komisia a komisia pre PÚ: Ing. 
Vladimír Raškovič, Ing. Peter Repáň, Ing. Jo-
zef Piroha, Ing. Anna Holá, Ing. Martina Buš-
niaková, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klu-
čiar.

• Ťažisko jej činnosti je v úzkej spolupráci 
s ÚGKK SR v riešení technických a odbor-
ných problémov v katastri.
• Riešenie otázok a problémov našich čle-
nov z oblasti KN.
• Zozbieranie pripomienok a otázok čle-
nov KGaK z oblasti KN, formulácia otázok na 
Úrad – výsledkom boli odpovede Úradu na 
40 otázok členov Komory.

Podkomisia pre PÚ: Ing. Repáň.

• 23. 3. 2017 – Vyjadrenie k verejnej súťa-
ži na „Vypracovanie projektov PÚ vo vybra-
ných k. ú. samosprávnych krajov SR“.
• 29. 3. 2017 – Vyjadrenie k zrušeniu ve-
rejnej súťaže na „Vypracovanie projektov PÚ 
vo vybraných k. ú. samosprávnych krajov 
SR“.
• 12. 4. 2017 – Tlačová konferencia vo ve-
ci zrušenej verejnej súťaže na „Vypracovanie 
projektov PÚ vo vybraných k. ú. samospráv-
nych krajov SR“.
• 25. 9. 2017 – Prednáška o PPÚ pre švaj-

Prezentácia
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čiarskych geodetov na pôde GKÚ v Bratis-
lave. 

Ekonomická komisia: Ing. Repáň

• 10. 4. 2017 – Odpoveď na žiadosť o od-
borné stanovisko k technickému riešeniu 
znaleckých posudkov v konaní o návrhu na 
určenie priebehu hranice medzi pozemkami 
a o odstránenie stavby v katastrálnom úze-
mí Vyšná Boca.
• 21. 6. 2017 – Rokovanie s TU Košice, Fa-
kulta BERG, ÚGK a GIS ohľadne uznávania 
vysokoškolských diplomov v odbore banské 
meračstvo pri zápise do zoznamu geodetov 
na Úrade.
• 23. 6. 2017 – Poskytnutie informácií pre 
občana zo Sniny – problém so šírkou parcely.
• 29. 11. 2017 – Komentáre k čestnému 
vyhláseniu fyzickej osoby k existencii opráv-
nenia na vykonávanie činnosti vydaného 
podľa osobitného predpisu na účely zániku 
povinného nemocenského poistenia a po-
vinného dôchodkového poistenia SZČO pre 
Sociálnu poisťovňu.
• 7. 2. 2018 – Prednášky v rámci blokovej 
výučby na TU Košice, Fakulta BERG, ÚGK 
a GIS, Legislatíva geodetických prác.

• Priebežne počas celého obdobia – Sle-
dovanie verejných obstarávaní v našom od-
bore (ÚGKK SR – OKO, GKÚ – Miestne pre-
šetrovanie, ...).
• Priebežne počas celého obdobia – Zhro-
mažďovanie podnetov na aktualizáciu cenní-
ka UNIKA (GP, JPÚ, práce na stavbách, ...).

Komisia IG: Ing. Jozef Kožár, Ing. Štefan Lu-
káč, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Ján 
Hardoš, Ing. Martin Ondriaš, Ing. Oto Sväto-
jánsky.

• Pripomienky do pracovnej skupiny 
MDaV SR k novému Stav. zákonu a zákonu 
o ÚP.
• Námety k novele zákona o GaK.
• Aktivity a činnosť v súvislosti s opakova-
ným spustením starej RTS (nová RTS nepo-
núka výsledky na dostatočný počet desatin-
ných miest). Podarilo sa vybaviť na Úrade 
paralelné fungovanie oboch služieb, nájsť 
riešenie, čo s tým ďalej.
• Do budúcnosti, okrem iného, komisia 
plánuje rokovanie s Úradom, aby k minulo-
ročnej metodike merania SKPOS pripravili 
novú, matematicky dokonalejšiu a štatistic-
ky korektnú klasifi káciu TP (pre určenie aké-

hokoľvek bodu preberaného do ŠD (ZVS, 
PBPP, PB...).
• Pripraviť podrobnejšie a konkrétnejšie 
znenie paragrafov vo vyhláške – čo má mi-
nimálne obsahovať tá ktorá vybraná činnosť.
Ostatné orgány Komory, a to Disciplinárna 
komisia pod vedením predsedu Ing. Joze-
fa Pobjeckého, Dozorná rada pod vedením 
predsedu Ing. Vladimíra Vázala a Skúšobná 
a autorizačná komisia pod vedením predse-
du prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., zasadali 
samostatne podľa potreby. Z týchto komisií 
sú aj samostatné správy na VZ.

Regionálni zástupcovia – regionálne 
stretnutia: 

Regionálne stretnutia sú dôležitou súčas-
ťou života Komory. Umožňujú jednoduchšiu 
a aktívnejšiu účasť členov na živote Komory 
a na riešení regionálnych problémov. Regio-
nálne stretnutia pod vedením regionálnych 
zástupcov sa v uplynulom období uskutoč-
nili takto:
• RS Bratislava – 13. 2. 2017, 

Ing. Jozef Pobjecký
• RS Žilina – 6. 12. 2017, 

Ing. Vladimír Stromček 

Účastníci konferencie.
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• RS Banská Bystrica 
– hotel Stupka na Táloch, 8. 12. 2017, 
Ing. Martina Bušniaková

• RS Nitra – 15. 12. 2017, 
Ing. Martin Ondriaš, 58 účastníkov zo 
69 členov

• RS Trenčín – 18. 12. 2017, 
Ing. Anna Holá, 55 účastníkov z 83 čle-
nov

• RS Trnava – 20. 2. 2018, 
Ing. Jozef Piroha

• RS Prešov + Košice 
– Kaštieľ Fričovce, 7. 3. 2018, Ing. Peter 
Repáň, Ing. Andrej Gargalovič, 54 účast-
níkov zo 70 členov, 56 účastníkov zo 
77 členov, spolu 110 účastníkov zo 
147 členov v Prešovskom a Košickom 
kraji.

Na pozvanie regionálnych zástupcov sa na 
každom RS zúčastnil aj predseda Komory 
ako hosť s prezentáciou z pripravovanej le-
gislatívy. Treba konštatovať, že všade bo-
la bohatá účasť, zaujímavá diskusia, prebe-
rali sa odpovede Úradu na 40 otázok z KN, 
riešili sa miestne, ako aj všeobecné problé-
my v KN, na KO OÚ, v inžinierskej geodézii 
a pod. Na niektorých RS sa podarilo zabez-
pečiť aj účasť zástupcov KO OÚ, nóvum bo-
lo aj pozvanie zástupkyne stavebného úradu 
na RS v Trenčíne, kde sa diskutovali aj úlohy 
a problémy geodetov v stavebnom konaní.
Podrobnejšie informácie možno nájsť v ča-
sopise Slovenský geodet a kartograf č. 1/ 
2018 – zápisnice z RS.

4. Medzinárodná spolupráca
 
Komora ako dlhoročný člen FIG (Federation 
International des Géométres) sa od r. 1998 
aktívne a pravidelne zúčastňuje na valnom 
zhromaždení FIG spojeného s Kongresom 
FIG alebo tzv. Pracovným týždňom FIG.
Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slo-
vensko v celoeurópskej organizácii geode-
tov CLGE (Comité de Liaison des Géomètres 
Européens – Rada európskych geodetov), 
ktorá nezdružuje členské asociácie ako FIG, 
ale priamo štáty. V CLGE je už dnes zastúpe-
ných 39 štátov Európy vrátane Ruska a Tu-
recka, ktoré sú reprezentované najväčšími 
profesijnými združeniami alebo inštitúciami 
z daného štátu. Novým členom sa stala aj 
Ukrajina a pozorovateľom Srbsko.

Valné zhromaždenie a Pracovný týždeň FIG 
sa konal 29. 5. až 2. 6. 2017 v Helsinkách, 
Fínsko. Mottom podujatia bolo „Meranie sve-
ta zajtrajška – od digitalizácie k rozširujúcej 
sa realite“. Na VZ FIG a sprievodných plenár-
nych a technických zasadnutiach, kde od-
znelo vyše 400 referátov v 57 sekciách, sa 
zúčastnilo 1 400 účastníkov z 90 krajín. Sú-
časťou podujatia sú aj zasadnutia riaditeľov 
štátnych geodetických služieb, prezidentov 
a vedúcich delegácií členských asociácií, 
mladých geodetov, ako aj stretnutie vedú-
cich delegácii s vedením FIG na závereč-
nom, tzv. Prezidentskom mítingu. Na pod-
ujatí sa za Komoru zúčastnili Ing. Hardoš 
a prof. Ing. Kopáčik, PhD.
Budúce VZ a Kongres FIG (koná sa raz za 
4 roky) bude 6. – 11. 5. 2018 v Istanbule. Tu 
prebehnú aj voľby na nového prezidenta 

FIG, 2 viceprezidentov a 10 predsedov tech-
nických komisií na obdobie 2019 – 2022. 
Komora nominovala do volieb na funkciu vi-
ceprezidenta FIG prof. Ing. Kopáčika, PhD. 
Na funkciu prezidenta sú dvaja kandidáti 
(z Nemecka a z Nového Zélandu) a na funk-
ciu dvoch viceprezidentov sú traja kandidá-
ti (zo Spojeného kráľovstva, zo Slovenska 
a z Číny). Všeobecne však pre kandidátov 
z Európy bude veľmi ťažká situácia, keďže 
skoro celé momentálne funkcionárske ve-
denie FIG je z európskych krajín.

Konferencia a jarné VZ CLGE sa konalo 
20. – 22. 4. 2017 v Lausanne, Švajčiarsko. 
Okrem povinnej administratívnej časti pre-
behli aj dva workshopy na témy: Stratégia 
a angažovanosť CLGE voči orgánom EÚ 
a Geodet budúcnosti.

Seminár a jesenné VZ CLGE sa konalo 
28. – 30. 9 v Postupime, Nemecko. Súčas-
ťou VZ boli aj 3 workshopy na témy:
 
• Zmena úlohy geodetov v Európe, kde sa 
delegáti zamýšľali a diskutovali nad nasle-
dujúcimi otázkami a odpoveďami:
– Geodeti dnes pracujú v období bezpre-

cedentných zmien, v čase 4. priemysel-
nej revolúcie, kde je obrovský vplyv infor-
mačných a automatizačných technológií.

– Ohrozujú dnes technológie profesiu?
– Dochádza k strate identity profesie?
– Naša profesia je príliš individuálna, pre-

to nemôže byť úplne nahradená robotmi, 
nahradené môžu byť iba opakujúce sa 
aktivity.

– Dôležitosť legislatívy, tá môže byť moto-
rom ale aj bariérou technológií, kladným 
príkladom je povinný BIM.

– Primeraná regulácia a legislatívna ochra-
na profesie (lekári, kňazi, advokáti, sta-
vební inžinieri, geodeti a pod.). – povinné 
členstvo v komorách.

– Ak nie je podpora legislatívy, technológie 
sú pre nás hrozbou.

 
• ILMS (International Land Measurement 
Standard), tu sa okrem iného diskutovali 
štandardy určenia vlastníckych alebo užíva-
cích hraníc (prirodzené – viditeľné v teréne 
alebo fi xné – neviditeľné, určené v súradni-
ciach) v krajinách, kde neexistuje registrá-
cia hraníc a vlastníckych titulov (doteraz až 
75 % územia svetadielov je bez registrácie 
vlastníckych/užívacích hraníc).
 

Účastníci konferencie.
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• Európske požiadavky pre katastrálnych 
geodetov: diskutovala sa forma a obsah no-
vého dotazníka CLGE o situácii v oblasti ka-
tastrov v členských štátoch.

Súčasťou VZ CLGE bolo aj podpísanie Kó-
du profesijnej kvalifi kácie pre katastrál-
nych geodetov komorou zo Slovenska, Ra-
kúska a dvomi geodetickými asociáciami 
z Rumunska (Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, 
Francúzsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiar-
sko tento kód podpísali už predtým).
Ide tu o 9 podmienok: 5 rokov univerzitné-
ho vzdelania, prax – minimálne 2 – 3 roky 
u licencovaného geodeta, skúška profesij-
nej spôsobilosti, kontrolované celoživotné 
vzdelávanie, titul daný zákonom, povinné 
poistenie, nutnosť podliehať disciplinárne-
mu konaniu, kontrola kvality výkonu a Etický 
kódex. Komora na Slovensku už od svojho 
vzniku spĺňa všetky tieto požiadavky. Tento 
kód podpísali aj krajiny, ktoré ho ešte úpl-
ne nespĺňajú, ale snažia sa tieto požiadavky 
presadiť vo svojej legislatíve.

Zároveň nemeckí kolegovia zorganizova-
li veľmi zaujímavú návštevu komplexu vý-
skumného centra pre astrofyziku a geo-
vedy GFZ (GeoForschungsZentrum) v Po-
stupime (Geodézia, Geofyzika, Geológia, 
Geochémia, Seizmológia..., spolu 7 ústavov), 
1 280 zamestnancov s rozpočtom 110 mil. 
eur na rok. V minulosti, od roku 1892, to bol 
Geodetický ústav, od roku 1992, po zjedno-
tení Nemecka zmenil názov na GFZ.

Z ďalších medzinárodných akcií hodno 
spomenúť:

• Pravidelná účasť zástupcov Komory na 
Medzinárodných slovensko-poľsko-českých 
geodetických dňoch, v roku 2017 vo Varša-
ve, ako aj účasť na iných odborných akciách 
v Česku.
• Návšteva švajčiarskych geodetov. Po-
čas ich týždenného pobytu na Slovensku 
pre nich Komora v spolupráci s ÚGKK SR 
a GKÚ usporiadali 25. 9. 2017 odborný 
program, ktorý sa uskutočnil v priestoroch 
GKÚ. Zástupcovia Úradu pripravili prezen-
tácie o katastri nehnuteľností v SR, GKÚ in-
formovalo o geodetických základoch a Geo-
portáli, zástupcovia Komory Ing. Hardoš 
a Ing. Repáň pripravili prezentácie o Komo-
re, profesijných organizáciách v SR a o sú-

kromnom podnikaní v našom odbore, ako aj 
o pozemkových úpravách na Slovensku. Od-
borný program sa stretol s veľkým záujmom 
švajčiarskej skupiny geodetov, ktorú tvorili 
väčšinou podnikatelia.
 

5. Stav podnikateľského prostredia
(k 26. 10. 2017, zdroj MV SR – Odbor živ-
nostenského podnikania)

Z tabuľky je zrejmé, že v medzi rokmi 2015 
a 2016 podnikateľských subjektov neu-
budlo, veľký pokles je však medzi rokmi 
2013 až 2015. Medzi rokmi 2016 a 2017 
nastáva zas mierny vzostup počtu fi riem. 
Konkrétny počet geodetov vo fi rmách nevie-
me vyčísliť, ale podľa dostupných informá-
cii došlo v jednotlivých fi rmách za posled-
né roky k výraznému poklesu počtu zamest-
nancov, niekde až na úroveň hlboko pod 

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 2 009 1 149 55 805

Zmena 2016 – 2015 + 16 – 9 + 2 + 23

Najväčšia zmena 2015 – 2013 – 396 – 256 – 42 – 98

2016 2 009 1 149 55 805

2017 2 038 1 138 51 835

Zmena 2017 – 2016 + 29 – 11 – 4 + 30

50 %. Je to však aj dôsledok moderných 
technológií, kde prácu kedysi viacerých čle-
nov meračskej skupiny dnes zvládne jeden 
geodet.

6.  Legislatívna oblasť
 
Komora, prostredníctvom Legislatívnej rady 
komory (Ing. Hardoš, prof. Ing. Kopáčik, PhD., 

Ing. Repáň a ad hoc predsedovia ostatných 
orgánov Komory a komisií), sa v uplynulom 
období venovali týmto legislatívnym a tech-
nickým predpisom:

• Pripomienkovanie novely katastrálneho 
zákona (týka sa väčšinou elektronizácie KN) 
v rámci vnútrorezortného pripomienkového 
konania. Novela je v legislatívnom procese 
– rozporové konanie bolo ukončené ku kon-

Účastníci konferencie.
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cu roka 2017, legislatívny proces pokračuje 
v roku 2018.
• Novela zákona o Komore. Komora pri-
pravila v spolupráci s právnou kanceláriou 
Mgr. Papšíkovej prvý návrh ku koncu ok-
tóbra 2017. Doladenie s Úradom začiatkom 
r. 2018. Ide o tri hlavné oblasti novelizá-
cie: spôsob výkonu AGaK, hosťujúci AGaK, 
spresnenie disciplinárneho konania priamo 
v zákone.
• Začiatok činnosti pracovnej komisie 
ÚGKK SR na prípravu novej smernice na vy-
hotovovanie GP, za Komoru Ing. Anna Holá 
z Katastrálnej komisie Komory.
• Účasť na príprave nového stavebného zá-
kona v pracovnej komisii Ministerstva do-
pravy a výstavby SR (MDV SR) – Komoru tu 
zastupuje prof. Ing. Kopáčik, PhD. Majú byť 
dva nové zákony – o Územnom plánovaní 
a Stavebnom poriadku. Oznamovanie jedno-
duchých a drobných stavieb má byť elektro-
nickou formou, jednoduché stavby cez sta-
vebných komisárov (800 – 900 komisárov, 
ktorí budú robiť skúšky na MDV SR), ostat-
né stavby cez stavebné úrady v mestách. 
Významné posilnenie postavenia geodetov 
v stavebnom procese, nové a väčšie pokuty 
za nedodržiavanie zákona všetkými účast-
níkmi stavebného procesu.
• Účasť na MDV SR, 2. 11. 2017 na pred-
stavení uskutočniteľnosti ISV (Informačný 
systém výstavby). Plánované nasadenie sys-
tému v roku 2021. Zúčastnili sa 2 zástupco-

via Komory (Hardoš, Kopáčik) a z Magistrá-
tu Bratislavy Ing. Nývlt.
• Námety a podnety k pripravovanej no-
vele zák. 215/1995 o GaK. Na výzvu Úradu 
pripravila Komora 10 návrhov. Prvé rokova-
nie s Úradom sa uskutočnilo v apríli 2018 
– diskusia, vysvetľovanie a prerokovanie ná-
vrhov Komory. Ide o začlenenie moderných 
technológií do vybraných činností alebo do 
defi nícií zákona, presnejšia defi nícia karto-
grafi ckého diela, výhrady k plošným obme-
dzeniam 0,025 km2, zrušenie výnimky pre 
vytyčovanie jednoduchých stavieb, začlene-
nie adresných bodov do vybraných činnos-
tí, riešenie bezplatného odovzdávania karto-
grafi ckých diel a meraní, upozornenie vlast-
níka pri vstupe len na oplotené pozemky, 
výšky pokút a pod.).

7.  Záver: Svetový deň geodetov 
a kartografov

 
Z iniciatívy CLGE a po dohode s FIG 
a s NSPS (Národná spoločnosť profesionál-
nych geodetov) z USA sa 21. marec každé-
ho roka ustanovil za Svetový deň geodetov 
a kartografov. Za posledné roky CLGE slávi-
la tento sviatok v niektorý vhodný deň v mar-
ci, v USA slávili dokonca týždeň geodetov 
a FIG sa tejto problematike nevenovala vô-
bec. Po vzájomnej dohode týchto organizá-
cií sa oslavy zjednotili a fi xovali na jeden deň 

v marci, a to vždy na 21. marec, bez ohľadu, 
na ktorý deň v týždni to padne.
Prvá spoločná oslava sa uskutočnila 
21. marca 2018 v sídle Svetovej banky vo 
Washingtone počas výročnej konferencie 
SB o Správe krajiny v prepojenom svete. Sú-
časťou oslavy bol okrúhly stôl na tému Geo-
deti v dnešnom svete, ktorému predchádza-
lo 5 prednášok pripravených CLGE, zakon-
čené slávnostnou recepciou.
Komora vydala pred 21. marcom 2018 tla-
čovú správu do médií k vzniku Svetového 
dňa geodetov a kartografov.

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva KGaK

Členovia SAK KGaK: 
prof. Ing. A. Kopáčik PhD. – predseda, 
Ing. Štefan Lukáč – podpredseda, 
Ing. Ján Bielik, 
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., 
Ing. Karol Ďungel, 
Ing. Jozef Kožár.

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

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK

Harmonogram zasadaní SAK KGaK v r. 2017:

1. zasadanie delegovaných členov SAK 
KGaK: apríl 2017

 Miesto: Bratislava, KGaK
2. spoločné zasadanie orgánov KGaK: 08. 

a 09. 06. 2017
 Miesto: Belá
3. zasadanie delegovaných členov SAK 

KGaK: október 2017
 Miesto: Bratislava
4. zasadanie SAK KGaK: november/

december 2017
 Miesto: Bratislava, KGaK

5. rokovanie cez e-prostredie: január, 
február 2018

Plnenie úloh a činností:
 
Marec 2017 – SAK KGaK:
• kontrola prihlášok na jarný termín skú-

šok – počet záujemcov 5, prihlásených 
3, rozhodnutie o uskutočnení skúšok 
v jesennom termíne 2017,

• príprava podkladov pre pozvanie uchá-
dzačov na kvalifi kačné skúšky,

• príprava kurzu pre uchádzačov a členov 
KGaK,
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• prerokovanie uznesení VZ KGaK a zapra-
covanie relevantných uznesení do svojho 
plánu činnosti,

• berie na vedomie informáciu a materiály 
z rokovania P-KGaK,

• prerokovanie materiálov pripravovaných 
na spoločné rokovanie orgánov KGaK 
a spoločné rokovanie KGaK a ÚGKK SR,

• prerokovanie výročnej správy SAK KGaK.
 
8. a 9. júna 2017 – spoločné zasadanie 
orgánov KGaK, SAK KGaK:
• prerokovanie a schválenie plánu činnosti 

SAK KGaK,
• prerokovanie materiálov z rokovania 

P-KGaK,
• prerokovanie materiálov z rokovania 

VZ KGaK,
• príprava kurzu pre uchádzačov a členov 

KGaK.

Október 2017 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:
• kontrola došlých prihlášok na jesenný 

termín 2017 kvalifi kačných skúšok,
• príprava podkladov pre pozvanie uchá-

dzačov na kvalifi kačné skúšky.

November 2017 – SAK KGaK:
• kvalifi kačné skúšky sa konali 29. 

a 30. novembra 2017, 10 uchádzačov, 

2 sa ospravedlnili zo zdravotných dôvo-
dov, skúšku zvládlo úspešne 6 uchádza-
čov, 2 neuspeli,

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

určenie termínu uzávierky prihlášok na 
31. 3. 2018,

• 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 KGK za rok 

2017.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, me-
todických materiálov a vzdelávania členov

SAK KGaK pripravila v spolupráci s P-KGaK 
novelizáciu interných dokumentov KGaK včí-
tane podkladov na kvalifi kačné skúšky.

Členovia SAK KGaK vypracovali pripomien-
ky k novele zákona č. 215/1995 o geodézii 
a kartografi i v znení neskorších predpisov 
a č. 216/1995 o Komore geodetov a karto-
grafov.

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Kated-
rou geodézie SvF STU v Bratislave jednod-
ňový kurz pre uchádzačov, ako aj pre členov 
KGaK.
Členovia komisie sa podieľali na príprave 
nového zákona o územnom plánovaní a zá-
kona o stavebnom poriadku. Pravidelne sa 
zúčastňujú na zasadaniach pracovnej skupi-
ny zriadenej MDV SR.
Členovia komisie sa aktívne zapájajú do čin-
nosti Terminologickej komisie ÚGKK SR.
Pripravili: členovia SAK KGK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie KGaK

Komisia pracovala v rovnakom zložení ako 
v minulom roku.
Uskutočnili sa 4 zasadania od VZ v roku 
2017 a 1 zasadanie v tomto roku.
Na zasadaniach sa pravidelne zúčastňoval 
aj člen Dozornej rady (DR) Ing. V. Nechuta. 
V jednom prípade ho zastúpila Ing. R. Šrám-
ková.
Riešilo sa 14 podnetov. Na porovnanie s ro-
kom 2016, kde je evidovaných 25 podaní, je 
to určitý pokles, no v tomto roku je už evido-
vaných 9 nových podaní za prvé 3 mesiace.
 
Rok 2017:
Dve podania sa týkali inžinierskej geodézie 
– vytýčenie stavby.

Všetky ostatné podania sa týkajú prác 
v katastri nehnuteľností. Z toho 4 boli po-
dania na spracovanie geometrického plánu 
(GP), 5 na vytýčenie hranice, 1 podanie bolo 
na neoprávnený vstup na pozemok, 2 poda-
nia sa týkali vlastníctva ako takého. Jedno 
sme postúpili okresnej prokuratúre (týkalo 
sa pozemkového spoločenstva) a v jednom 
podaní sa sťažuje zákazník na AGaK, ktorý 
má činnosť – usporiadanie pozemkov – vo 
svojej reklame, no so zákazníkom dostatoč-
ne (alebo vôbec) nekomunikuje.

V jednom prípade spracovania GP sme 
udelili disciplinárne opatrenie – pokutu, pre-
tože na stavbu, ktorá mala byť predmetom 
zápisu do katastra nehnuteľností, boli vypra-
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cované 2 rozdielne GP. V tomto prípade si 
jeden z AGaK vôbec neoveril skutkový stav 
v teréne a „dôveroval“ zhotoviteľovi GP. Na 
rozdiel sa prišlo až spracovaním druhého 
GP. Oba plány boli vyhotovené v čase jedné-
ho mesiaca. Preto je potrebné apelovať na 
AGaK, čo plány „len pečiatkujú“, aby si uve-
domili riziko, ktoré z takéhoto konania mô-
že plynúť.

V prípade vytýčenia hranice sme AGaK 
udelili disciplinárne opatrenie – písomné na-
pomenutie.

Tri podania sme postúpili Odboru ka-
tastrálnej inšpekcie (OKI) ÚGKK SR.

Tri podania sme dostali elektronickou 
poštou.

Jeden podnet bol od člena Komory na ko-
nanie úradnej overovateľky a následne OKI 
ÚGKK SR, ktorá tento prípad prešetrovala. 
V uvedenom prípade pochybila úradná overo-
vateľka overením dvoch GP, ktoré si navzájom 
odporovali. Katastrálny inšpektor však kon-
štatoval  pochybenie pri spracovaní GP čle-
nom Komory, ktorý podnet podal. Tu možno 
opäť potvrdiť nekomunikáciu medzi geodetmi.

Rok 2018:
Podania sa týkajú katastra nehnuteľností. 
5x vytýčenie hraníc, 2x geometrický plán. 
Dve podania sú na súdnych znalcov. Jedno 
podanie je opäť z okresnej prokuratúry. Je-
den sa týka susedského sporu, kde je jed-
nou zo strán naša členka.

S pozvánkou na valné zhromaždenie 
2017 bol všetkým členom zaslaný zápoč-

tový list sústavného vzdelávania s bodovým 
hodnotením dosiahnutým za roky 2014, 
2015 a 2016. Zápočtový list bol pre tých, 
ktorí nedosiahli potrebný počet bodov, mož-
nosťou doplnenia si neevidovaných aktivít 
kanceláriou KGaK. Na zasadaní predstaven-
stva Komory bolo v júni rozhodnuté o návr-
hoch na začatie disciplinárnych konaní. Ná-
vrhy boli následne odoslané členom na vy-
jadrenie. K uvedenému možno uviesť, že 
niektorí z dotknutých kolegov si doplnili svo-
je aktivity podľa pravidiel sústavného vzde-
lávania, niektorí uviedli svoje dôvody, prečo 
nedosiahli predpísaný počet bodov a niekto-
rí nereagovali vôbec. DK k prijatým vyjadre-
niam zasadala, všetky pozorne preštudova-
la a rozhodla o disciplinárnych opatreniach 
podľa Disciplinárneho poriadku. Udelila 
písomné napomenutia (35), ako aj poku-
ty (22) niektorým členom a 55 návrhov na 
disciplinárne konanie zamietla.

Na pripomenutie, DK neurčuje pravidlá 
sústavného vzdelávania, ale s kanceláriou 
KGaK sleduje ich dodržiavanie.

Je dôležité upozorniť na potrebu stáleho 
vzdelávania sa a znalosti práva v oblastiach, 
v ktorých realizujeme svoje aktivity. Spome-
núť možno prípad riešený na podnet Sloven-
skej stavebnej inšpekcie. Geodet vykonal 
vytýčenie stavby pred vydaním stavebného 
povolenia. Veľkým šťastím pre geodeta bolo, 
následne vydané stavebné povolenie, kto-
ré korešpondovalo s týmto vytýčením. Čo 
z toho pre geodetov vyplýva: pred vytýče-
ním stavby preveriť, či bolo vydané stavebné 

povolenie a to citovať v protokole o vytýče-
ní stavby. Ak sa realizuje stavba, ktorá bude 
zapisovaná do katastra nehnuteľností a od-
berateľ nástojí na vytýčení pred vydaním sta-
vebného povolenia, je potrebné v protoko-
le uviesť, že ide o predbežné, informatívne 
vytýčenie, nepoužiteľné pre potreby kolau-
dácie, resp. realizácie stavby. Jednoducho 
v protokole o vytýčení stavby musí byť uve-
dený dátum vytýčenia po nadobudnutí prá-
voplatnosti stavebného povolenia. Vytyčova-
cí výkres a protokol musia obsahovo koreš-
pondovať so schváleným projektom stavby, 
ktorý tvorí prílohu stavebného povolenia.

Disciplinárna komisia KGaK sa aj v nasle-
dujúcom období chce zamerať na kontrolu 
prác svojich členov odovzdávaných na prís-
lušných stavebných úradoch, ako aj vyvode-
niu konzekvencií pri zistení nekvality týchto 
prác. Je možné, že v spolupráci so Sloven-
skou stavebnou inšpekciou bude na stav-
bách kontrolované dodržiavanie zákonnos-
ti, čo znamená, či má stavba svojho geodeta 
stavby, či a akú má autorizáciu. Je vylúče-
né, aby neautorizovaný geodet, alebo ge-
odet s autorizáciou typu „A“, vykonával tú-
to funkciu.

Disciplinárna komisia sa pri podaniach 
naďalej snaží jednotlivé prípady riešiť a roz-
hodovať s dôrazom na odstraňovanie dô-
sledkov pochybení členov KGaK, ktorých 
k tomu v rámci konania priamo zaväzuje.

Ing. Jozef Pobjecký 

v spolupráci s členmi Disciplinárnej komisie KGaK

Momentka z VZ 
v Košiciach
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Audit účtovnej závierky za obdobie roka 
2016 ukončil 13. 12. 2017 nezávislý audí-
tor Ing. Štefan Farkaš. Výsledkom je, že úč-
tovná závierka za rok 2016 poskytuje prav-
divý a verný obraz fi nančnej situácie KGaK 
k 31. 12. 2016 a výsledok jej hospodárenia 
je v súlade 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 jednot-
ky, náklady a výnosy za dané účtovné obdo-
bie a poznámky, ktoré obsahujú informácie 
o účtovných zásadách a metódach a ďalšie 
doplňujúce informácie za dané obdobie.
Keďže Komora nie je podnikateľským sub-
jektom, získané údaje v rámci účtovnej zá-
vierky treba rozčleňovať podľa toho, ako sa 
podieľajú na daňových a nedaňových čin-
nostiach.

Výnosy v roku 2017
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:
  8 487 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná: 204 574 eur
Spolu: 213 061 eur
 
Náklady v roku 2017
Činnosť podnikateľská zdaňovaná: 
  11 331 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná:  209 413 eur
Spolu: 220 744 eur

Daňové priznanie
Komora geodetov a kartografov je v zmys-
le zákona o dani z príjmov daňovníkom, kto-
rý nie je založený alebo zriadený na podni-
kanie. Táto osobitosť spočíva vo vymedzení 
príjmov, ktoré sú u tohto 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, ktoré predstavujú príjem, ktorý je síce 
predmetom dane, ale podľa § 13, bod 2 ods. 
b) je tento príjem od dane oslobo dený.

Správa o hospodárení KGaK za rok 2017

Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
  – 2 844,21 eur
– pripočítateľné položky (sumy, ktoré tvo-

ria súčasť výsledku hospodárenia, ale 
podľa zákona o dani z príjmov sa nemô-
žu zahrnúť do ZD, a preto sa k základu 
dane musia pripočítať):  3 253,88

–  základ dane:  409,67 eur
–  daň:  86,03 eur
 
Rozpočet KGaK 
plánovaná strata v rozpočte na rok 2017, 
ktorú bolo možné pokryť výnosmi:  
  – 38 645,34 eur
Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2017:
  – 11 053,48 eur 
Ušetrené: 27 591,86 eur

Slovenské geodetické dni 
SGD nie sú fi nancované z členských prí-
spevkov, ale len z príjmov geodní, ktoré tvo-
ria vložné od účastníkov, sponzorov a vysta-
vovateľov. V zmysle uvedeného nie sú sú-
časťou rozpočtu KGaK.
V roku 2017 bol zaznamenaný mierny po-
kles návštevnosti proti oproti predchádza-
júcemu ročníku (o cca 40). Aj na základe 
podnetov od členov Komory organizační ga-
ranti spolu s predstavenstvom Komory roz-
hodli o zmene miesta ich konania v roku 
2018 v Banskej Bystrici. Poďakovanie patrí 
sponzorskej podpore 26 fi riem.
 

Defi novanie nákladov z rozpočtu určených 
členom KGaK
KGaK 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 (RS 

BA, KE, PO, BB, TN, ZA, NR),
– organizácia valného zhromaždenia v Žili-

ne,
– podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,
– poistenie členov,
– odborný seminár A.G.K. 2017 – úhrada 

vložného pre 38 členov.
 

Kancelária KGaK 11 %
Mzdy zamestnancov 22 %

Orgány KGaK 22 %

Ah hoc komisie 2 %

Medzinárodné aktivity KGaK 5 %

Rôzne 2 %

Časopis 3 %

Aktivity členov 33 %

Percentuálne a grafi cké vyjadrenie nákladov KGaK
V percentuálnom vyjadrení sú náklady pre členov Komory vo výške 33 % z celkových 
nákladov.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Dozorná rada (DR) KGaK predkladá Re-
víznu správu KGaK za obdobie medzi val-
nými zhromaždeniami konanými v rokoch 
2017 a 2018.

Činnosť dozornej rady
DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju 
činnosť Zákonom o komore geodetov a kar-
tografov, Stanovami komory a Štatútom do-
zornej rady. Hlavnými úlohami DR v zmysle 
týchto dokumentov je:
• Kontrola plnenia uznesení VZ,
• Dohliadať na výkon pôsobnosti ostat-

ných orgánov,
• Kontrola hospodárenia s fi nančnými pro-

striedkami a previerka ročnej účtovnej 
závierky.

V hodnotenom období DR zasadala 4-krát 
a na zasadaniach sa riadila vypracovaným 
plánom činnosti. Každý štvrťrok vykonala 
kontrolu hospodárenia a posúdenie, či je 
čerpanie fi nančných prostriedkov v súlade 
s rozpočtom. Skutočnosti zistené kontrolou 
sa uvádzajú v príslušných správach. O vý-
sledkoch kontroly bolo informované pred-
stavenstvo a ostatné orgány Komory.
Činnosť orgánov Komory kontrolovala DR 
prostredníctvom účasti poverených členov 
DR na ich zasadnutiach a kontrolou súvisia-
cich dokumentov.

Revízna správa Dozornej rady KGaK za obdobie 
31. 3. 2017 – 13. 4. 2018

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2017 
v Žiline
VZ v Žiline uložilo predstavenstvu, orgánom 
Komory, odborným komisiám, ale aj členom 
Komory dohromady 14 úloh:
• Predstavenstvo 7 úloh
• Odborné komisie 1 úlohu
• Ostatné orgány Komory 2 úlohy
• Členovia Komory 4 úlohy
O ich plnení informoval predseda predsta-
venstva a predsedovia orgánov Komory.
DR skontrolovala plnenie uznesení VZ a do-
spela k zisteniu, že uložené uznesenia boli 
splnené.

 
Kontrola činnosti predstavenstva
Predstavenstvo v uplynulom období zasada-
lo 6-krát a riešilo úlohy spojené s bežným 
chodom Komory, ako aj otázky vysoko od-
borné. Podrobný a dôkladný prierez činnos-
ťou a dosiahnutými úspechmi predstaven-
stva nám poskytol predseda predstavenstva. 
Predstavenstvo pracuje spoľahlivo, zverené 
úlohy plnilo svedomite a bez prieťahov.

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie
O výsledkoch činnosti SAK podrobne infor-
moval predseda SAK. SAK si plní svoje po-
vinnosti zodpovedne nielen v rozsahu Skú-
šobného a autorizačného poriadku, ale aj 
nad jeho rámec.

Kontrola činnosti disciplinárnej komisie
DK pristupuje k riešeniu sťažností nielen 
konštruktívne a profesionálne, ale aj citli-
vo, čo je pre túto oblasť činnosti mimoriadne 
dôležité. Nerieši len represívnu stránku veci, 
ale svojou prácou sa snaží pozdvihovať re-
nomé našej profesie.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory 
a kontrola hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami
Podrobné čísla o hospodárení Komory ste 
počuli v správe tajomníčky, a tak uvediem 
iba základné čísla z rozpočtu Komory. Pre 
rok 2017 bol rozpočet zostavený ako defi cit-
ný s plánovaným schodkom – 38 645,34 €. 

V roku 2017 sme dosiahli nižšie nákla-
dy a zároveň aj vyššie výnosy, a tak scho-
dok bol nakoniec –11 053,48 €. Výsle-
dok je ten, že v roku 2017 sme hospodárili 
o 27 591,86 € lepšie ako sme predpoklada-
li. V predchádzajúcom hodnotiacom období  
sme takto ušetrili 25 262,65 €.
V roku 2017 boli výnosy 105,94 % z pláno-
vaných výnosov a náklady sme čerpali na 
90,31%. 
Výnosy z organizovania SGD v 2017 sú 
5 683,74 €.

Revízia ročnej účtovnej závierky
Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31. 12. 2017, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky obsahujúce prehľad význam-
ných účtovných zásad a metód, a konšta-
tuje, že závierka poskytuje pravdivý a ver-
ný obraz fi nančnej situácie KGaK k 31. 12. 
2017 a výsledkov jej hospodárenia za rok 
2017.
Na základe vykázaných príjmov a výdavkov 
vznikla Komore povinnosť zaplatiť daň vo 
výške 86,03 €. V roku 2016 sme daň nepla-
tili, lebo sme boli v strate.

 
Zhodnotenie
Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe sna-
žila ukázať členom Komory reálny obraz čin-
nosti orgánov Komory a konštatuje, že v čin-
nosti KGaK v sledovanom období nezistila 
žiadny vážny nedostatok.
Taktiež však treba spomenúť a vyzdvihnúť, 
že členovia orgánov Komory, členovia ad-
-hoc komisií, redakčnej rady a zamestnanci 
Komory pracovali v uplynulom období zod-
povedne a plnili zverené povinnosti dôklad-
ne, o čom svedčia dosiahnuté výsledky.

Ing. Vladimír Vázal

predseda Dozornej rady KGaK
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Zápisnica z valného zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov konaného 13. apríla 2018 v Košiciach

Prítomní:
Podľa zápisnice mandátovej komisie počas 
priebehu VZ:
–  fyzicky prítomných 383
–  zastupovať sa nechalo 91 členov.
Spolu 474 hlasov – 65,74 % – v zmysle 
§ 11 ods.1 zákona 216/95 Z. z. v pl. znení je 
VZ uznášaniaschopné.

Podľa defi nitívneho spočítania účastníkov 
v prezenčnej listine po ukončení VZ:
–  fyzicky prítomných 391,
–  zastupovať sa nechalo 91 členov.
Spolu 482 hlasov.
 
Program: zmenený po odhlasovaní návrhu 
zmeny predsedajúcim Ing. Miroslavom Hu-
decom.
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 

voľba overovateľov zápisu.
3. Správa o činnosti komory za uplynulé 

obdobie.
4. Správa o činnosti skúšobnej a autorizač-

nej komisie.
5. Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6. Správa o hospodárení za rok 2017, au-

dit, účtovná závierka.
7. Revízna správa dozornej rady.
8. Návrh rozpočtu Komory pre rok 2018.
9. Návrh na udelenie titulu čestného člena 

Komory.
10. Diskusia.
11. Obed.
12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13. Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – návrh 

zákona o územnom plánovaní a zákona 
o výstavbe.

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

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia (VZ) otvo-
ril predseda predstavenstva Komory geode-
tov a kartografov (KGaK) Ing. Ján Hardoš. 
Privítal všetkých prítomných a zaželal účast-
níkom príjemné rokovanie. Osobitne privítal 

hostí Ing. Dušana Ferianca – predsedu Slo-
venskej spoločnosti geodetov a kartografov 
a Ing. Vladimíra Uhlíka – predsedu Komory 
pozemkových úprav. Ospravedlnil neúčasť 
zástupcov Úradu geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR.
Predseda predstavenstva KGaK poveril Ing. 
Miroslava Hudeca vedením priebehu do-
obedňajšej časti VZ.

Predsedajúci otvoril rokovanie podaním ná-
vrhu na zmenu programu, a to bod č. 12 
– Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR – zrušiť 
z dôvodu ospravedlnenej neúčasti zástup-
cov ÚGKK SR.
Dal hlasovať za navrhnutú zmenu predlože-
ného programu VZ.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

K bodu 2:

Podľa návrhu predsedajúceho boli hlasova-
ním zvolení do jednotlivých pracovných ko-
misií nasledujúci členovia:
Do mandátovej komisie boli zvolení: Ing. Jo-
zef Piroha – predseda, Ing. Drahoslava Ko-
márková, Ing. Andrej Gargalovič – členovia.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Mar-
tina Bušniaková, Ing. Miroslav Hudec, Ing. 
Nataša Hermanová.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Za overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Vá-
zal, Ing. Martin Ondriaš.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

Zapisovateľka: Ing. Anna Holá.

Následne predsedajúci vyzval auditórium na 
minútu ticha ako spomienku na zosnulých 
kolegov, ktorí minulý rok opustili naše rady.
Predsedajúci informoval členov o organizač-
ných pokynoch.

K bodu 3:

Správa o činnosti Komory za uplynulé ob-
dobie tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ju 
predniesol Ing. Ján Hardoš, predseda pred-
stavenstva. Informoval, že predstavenstvo 
sa stretlo v minulom roku 6 x a 1x bolo spo-
ločné zasadnutie všetkých orgánov Komory. 
V prvej časti analyzoval splnenie Uznesení 
z VZ z roku 2017, uviedol štatistiku člen-
skej základne KGaK podľa rôznych kategó-
rií. Zhodnotil činnosť komisií: katastrálnej 
a pre pozemkové úpravy, ekonomickej, inži-
nierskej geodézie, regionálne stretnutia ge-
odetov, medzinárodnú spoluprácu a aktivity 
Komory, a tiež iniciatívy v oblasti legislatívy. 
Informoval členov, že 21. marec bol vyhláse-
ný za svetový deň geodetov a kartografov. 
Správa bola zaujímavá, obsiahla a podrob-
ná.

V tejto časti prijalo auditórium informáciu 
od predsedu mandátovej komisie Ing. J. Pi-
rohu o uznášaniaschopnosti VZ – info po-
zri v úvode zápisnice. 
 
 
K bodu 4: 

Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
predseda skúšobnej a autorizačnej komi-
sie. SAK v uplynulom období mala 2 zasada-
nia. Informoval tiež o vykonanom kurze ku 
skúškam, ktoré sa uskutočnili 29. a 30. no-
vembra 2017 a ostatných činnostiach SAK. 
Správa je zverejnená na webovej stránke 
Komory a bude uverejnená v bulletine KGaK 
Slovenský geodet a kartograf.
 
K bodu 5:

Správu o činnosti disciplinárnej komisie, 
ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, predniesol 
Ing. Jozef Pobjecký. Komisia mala 4 zasada-
nia od VZ v r. 2017 a 1 zasadanie v r. 2018 
a prijala 14 podnetov v roku 2017 – čo je 
pokles oproti minulému roku (25 podaní). 
Upozornil, že za prvé 3 mesiace roka 2018 
evidujú už 9 nových podaní. Dve podania 
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z roku 2017 sa týkali inžinierskej geodé-
zia, ostatné prác v katastri nehnuteľností. 
V 1 prípade udelili disciplinárne opatrenie 
a 3 podania postúpili na Odbor katastrálnej 
inšpekcie (OKI) ÚGKK SR.
Správa bude uverejnená v bulletine KGaK 
Slovenský geodet a kartograf.
 
K bodu 6:

Správu o hospodárení za rok 2017, audite 
a účtovnej závierke, ktorá tvorí súčasť tejto zá-
pisnice, predniesla Ing. Ingrid Geisseová, ta-
jomníčka KGaK. Správa bude uverejnená v bul-
letine KGaK Slovenský geodet a kartograf.
 
Prestávka.
 
K bodu 7:

Revíznu správu dozornej rady, ktorá tvorí sú-
časť tejto zápisnice, predniesol Ing. Vladimír 
Vázal, predseda dozornej rady. Pripomenul 
úlohy DR – kontrola uznesení, kontrola čer-
pania fi nančných prostriedkov, kontrola čin-
nosti orgánov. Informoval, že VZ 2017 v Žili-
ne uložilo predstavenstvu 7 úloh, odborným 
komisiám 1 úlohu, orgánom Komory 2 úlo-
hy a všetkým členom 4 úlohy, pričom všetky 
uložené uznesenia boli splnené.

Na záver skonštatoval, že DR nezistila žiad-
ny vážny nedostatok. Orgány Komory pra-
covali a plnili stanovené úlohy zodpovedne. 
Správa bude uverejnená v bulletine KGaK 
Slovenský geodet a kartograf.

K bodu 8:

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol doručený 
každému členovi osobne v písomnej for-
me, tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ho 
predniesla Ing. Ingrid Geisseová, tajomníč-
ka KGaK. Upozornila, že výška členského 
ani výška poistného sa opäť nemenia. Výška 
poplatku za odber noriem je 16,05 eur – zo-
znam členov, prihlásených na odber noriem, 
sa nachádza na webe KGaK. Zaplatiť treba 
do 30. apríla 2018, pretože prístupy k nor-
mám sa budú realizovať jednorazovo. V prie-
behu roka toto už nebude možné.

Predsedajúci vyzval členov na podanie pri-
pomienok k navrhnutému rozpočtu – nikto 
nepripomienkoval, následne dal hlasovať 
o navrhnutom rozpočte.
O návrhu rozpočtu sa hlasovalo.
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0 
schválené

K bodu 9:

Návrh na udelenie titulu čestného člena Ko-
mory – Ing. Matej Klobušiak, CSc., in memo-
riam.
Ing. Jozef Kožár predstavil krátky prie-
rez pracovným životom tohto, citujem: „od-
borného geodetického endemita“. V roku 
1978 skončil s vyznamenaním odbor geo-
dézia a kartografi a na SvF SVŠT v Bratisla-
ve. V ďalších rokoch sa venoval dopĺňaniu 
znalostí programovania. Pracoval na GKÚ, 
následne vo VÚGK, opätovne na GKÚ, ne-
skôr pracoval v komerčnej sfére. Bol geodet 
a kartograf, matematik analytik, štatistik, 
programátor, vedec – bol tým, ktorý, opäť ci-
tujem: „pretavil teóriu do algoritmov, zdrojo-
vých kódov, reálnych čísel a výsledkov, kto-
ré slúžia a budú slúžiť komunite geodetov 
a kartografov“.
Správa Ing. Kožára tvorí prílohu tejto zápis-
nice.

Predsedajúci dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 1 
schválené

Ing. Matej Klobušiak, CSc. sa stal čestným 
členom KGaK in memoriam.

Návrh na udelenie čestného členstva KGaK in memoriam pre Ing. Mateja Klobušiaka, CSc. predniesol Ing. Jozef Kožár
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K bodu 10:

Do diskusie k doteraz odzneným príspev-
kom sa nikto neprihlásil.

NOVELIZÁCIA DOKUMENTOV KGaK

Návrhy Novelizácie Stanov a Skúšobného 
a autorizačného poriadku KGaK s odôvod-
nením boli doručené každému členovi v pí-
somnej forme a tvoria súčasť tejto zápisnice.
Návrh novelizácie na VZ predniesol a odô-
vodnil Ing. Miroslav Hudec.

Novelizovaný dokument: Stanovy Komory 

geodetov a kartografov

Čo sa novelizuje: ŠTVRTÁ ČASŤ, Článok 8, 
Orgány Komory
Doplniť ods. 6:
6. Rokovania orgánov komory sú neverejné. 
Orgány Komory majú právo prizvať na svoje 
rokovanie podľa vlastného uváženia a pova-
hy prerokúvaných otázok ďalšie osoby.
 
Zdôvodnenie:
Spresnenie a sprehľadnenie kompetencií 
jednotlivých orgánov Komory, s cieľom do-
siahnuť vyššiu efektivitu a koordináciu práce 
a komunikácie medzi orgánmi Komory.
 
Čo sa novelizuje: ŠTVRTÁ ČASŤ, Článok 
11, Skúšobná a autorizačná komisia, 
ods. 4
Doterajšie znenie:
4. Skúšobná a autorizačná komisia vyhod-
nocuje program vzdelávania členov Komory.
 
Návrh nového znenia:
4. Skúšobná a autorizačná komisia spoloč-
ne s predstavenstvom a s kanceláriou Ko-
mory pripravuje a vyhodnocuje program 
vzdelávania členov Komory.
 
Zdôvodnenie:
Zosúladenie s aktuálnym stavom.

Čo sa novelizuje: ŠTVRTÁ ČASŤ, Článok 
11, Skúšobná a autorizačná komisia
Doplniť ods. 5:
5. Kvalifi kačná skúška sa nepovažuje za 
rokovanie skúšobnej a autorizačnej komi-
sie. O prítomnosti iných osôb ako skúša-
júcich a skúšaných na kvalifi kačnej skúške 
rozhoduje predseda skúšobnej a autori-
začnej komisie.

Zdôvodnenie:
Spresnenie a sprehľadnenie kompetencií 
jednotlivých orgánov Komory, s cieľom do-
siahnuť vyššiu efektivitu a koordináciu práce 
a komunikácie medzi orgánmi Komory.
 
Čo sa novelizuje: ŠTVRTÁ ČASŤ, 
Článok 13, Dozorná rada
Doplniť ods. 4:
4. V odôvodnených prípadoch a na žia-
dosť dozornej rady má poverený člen do-
zornej rady právo zúčastniť sa na rokova-
niach ostatných orgánov Komory. Počas 
svojej prítomnosti na rokovaní ostatných 
orgánov Komory člen dozornej rady vyko-
náva kontrolnú činnosť, pričom nezasahu-
je do rokovania a nezúčastňuje sa na hla-
sovaní príslušného orgánu Komory.

Zdôvodnenie:
Spresnenie a sprehľadnenie kompetencií 
jednotlivých orgánov Komory, s cieľom do-
siahnuť vyššiu efektivitu a koordináciu práce 
a komunikácie medzi orgánmi Komory.

Predsedajúci vyzval prítomných na diskusiu:
Ing. Renáta Šrámková na začiatku svojho vy-
stúpenia vysvetlila, že je síce členkou Dozor-
nej rady KGaK, ale tento návrh dáva ako člen-
ka KGaK z dôvodu, že na každom VZ sa pred-
kladajú „kozmetické úpravy“ stanov, ktoré sú 
v súčasnosti neaktuálne a v nesúlade so sú-
časnosťou. Kompetencie jednotlivých orgá-
nov treba riešiť komplexne a nielen „kozme-
tickými úpravami“ – čomu treba venovať do-
statok času a kontrolných mechanizmov, aby 
v budúcnosti nedochádzalo k rozporom vo 
fungovaní orgánov. Predniesla návrh: uvede-
né body stiahnuť z rokovania a zaviazať pred-
stavenstvo a ostatné orgány na komplexnú 
analýzu a rozbor dokumentov KGaK, výsled-
kom čoho bude v súčasnosti zachovanie pô-
vodného znenia dokumentov a v budúcnosti 
vypracovanie novelizovaných dokumentov.
Faktická poznámka: Ing. Ján Hardoš: In-
terné dokumenty boli novelizované veľa ráz, 
nesmú odporovať zákonu a VZ ich schvaľu-
je – navrhovaná novelizácia je predložená 
práve preto, lebo súčasné znenie nevyhovu-
je (napr. predstavenstvo na svoje rokovanie 
pozýva všetkých predsedov orgánov i na-
priek tomu, že to nebolo doteraz v dokumen-
toch). Uvedená novelizácia teda nie je „koz-
metická úprava“, ale doplnenie vecí z praxe.
Faktická poznámka: Ing. Peter Repáň: No-
velizácia všetkých dokumentov je super ná-

pad, má však zmysel až po prijatí novely zá-
kona o geodézii a kartografi i... ale nástroj, 
že niekoho prizývame na rokovanie predsta-
venstva alebo nie, navrhuje prijať.

Predsedajúci dal o pozmeňujúcom návrhu 
Ing. Renáty Šrámkovej (zachovať pôvodné 
znenie stanov) hlasovať:
Hlasovanie: za: 30 , proti: 124, zdržal sa: 26 
neschválené

Napokon predsedajúci dal hlasovať o navr-
hovanej novele stanov KGaK:
Hlasovanie: za: 137, proti: 6, zdržal sa: 32 
schválené

Navrhovaná novela stanov KGaK bola VZ 
schválená.

Ing. Miroslav Hudec prečítal znenie novelizo-
vaného dokumentu, pričom na premietacích 
plátnach bol členom KGaK tento dokument 
premietaný a informoval o zmene :
Článok 4, bod č. 3, ods. a) rozhodne či 
uchádzača pripustí na skúšku POZVE NA 
SKÚŠKU
... a informoval, že budeme hlasovať o ta-
komto znení, nie znení, ktoré bolo členom 
doručené poštou!

Novelizovaný dokument: Skúšobný 

a autorizačný poriadok

 
Čo sa novelizuje: Článok 3, Požiadavky na 
odbornú spôsobilosť, ods. 3.
Doterajšie znenie:
3. Skúšobná a autorizačná komisia komo-
ry organizuje a realizuje kvalifi kačné skúšky 
fyzických osôb na získanie autorizačného 
oprávnenia vybraných geodetických a kar-
tografi ckých činnosti podľa § 6, písm. d) 
až j) zákona(3).
 
Návrh nového znenia:
3. Skúšobná a autorizačná komisia komo-
ry organizuje a realizuje kvalifi kačné skúšky 
fyzických osôb na získanie autorizačného 
oprávnenia vybraných geodetických a kar-
tografi ckých činnosti podľa § 6, písm. d) až 
j) zákona(3). Komora môže na požiadanie 
uchádzačov vykonať prípravné školenie za 
úhradu.

Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom.
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Čo sa novelizuje: Článok 4, Organizácia 
a realizácia kvalifi kačnej skúšky, ods. 2. 
c) až e)
Doterajšie znenie:
K prihláške uchádzač priloží:
c) chronologický opis priebehu doteraj-

šej praxe s vymenovaním hlavných re-
alizovaných zákaziek, projektov, publi-
kovaných odborných prác a referátov 
súvisiacich s predmetom autorizácie, 
patentov a ďalších významnejších in-
žinierskych aktivít, pri spoločných prá-
cach uviesť percentuálny podiel podpí-
saný spoluautormi,

d) výber minimálne desiatich reprezentatív-
nych projektov, resp. zákaziek, nie star-
ších ako sedem rokov, obsahujúcich mi-
nimálne štyri vybrané geodetické a kar-
tografi cké činnosti uvedené v zákone(3) 
v § 6 písm. d) až j),

e) jedno nezávislé odporúčanie od člena 
Komory, ktorý je držiteľom oprávnenia 
KGaK na autorizačné overovanie vybra-
ných geodetických a kartografi ckých 
činností uvedených v zákone(3) v § 6 
písm. d) – j) minimálne 7 rokov. 

 
Návrh nového znenia:
K prihláške uchádzač priloží:
c) chronologický opis priebehu doteraj-

šej praxe s vymenovaním hlavných re-
alizovaných zákaziek, projektov, publi-
kovaných odborných prác a referátov 
súvisiacich s predmetom autorizácie, 
patentov a ďalších významnejších in-
žinierskych aktivít, pri spoločných prá-
cach uviesť percentuálny podiel podpí-
saný zamestnávateľom/spoluautormi,

d) výber minimálnenajmenejdesiatichde-
sať reprezentatívnych projektov, resp. 
zákaziek, nie starších ako sedem rokov, 
obsahujúcich minimálne štyri vybra-
né geodetické a kartografi cké činnosti 
uvedené v zákone(3) v § 6 písm. d) až 
j), v elektronickej podobe a v štruktúre 
uvedenej v prílohe skúšobného a auto-
rizačného poriadku,

e) jedno nezávislé odporúčanie od čle-
na Komory, ktorý je držiteľom opráv-
nenia KGaK na autorizačné overovanie 
vybraných geodetických a kartografi c-
kých činností uvedených v zákone(3) 
v § 6 písm. d) – j)d) až j)minimálnenaj-
menej 7 rokov. 

 
Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom. Predchádzajúca formulácia 
u možňovala rôzny výklad.
 
Čo sa novelizuje: Článok 4, Organizácia 
a realizácia kvalifi kačnej skúšky, ods. 3. 
a) až d)
Doterajšie znenie:
3. Skúšobná a autorizačná komisia na zákla-
de predložených dokladov posúdi ich úplnosť 
a rozhodne o prihláške tak, či uchádzača
a)  pripustí ku skúške,
b)  požiada prihlášku doplniť,
c)  rozhodne o jej zamietnutí,
d) vyberie tri projekty, ktoré uchádzač 

predloží komisii tesne pred vykonaním 
skúšky.

 
Návrh nového znenia:
3. Skúšobná a autorizačná komisia na zák-

lade predložených dokladov posúdi ich úpl-
nosť a rozhodne o prihláške tak, či uchá-
dzača
a) rozhodne či uchádzača pripustí ku 

skúške, POZVE NA SKÚŠKU
b) rozhodne či požiada prihlášku doplniť,
c) rozhodne o jej zamietnutí prihlášky,
d) z množiny desiatich projektov vyberie tri 

projekty, ktoré uchádzač predloží komi-
sii v tlačenej (papierovej) forme tesne 
pred vykonaním v deň konania skúšky.

 
Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom. Predchádzajúca formulácia 
umožňovala rôzny výklad.
 
Čo sa novelizuje: Článok 4, Organizácia 
a realizácia kvalifi kačnej skúšky, ods. 4.
Doterajšie znenie:
4. Na kvalifi kačnú skúšku komisia pozve 
uchádzača najmenej mesiac pred termí-
nom skúšky. Na skúšku pozve komisia naj-
neskôr do 15 mesiacov od prijatia písom-
nej prihlášky každého uchádzača, ktorý spl-
nil podmienky uvedené v § 4 zákona(1). 
K pozvánke priloží sylabus skúšky. Komo-
ra môže na požiadanie uchádzačov vyko-
nať prípravné školenie za úhradu. Kance-
lária komory k listu o akceptácii prihlášky 
uchádzača na skúšku priloží výpis zo „Skú-
šobného a autorizačného poriadku“ v roz-
sahu čl. 4 a 5.
 
Návrh nového znenia:
4. Na kvalifi kačnú skúšku komisia pozve 
uchádzača najmenej mesiac pred termí-
nom skúšky. Na skúšku pozve komisia naj-
neskôr do 15 mesiacov od prijatia písom-
nej prihlášky každého uchádzača, ktorý spl-
nil podmienky uvedené v § 4 zákona(1). 
K pozvánke priloží sylabus skúšky. Komo-
ra môže na požiadanie uchádzačov vyko-
nať prípravné školenie za úhradu. Kance-
lária komory k listu o akceptácii prihlášky 
uchádzača na skúšku priloží zoznam troch 
projektov vybraných skúšobnou komisiou, 
výpis zo „Skúšobného a autorizačného po-
riadku“ v rozsahu čl. 4,a 5 a prílohy v pl-
nom znení.
 
Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom.
 

Momentka z VZ v Košiciach
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Čo sa novelizuje: Článok 4, Organizácia 
a realizácia kvalifi kačnej skúšky, ods. 7.
Doterajšie znenie:
7. Uchádzač predloží najneskôr v deň skúšky 
doklad o úhrade poplatku za skúšku a výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
V prípade, že uvedené doklady uchádzač ne-
predloží, nemôže sa zúčastniť na skúške.
 
Návrh nového znenia:
7. Uchádzač predloží najneskôr v deň skúšky 
doklad o úhrade poplatku za skúšku, a výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a tri 
projekty vybrané skúšobnou komisiou. V prí-
pade, že uvedené doklady a projekty uchádzač 
nepredloží, nemôže sa zúčastniť na skúške.

Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom.
 

Čo sa novelizuje: Článok 5, Obsah 
a priebeh skúšky, ods. 1. a) až c)
Doterajšie znenie:
1. Účelom skúšky je overenie poznatkov 
pre výkon vybraných geodetických a kar-
tografi ckých činností v týchto troch oblas-
tiach:
a)  z odbornej spôsobilosti, požadovanej na 

výkon vybraných geodetických a karto-
grafi ckých činností z hľadiska inžinier-
skeho riešenia problémov požadovanej 
kvality na súčasnej úrovni. Súčasťou je 
aj odborná rozprava k predloženým prá-
cam uchádzača,

b)  z technických predpisov a noriem na 
projektovanie, realizáciu a vyhotove-
nie dokumentácie, základy manažmen-
tu a spôsobilosť vedenia a organizácie 
prác súvisiacich s výkonom autorizova-
ného geodeta a kartografa,

c)  z právnych predpisov, ktoré súvisia 
s činnosťou autorizovaného geodeta 
a kartografa.

 

Návrh nového znenia:
1. Účelom skúšky je overenie poznatkov 
pre potrebných na výkon vybraných geode-
tických a kartografi ckých činností v týchto 
troch oblastiach:
a) z odbornej spôsobilosti, požadovanej 

vy  žadovanej na výkon vybraných geode-
tických a kartografi ckých činností z hľa-
diska inžinierskeho riešenia problémov 
požadovanej vyžadovanej kvality na sú-
časnej úrovni, súčasťou je aj odborná 
rozprava k predloženým prácam projek-
tom uchádzača,

b) z technických predpisov a noriem na 
projektovanie, realizáciu a vyhotove-
nie dokumentácie, základyz oblasti vý-
konu vybraných činností uvedených 
v zákone(3) v § 6 písm. d) až j),ma-
nažmentu a spôsobilosť vedenia a orga-
nizácie prác súvisiacich s výkonom čin-
nosti autorizovaného geodeta a karto-
grafa,

c) z oblasti právnych predpisov, ktoré súvi-

Ing. Renata Šramková

Ing. Ladislav Ladičkovský 

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD

Ing. Peter Vanovčan

Ing. Peter Repáň

Ing. Vladimír Trochan

Momentky z diskusie



slovenský geodet a kartograf   2|2018 39v a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  2 0 1 8  –  K o š i c e

sia s činnosťou autorizovaného geodeta 
a kartografa.

 
Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie so skutkovým sta-
vom.
 
Čo sa novelizuje: Článok 5, Obsah 
a priebeh skúšky, ods. 2.
Doterajšie znenie:
2. Pred začiatkom skúšky poverený člen 
skúšobnej a autorizačnej komisie oboznámi 
komisiu s predloženými materiálmi s kon-
štatovaním, či uchádzač spĺňa podmienky 
skúšky po obsahovej i formálnej stránke.
 
Návrh nového znenia:
2. Pred začiatkom skúšky poverený člen 
skúšobnej a autorizačnej komisie oboz-
námi komisiu s predloženými materiálmi 
s konštatovaním, či uchádzač spĺňa pod-
mienky skúšky z obsahovej i formálnej 
stránky. Skúška má písomnú a ústnu časť.
 

Návrh na zrušenie odseku 3.
3. Skúška má písomnú a ústnu časť. Uchá-
dzač prospel, ak prospel vo všetkých troch 
oblastiach.
 
Prečíslovanie všetkých nasledujúcich odsekov.
 
Čo sa novelizuje: Článok 5, Obsah 
a priebeh skúšky, ods. 6.
Doterajšie znenie:
6. Ak uchádzač na skúške neprospel, skúš-
ka sa môže opakovať po 6 mesiacoch.
 
Návrh nového znenia:
6. 5. Uchádzač na skúške prospel, ak pro-
spel vo všetkých troch oblastiach uvede-
ných ods. 1, čl. 5 skúšobného poriadku. 
Ak uchádzač na skúške neprospel, skúška 
sa môže opakovať najskôr po 6 mesiacoch.

Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom.
 

Čo sa novelizuje: Článok 6, Záznamy 
o skúške, ods. 2.
Doterajšie znenie:
2. Skúšobná a autorizačná komisia vystaví 
osvedčenie o skúške s vyznačením opráv-
nenia na autorizáciu vybraných geodetic-
kých a kartografi ckých činností. Osvedče-
nie podpisuje predseda. 
 
Návrh nového znenia:
2. Skúšobná a autorizačná komisia vystaví 
osvedčenie o skúške s vyznačením opráv-
nenia na autorizáciu vybraných geodetic-
kých a kartografi ckých činností. Osvedče-
nie podpisuje predseda. Osvedčenie sa do-
ručí uchádzačovi do 2 mesiacov od dňa 
konania skúšky.
 
Zdôvodnenie:
Doplnenie a zosúladenie znenia so skutko-
vým stavom.
 
Čo sa novelizuje: Článok 8, Udelenie 
autorizačného oprávnenia, ods. 5.
Doterajšie znenie:
5. Kancelária komory archivuje všetky pí-
somnosti o skúškach a autorizačnom ko-
naní.
 
Návrh nového znenia:
5. Kancelária komory archivuje všetky pí-
somnosti o skúškach a autorizačnom kona-
ní včítane príloh predkladaných na skúšku 
v písomnej a elektronickej forme. Projekty 
predložené na skúške v písomnej (papiero-
vej podobe) skúšobná komisia vráti uchá-
dzačovi ihneď po skončení skúšky.
 

Ing. Tomáš Ďurka Ing. Anna Seidlová, PhD. 

Ing. Milan Paulík 

Ing. Martina Bušniaková

Ing. Peter Lužák
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Zdôvodnenie:
Doplnenie a spresnenie znenia. Pôvodná 
formulácia umožňovala rôzny výklad.
 
Predsedajúci vyzval prítomných k diskusii 
k predloženému :
Ing. Vladimír Trochan: Článok 4, bod 3a) 
(pozveme na skúšku) a bod 3c) ... to znie 
ako to isté.
Reakcia: Prof. Alojz Kopáčik, PhD.: Sú iné, 
lebo komisia kontroluje aj odborné podkla-
dy. Bod 3a) – uchádzača pozvú, ak predlo-
žil projekty, bod 3c)– ak formálne nie je pri-
hláška kompletná.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Na skúšku sa pri-
hlásia aj tí, ktorí robia len 1 činnosť – a Ko-
misia ho nepozve, bod 3c) sa použije, ak 
uchádzač nezaplatí poplatok.
Ing. Anna Seidlová: Navrhuje body 3a) 
a 3c) vymeniť.
Ing. Peter Lužák Navrhuje body 3a) až 3d) 
prehodiť chronologicky: c), b), d), a)... prí-
padne bod c) zrušiť.
Následne Ing. Miroslav Hudec vyzval Ing. 
Annu Seidlovú, či po odznení návrhu Ing. 
Petra Lužáka súhlasí so zrušením svojho ná-
vrhu – Ing. Anna Seidlová svoj návrh ruší.

Reakcia: Prof. Kopáčik, PhD. súhlasí s pre-
hodením bodov, ale nesúhlasí so zrušením 
bodu 3c) – dôvodom je napr. záznam uchá-
dzača v registri trestov, keď Komisia musí 
mať nástroj zamietnuť prihlášku, ktorá nie je 
v súlade so zákonom.
Reakcia: Ing. Peter Repáň: Poradie bodov 
nie je dôležité.
Ing. Peter Lužák následne svoj návrh defi nitívne 
formuloval takto: poradie bodov: b), d), a), c).
Ing. Vladimír Sedlák: článok 8 „včítane“ prí-
loh nahradiť spisovným „vrátane“.
Reakcia: Ing. Miroslav Hudec konštatoval, 
že ak je tak – o tomto bode nehlasovať, ale 
hneď opraviť.
Ing. Maroš Glova: Podľa slovníka slovenské-
ho pravopisu sú oba tvary správne.
Reakcia: Ing. Miroslav Hudec – teda nie je 
nutné nič meniť.

Ing. Miroslav Hudec dal hlasovať o pozme-
ňujúcom návrhu Ing. Jána Hubu.
Hlasovanie: za: 154, proti: 9, zdržal sa: 44 
schválené
Navrhovaný pozmeňujúci návrh článku 
4 bodu 3 – poradie bodov b), d), a), c) – 
bol VZ schválený.

Napokon predsedajúci dal hlasovať o navr-
hovanej novele skúšobného a autorizačné-
ho poriadku KGaK:
Hlasovanie: za: všetci, proti: 0, zdržal sa: 
6 schválené

Navrhovanú novelu skúšobného a autori-
začného poriadku KGaK valné zhromažde-
nie schválilo.

K bodu 12:

 
Zrušený – pozri začiatok.
 
K bodu 13:

Príspevok (návrh zákona o územnom pláno-
vaní a zákona o výstavbe) predniesol prof. 
Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Informoval o sú-
časnom stave prípravy zákona o územnom 
plánovaní a zákona o výstavbe a o spoloč-
nom stanovisku KGaK a ZZGK k tomuto zá-
konu.

K bodu 11:

Obed
 

Účastníci valného zhromaždenia počas hlasovania
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K bodu 14:

Diskusia.
Po obedňajšej prestávke bol vedením prie-
behu VZ poverený Ing. Peter Repáň.
Písomné podania do diskusie neboli podané.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Ladičovský – spýtal sa na 
transferové oceňovanie.
Reakcia: Ing. Peter Repáň: Predstavenstvo 
nemá možnosť zaujať jednoznačné stanovis-
ko.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Predstavenstvo 
KGaK oslovilo právnickú fi rmu, ktorej vy-
jadrenie sme poslali ako krátku správu čle-
nom KGaK. Zjednodušene sa dá povedať, že 
transferové oceňovanie sa týka vzťahov me-
dzi spriaznenými osobami (ak zamestnáva-
te manželku, predaj auta SRO na konateľa 
FO, fakturácie medzi blízkymi osobami,...). 
Zdôraznil, že predstavenstvo a KGaK nerieši 
daňové povinnosti AGaK – toto si musí kaž-
dý AGaK riešiť sám. KGaK upozornila, že ten-
to problém jestvuje, ale detaily je povinný 
AGaK riešiť sám.
Ing. Ladislav Ladičovský: Honorár si vyplá-
ca a má to v zmluve, ale aká je cena prác 
AGaK?
Reakcia: Ing. Peter Repáň: Vzorová kalku-
lácia pri overovaní prác je vypracovaná – je 
na webe KGaK a bola aktualizovaná v roku 
2015.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Daňový úrad mô-
že na stránke nájsť vzor – hodinovú mzdu 
alebo % pri ocenení – pre AGaK je to opora 
pri rokovaní s daňovým úradom.
Reakcia: Ing. Peter Repáň: Doplnia kalkulá-
ciu v spolupráci s Ing. Ladislavom Ladičov-
ským o inžiniersku geodéziu.
Ing. Peter Vanovčan – sa spýtal na ochranu 
osobných údajov v GP.
Reakcia: Ing. Peter Repáň: KGaK sa tejto 
problematike nevenovala. Preberanie osob-
ných údajov bolo defi nované len pri spraco-
vaní ROEP.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Aj kancelária 
KGaK má s ochranou osobných údajov prob-
lémy v súvislosti s generickým registrom, čo 
je v súčasnosti v riešení.
Ing. Tomáš Ďurka – informoval sa o mož-
nosti získania aktuálnych údajov k prijíma-
niu stavebného zákona cez zasielanie linkov 
v krátkych správach.
Reakcia: Prof. Kopáčik, PhD.: Všetko dote-
raz sú len pracovné materiály, ktoré sa ne-
ustále menia, z rokovaní nie sú zápisnice, 

každý má k dispozícii len vlastné poznámky 
– teda posielať všetko nie je účelné.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Na regionálnych 
stretnutiach informoval o pripravovaných 
zmenách stavebného zákona, ktorý pridáva 
geodetom kompetencie, napr. stavebný ko-
misár musí uviesť geodeta stavby. V súčas-
nosti je cca 3000 obcí, KGaK ich informuje, 
ale pracovníci sa tam často menia, teda je 
to komplikované. Podľa nového návrhu sta-
vebného zákona by bolo menovaných cca 
900 komisárov, teda by sa ich dalo aj jedno-
duchšie informovať. Pripomienkovaním zá-
kona aj v spolupráci s ÚGKK SR sa snažíme, 
aby kládol väčší dôraz na geodeta a tým aj 
geodetom zabezpečiť viac práce.
Ing. Peter Repáň – Kto najviac „námietkuje“ 
návrh stavebného zákona?
Reakcia: Prof. Kopáčik, PhD.: Obce – ZMOS 
má výhrady k navrhovaným stavebným ko-
misárom, lebo tým obce strácajú kompeten-
cie... hľadajú sa riešenia.
Ing. Milan Paulík – GaK práce vo výstavbe 
smerujú na ÚGKK SR, treba riešiť rozpočto-
vú skladbu geodetických prác na stavbách.
Reakcia: Prof. Kopáčik, PhD.: ÚGKK SR má 
vydať vykonávaciu vyhlášku k stavebnému 
zákonu – s čím ÚGKK SR súhlasí. Do vy-
hlášky rozpočtové práce nepôjdu, toto len 
odporúča cenník investičných nákladov.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Vo vyhláške nie, 
ale v rozpočte stavieb sú a toto môže KGaK 
napadnúť.
Ing. Tomáš Ďurka – Konštatoval, že na stav-
bách veľmi často neurčia geodeta stavby.
Reakcia: Prof. Kopáčik, PhD.: Stavebník 
(zhotoviteľ) bude mať zákonnú povinnosť 
uviesť geodeta stavby... snažíme sa to do-
stať do stavebného zákona, lebo v súčas-
nosti túto povinnosť nemajú. Navrhol, že 
pripraví zoznam povinností, ktoré bude mať 
podľa návrhu nového stavebného zákona 
geodet stavby. Uviedol, že projektanti budú 
mať povinnosť pracovať na geodetom overe-
ných hraniciach – s čím pôvodne nesúhla-
sili kvôli časovému predĺženiu konania, ale 
z dôvodu hrozby súdnych sporov napokon 
súhlasili.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: Zákon, ktorý ne-
má sankcie sa nedodržuje – v novom ná-
vrhu sa určujú pokuty, napr. pri neurčení 
geodeta stavby – KGaK môže informovať 
inšpekciu, ktorá bude kontrolovať dodržia-
vanie a tiež udeľovať pokuty.
Ing. Tomáš Ďurka – miesto konania VZ iné, 
radšej stred SR, nemusí byť Bratislava.

Reakcia: Ing. Peter Repáň: Banská Bystrica 
je výborný nápad.
Reakcia: Ing. Ján Hardoš: 1. VZ bolo v Pre-
šove, ďalšie v roku 2005 v Košiciach a až te-
raz opäť v Košiciach – aby nebola diskrimi-
nácia. V budúcnosti snaha – stred SR.

K bodu 15: Uznesenie.
 
Návrh uznesenia predniesla Ing. Martina 
Bušniaková – predsedníčka návrhovej ko-
misie.
Uznesenie VZ 2018 tvorí súčasť tejto zápis-
nice.

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, zaželal všet-
kým šťastný návrat domov a ukončil valné 
zhromaždenie Komory.
 
K bodu 17: Prílohy

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

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

3.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
4.  Správa o hospodárení za rok 2017, audit, 

účtovná závierka.
5.  Revízna správa dozornej rady.
6.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2018.
7.  Návrh na udelenie čestného členstva 

(príspevok).
8.  Návrhy novelizácie Dokumentov Komory 

geodetov a kartografov.
9.  Zápis mandátovej komisie.
10. Uznesenie VZ Komory 2018.
 

Zapísala Ing. Anna Holá 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Vázal, 

Ing. Martin Ondriaš
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Spoločnosť Topcon Positioning Group predstavuje aktualizovanú verziu softvérové-
ho riešenia MAGNET® Enterprise na rozšírenie spolupráce s produktmi Autodesk 
cez nový Autodesk BIM 360 cloudový softvér.
Integrácia s Autodesk BIM 360 je navrhnutá tak, aby poskytla používateľovi MAG-
NET Enterprise možnosť narábať s 2D plánmi, 3D modelmi alebo akýmikoľvek iný-
mi dokumentmi projektu v prostredí BIM 360, alebo Autodesk A360 Drive. Softvér 
je postavený tak, aby obojsmerne zjednodušil správu dokumentov medzi terénom 
a kanceláriou a poskytoval miesto na zdieľanie a ukladanie najaktuálnejších pro-
jektových súborov.

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

Cloudové prepojenie softvérových produktov firiem 

Topcon a Autodesk



Viac informácií získate cez e-mail: geotopcon@surveye.sk

Viac informácií nájdete na: www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk

Leica ScanStation P50

Laserové skenery Leica ScanStation P50 poskytujú naj-
vyššiu kvalitu 3D dát, snímkovanie v HDR móde a skeno-
vanie s rýchlosťou 1 milión bodov za sekundu na vzdiale-
nosť až 1 km. Neprekonateľný dosah a uhlová presnosť 
v kombinácii s nízkym šumom dát a dvojosovým kompen-
zátorom tvoria základ pre vysoko detailné 3D mračná bo-
dov v reálnych farbách. Skenery umožňujú skenovať do-
konca aj v tých najtvrdších poveternostných podmien-
kach, ak sú teploty v rozmedzí od – 20 °C do + 50 °C.

Okrem toho, vďaka politike modelovej kompatibility, je 
možné pre všetkých už existujúcich užívateľov skenerov 
Leica ScanStation P30 a P40 upgradovať ich prístroj na 
nový model P50 a využiť tak napr. dosah až 1 km. Taktiež 
nahraním novej verzie fi rmvéru do modelu Leica Scan-
Station P16 zákazník bezplatne získa rozšírenie dosahu 
skenera až na 80 m. Ak chcete mať spoľahlivé výsledky, 
nerobte kompromisy pri výbere správneho skenera. Zvoľ-
te si partnera s dlhoročnými skúsenosťami v laserovom 
skenovaní.

Najdôležitejšie o Leica ScanStation P50:

Meranie
• Maximálny dosah až 1 km
• Rýchlosť skenovania až 1 milión bodov za sekundu
• Užívateľsky defi novateľné rozlíšenie už od 0,8 mm na 

10 m
• Trieda lasera 1, neviditeľný, úplne bezpečný pre oči

Ovládanie
• Dotykový farebný VGA displej (640 x 480 pix)
• Ľahko zrozumiteľný softvér s prehľadnou grafi kou 

a intuitívnym ovládaním
• Možnosť diaľkového ovládania pomocou Leica 

CS10/15,iPad, iPhone a iných smartfónov
• Jednoduchý prenos dát pomocou USB kľúča, 

eternetového kábla alebo WiFi

Vyhotovenie snímok
• Integrovaná digitálna kamera bez paralaxy 

s rozlíšením 5 Mpix,
• HDR mód snímok v celom rozsahu,
• Možnosť vytvorenia panoramatických fotografi í 

skenovaného miesta, pričom výsledná panoramatická 
fotografi a má rozlíšenie viac ako 700 MPix. 

Využitie
• priemyselný dizajn, architektúra, modelovanie 

a rekonštrukcie stavieb,
• zameranie skutkového stavu, ochrana kultúrneho 

dedičstva,
• inžinierska a stavebná činnosť, infraštruktúra,
• zameranie a výpočty kubatúr v lomoch a baniach,
• tvorba BIM modelov,
• kriminalistické vyšetrovanie, dokumentácia 

dopravných nehôd.

NOVINKY TOPCON

Integrácia BIM 360 umožňuje stavebným tímom vykonať vytyčovanie zo staveb-
ných plánov bodov uložených v Autodesk cloude alebo zbierať geodetické údaje, 
ktoré je možné priamo odovzdať do prostredia BIM 360. Okrem toho, používatelia 
automaticky navádzaných strojov môžu pristupovať k Autodesk dokumentom cez 
prostredie Enterprise alebo Sitelink3D.
Cloudová prepojiteľnosť je ďalším krokom pokračujúcej spolupráce fi riem Topcon 
a Autodesk s cieľom zabezpečiť používateľom čo najkratší a najrýchlejší pracov-
ný postup.

ôlôôôô ežitejšie o Leica ScanStation P50:

anie
i ál d h ž 1 k
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Začiatkom roka 2018 predstavila spoločnosť Trimble nový terestrický mobilný ma-
povací systém Trimble MX9. Mobilné mapovanie má v súčasnosti veľký význam hlav-
ne pri hromadnom zbere údajov, ako je napr. podrobné mapovanie uličných pásov, 
inžinierskych sietí, mobiliára miest a obcí, tvorba a údržba geografi ckých informač-
ných systémov či 3D modelovanie a vizualizácie. Tieto aplikácie a mnoho ďalších 
profesionálne zvláda novinka Trimble MX9. Je to kombinácia systému LiDAR, pano-
ramatického snímkovania a presného určovania polohy, umiestniteľná na strechu 
akéhokoľvek vozidla. Systém pozostáva z dvojice senzorov laserového skenovania, 
ktoré generujú mračno bodov rýchlosťou 2 milióny bodov za sekundu, 360° sféric-

Talianska spoločnosť Stonex priniesla vo svojom portfóliu na trh novinku – GNSS prijímač Stonex S9i, ktorý predstavu-
je štvrtú generáciu osvedčeného GNSS prijímača. Nová generácia prináša menšie rozmery, elektronickú libelu a slot na 
2 batérie (sú kompatibilné s batériami v novej kontrolnej jednotke Stonex S4II). Veľkým prínosom je taktiež sledovanie 
GPS frekvencie L5, ktorá je bez akýchkoľvek príplatkov. GNSS prijímač prijíma všetky dostupné satelitné systémy – GPS, 
GLONASS, GALILEO, BEIDOU a QZSS.
GNSS prijímač Stonex S9i je vybavený technológiou Bluetooth s dlhým dosahom, wi-fi , elektronickou libelou a UHF rá-
diom, čo ho predurčuje na použitie pri veľkom množstve aplikácii, či už ako bázu, rover alebo na statické meranie. Spolu 
s kontrolnou jednotkou Stonex S4II a poľným softvérom Carlson SurvCE, poskytuje naozaj výkonné riešenie pre každo-
dennú geodetickú prax.
GNSS prijímač je možné plne nastavovať a ovládať pomocou smartfónu cez wi-fi  rozhranie. Budete tak mať napr. statické 
merania plne pod kontrolou (priame nastavenie výšky prístroja, čísla bodu, elevačnej masky atď.) bez potreby disponovať 
kontrolnou jednotkou. Wi-fi  prináša aj možnosť rýchleho nastavenia módu merania a dátového prenosu cez GSM/GPRS 
modem, či UHF rádio.

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

Viac informácií nájdete na: www.geotronics.sk, obchod@geotronics.sk a tel. č. +421 918 579 733

Viac informácií nájdete na: www.geopriestor.sk, info@geopriestor.sk a tel. č. +421 907 821 224

Profesionálny GNSS prijímač Stonex S9i

Predstavenie nového mobilného mapovacieho systému 

Trimble MX9

kej kamery, ktorá vytvára georeferencované panoramatické snímky a veľmi presnej 
GNSS a IMU jednotky, ktorá zabezpečuje kvalitnú a spoľahlivú 3D polohu nazbiera-
ných údajov. Systém zbiera údaje v husto zastavaných územiach a takisto zvláda 
registráciu údajov aj pri diaľničných rýchlostiach, napríklad pri mapovaní rýchlost-
ných komunikácií. Trimble MX9 spája najmodernejšie technológie zberu geopriesto-
rových údajov do jedného uceleného, kompaktného, prémiového systému, ktorý sa 
vyznačuje ľahkou váhou, jednoduchou inštaláciou na strechu vozidla a intuitívnym 
ovládaním pomocou tabletu či notebooku. Výsledné údaje majú vysokú výpovednú 
hodnotu a sú využiteľné pre extra širokú škálu geodetických a GIS aplikácií.
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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 

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v roku 
2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového záko-
na (prípadne novelizácie) o Komore geodetov a kar-
tografov s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo registrácie 
zahraničných osôb pri cezhranične poskytovaných 
službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, kancelária Komory – 
spolupráca s advokátskou kanceláriou.  T: 2018

Ing. Hardoš – 12. marca 2018 Úrad vyzval Komo-
ru k námetom pre novelu zákona č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografi i. Námety boli doručené od 
Ing. Hudeca, Ing. Kožára a Ing. Holej a spolu s ostat-
nými boli Ing. Hardošom spracované a odoslané na 
Úrad. Predpokladané stretnutie sa uskutoční koncom 
apríla a predpokladá sa, že sa na pracovnom stretnu-
tí preberú aj názory Komory k zákonu č. 216/1995 
Z. z. o Komore geodetov a kartografov. 
Záujem o účasť na stretnutí prejavili členovia LRK 
Ing. Hardoš, prof. Kopáčik a Ing. Repáň. Ďalej bo-
la prediskutovaná možnosť prizvať na rokovanie ad 
hoc okrem predsedov orgánov Komory aj predsedov 
a členov pracovných komisií – Ing. Kožára, Ing. Po-
bjeckého, Ing. Hudeca a Ing. Ondriaša a prípadne zá-
stupcu ZZGK Ing. Uhlíka.
 
Uznesenie 15/2018 Z č. 1/2018

Predstavenstvo Komory prediskutovalo problema-
tiku účasti dozorného orgánu na kvalifi kačných 
skúškach a na zasadaniach ostatných orgánov. Zá-
verom rokovania je pripraviť návrh na doplnenie in-
terných dokumentov Komory v zmysle, že kvalifi kač-
ná skúška je neverejná a DR má právo účasti na za-
sadaniach jednotlivých orgánov Komory.
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď 

Ing. Hardoš – návrh novely dokumentov Komory je 
pripravený pre VZ v stanovených intenciách uznese-
nia. Na informáciu uvádza názor advokátov, že je po-
trebné rozlišovať verejnosť a funkcionárov. Verejnosť 
sa chápe ako nezainteresovaná verejnosť (občania) 
a z funkcionárov len členovia skúšobnej komisie. Or-
gán verejnej moci môže vykonávať len to, čo mu do-
voľuje zákon, občan môže všetko, čo nie je zakázané.
Ing. Hudec – navrhuje, aby sa vypracoval manuál na 
predkladanie námetov na VZ, keďže sa často prijíma-

jú tesne pred VZ, aby bol v prípade potreby dostatoč-
ný čas na ich preskúmanie advokátskou kanceláriou.
 
Uznesenie 16/2018 Z č. 2/2018

Predstavenstvo Komory sa uznieslo, že dokumenty 
na valné zhromaždenie sa nesmú prijímať na posled-
nom zasadaní predstavenstva pred konaním VZ.
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď 
 

Rôzne

Stavebný zákon
Prof. Kopáčik má spracovanú prednášku pre valné 
zhromaždenie, ktorá obsahuje:
–  informácie o zriadení pracovných skupín,
–  spoločný postup KGaK a ZZGK pri pripomienkova-

ní oboch zákonov,
–  prínos koncepcie,
–  pripomienky KGaK.

Návrh čestného člena
Na VZ bude predložený návrh na udelenie štatútu 
čestného člena in memoriam Ing. Matejovi Klobušia-
kovi.
Ing. Kožár, ako jeho posledný zamestnávateľ a blízky 
spolupracovník, má pripravené zdôvodnenie návrhu.

Podmienky získania odbornej spôsobilosti
Na získanie odbornej spôsobilosti (udelenie autori-
začného oprávnenia) je nevyhnutné absolvovanie 
kvalifi kačnej skúšky, na ktorú skúšobná komisia pri-
zve fyzickú osobu, ktorá splní špecifi kované podmien-
ky. Medzi uvedenými podmienkami je aj podmienka 
po absolvovaní VŠ päť rokov odbornej praxe vo vy-
braných geodetických a kartografi ckých činnostiach. 
KGaK prijala otázku, či je možné do tejto odbornej pra-
xe započítať aj obdobie, v ktorom bola fyzická oso-
ba v pracovnom pomere kvalifi kovanej osoby (t. j. za-
mestnancom autorizovaného geodeta), avšak čerpala 
materskú, prípadne rodičovskú dovolenku, resp. bola 
práceneschopná a pod.?
Nepodaril sa zistiť zákon o neakceptovaní materskej 
dovolenky alebo aj PN pre zápočet do odbornej praxe. 
Sú však dostupné exaktné vyjadrenia právnikov a per-
sonalistov, ktorí rozlišujú prax ako takú (pre zápočet 
odpracovaných rokov) a odbornú prax pre vybranú po-
zíciu v zamestnaní, keď je nutný počet odpracovaných 
rokov vo vyžadovanej oblasti. Uvedené bude konzulto-
vané s advokátskou kanceláriou a v prípade potreby 
bude v novele zákona spresnenie o odbornej praxi do-
datočne dopracované.

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie
V nadväznosti na odoslané rozhodnutia Disciplinárnej 
komisie vo veci vzdelávania AGaK za obdobie 2014 – 
2016 sú do kancelárie KGaK doručované odpory do-
tknutých členov KGaK, ktorými sa bude predstaven-
stvo následne zaoberať.
Bude potrebné doriešiť aj nesplnenie vydaných roz-
hodnutí DK – pokuty.

24. medzinárodné česko-slovensko-poľské 
geodetické dni
Ing. Piroha predložil požiadavku na preplatenie účasti 
Ing. Vladimíra Nechutu – prediskutuje sa na najbliž-
šom zasadaní.

26. slovenské geodetické dni
Predstavenstvo na poslednom zasadaní konštatovalo, 
že od účastníkov SGD rastie tlak na zmenu miesta ich 
konania. Akceptovalo myšlienku, aby miesto organizá-
cie SGD bolo saturované v strede Slovenska. Ako naj-
vhodnejšie miesto určilo hotel LUX v Banskej Bystri-
ci. Formát podujatia v jeho základných rysoch ostáva 
nezmenený.
26. slovenské geodetické dni sa budú konať 8. – 9. 
novembra 2018 v Banskej Bystrici v hoteli LUX. Po 
prehliadke priestorov je možné konštatovať, že konfe-
renčné priestory sú vyhovujúce, reštaurácia má väč-
šiu kapacitu ako v Trnave, výstavu je možné zrealizo-
vať v átriu hotela, parkovanie je veľkorysé. Konečná 
cenová ponuka sa vyvíjala dlhšie, ale podarilo sa ju 
uzavrieť v podobných reláciách ako v Trnave.
V priebehu mája 2018 je plánované stretnutie odbor-
ných garantov, na ktorom bude defi nitívne dohodnutý 
formát SGD, je záujem o diskusné fórum.

VÚB – Ing. Hardoš sa zúčastnil 1. marca 2018 na ro-
kovaní so zástupkyňou VÚB Ing. Katarínou Czecho-
vou, kde si prediskutovali možnosti vzájomnej spolu-
práce. VÚB ponúka rôzne výhody pre AGaK. Komora 
môže ponúknuť pre VÚB priestor na webovej stránke 
v novovytvorenej samostatnej zložke (tzv. benefi ty pre 
členov, ktorú majú zriadenú aj iné komory a kde mô-
žu ponúkať benefi ty aj iné spoločnosti spolupracujúce 
s Komorou) alebo na odborných podujatiach organizo-
vaných Komorou, či už vlastnou účasťou alebo pros-
tredníctvom materiálov pre účastníkov.
Návrh na spoluprácu bol členmi predstavenstva odsú-
hlasený.

Komisia pre tvorbu smernice na GP a vytyčovanie 
hraníc pozemkov na ÚGKK SR
Ing. Holá – uskutočnilo sa osobné stretnutie, na kto-
rom sa členovia komisie dohadovali k prijatým návr-

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
12. apríla 2018 v Košiciach
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hom a neúmernému množstvu pripomienok. Pôvodne 
stanovený termín január 2019 na spracovanie smerni-
ce sa javí ako nereálny.
GP na rozostavané stavby je síce prekonaný, ale nie je 
možné ho zrušiť, uvedené bude riešiť nová smernica, 
ktorá navrhuje napríklad aj GP na spresnenie výmery.
Úrad často kritizuje Komoru, že neškolí svojich členov 
v oblasti vyhotovovania GP. Komisia pre KN preto na-
vrhuje spracovať podklady, ako postupovať pri vyhoto-
vovaní GP, ktoré následne OKI odborne posúdi, a ten-
to podklad by mohol byť témou ďalších regionálnych 
stretnutí.
Ing. Hardoš nesúhlasí s uvedeným názorom Úradu, 
pretože Úrad je zodpovedný za postupy pre KN a dote-
raz nevydal novú smernicu, hoci je kataster jeho hlav-
nou náplňou. Problém vidí v tom, že každým ďalším 
vydaným usmernením môže dôjsť k zmenám vo vypra-
covaných postupoch. Iniciatívu však samozrejme víta, 
aj keď je zrejmé, že ide o náročnú úlohu a vzájomná 
spolupráca Komory s Úradom je dôležitá.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia – 
odborný program, príprava návrhu uznesenia z VZ
Valné zhromaždenie otvorí predseda predstavenstva.
Vedením valného zhromaždenia boli odsúhlasení Ing. 
Miroslav Hudec (doobeda), Ing. Peter Repáň (poobe-
de).
Pozvaní zástupcovia ÚGKK SR sa na rokovaní nezú-
častnia. Na základe uvedeného je potrebné pôvodne 
pripravený program odhlasovať s uvedenou zmenou. 
Vzhľadom na evidovanú nižšiu účasť je potrebné na 
začiatku zistiť počet účastníkov, aby rokovanie bolo 
uznášaniaschopné. Priestor na minútu ticha.
Členovia predstavenstva sa uzniesli na nasledujúcich 
návrhoch na voľby do mandátovej, návrhovej komisie 

a na voľbe zapisovateľa, ktoré budú predložené na 
schválenie na valnom zhromaždení, po doplnení ďal-
ších členov komisií:
 
Mandátová komisia: Ing. Jozef Piroha – predseda, 
členovia Ing. Andrej Gargalovič, Ing. Drahoslava Ko-
márková
Návrhová komisia: Ing. Martina Bušniaková – pred-
sedníčka, členovia Ing. Miroslav Hudec, Ing. Nataša 
Hermanová
Zapisovateľ: Ing. Anna Holá 
Overovatelia zápisu: Ing. Vladimír Vázal, Ing. Martin 
Ondriaš
 
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba mandátovej 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. Správa o hospodárení za rok 2017, audit, účtovná 

závierka.
7. Revízna správa dozornej rady.
8. Návrh rozpočtu Komory pre rok 2018.
9. Návrh na udelenie titulu čestného člena Komory.
10. Diskusia.
11. Obed.
12. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
13. Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – návrh zákona 

o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.
14. Diskusia.
15. Uznesenie.
16. Záver.

Do uznesenia sa predstavenstvo dohodlo doplniť 
predkladanie vlastných návrhov k právnym a technic-
kým predpisom.

Ročná účtovná závierka
Výsledok ročnej účtovnej závierky za rok 2017:
Výnosy  – 213 061 eur
Náklady  – 220 744 eur 
 
Audit účtovnej závierky za obdobie roku 2016 sa 
ukončil 13. 12. 2017 nezávislým audítorom Ing. Štefa-
nom Farkašom. Výsledkom je, že účtovná závierka za 
rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz fi nančnej 
situácie KGaK k 31. 12. 2016 a výsledok jej hospodá-
renia je v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej podnikateľskej 
činnosti:  – 2 844,21 eur
pripočítateľné položky:  3 253,88 eur
základ dane:  409,67 eur
daň:  86,03 eur

KGaK podala daňové priznanie k dani z príjmov práv-
nickej osoby na Daňový úrad Bratislava v zmysle zá-
kona do 31. 3. 2018 a daň bola poukázaná. Daňové 
priznanie vypracovala účtovníčka Ing. Monika Hanze-
nová.
 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
26. apríla 2018 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 

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v roku 
2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového záko-
na (prípadne novelizácie) o Komore geodetov a kar-
tografov s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo registrácie 
zahraničných osôb pri cezhranične poskytovaných 
službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odb. komisií. T: 2018

Ing. Hudec –25. 4. 2018 sa uskutočnilo na pôde 
ÚGKK SR pracovné stretnutie k námetom pre nove-
lu zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i. 
Na stretnutí boli vysvetlené návrhy a motivácia k zá-
konom, pričom bola vyslovená vzájomná podpora. 
Úrad svoje úmysly oznámil aj ministerstvám na prí-
padné doplnenia podnetov z ich strany. 
Najviac sa účastníci venovali §6 – vybrané geodetic-
ké a kartografi cké činnosti, ktoré Úrad plánuje rozší-
riť. Uvedená problematika si bude vyžadovať samo-
statné stretnutie. Uvažuje sa aj o zadefi novaní vše-
obecných geodetických a kartografi ckých činností, 
aby sa voči nim vedeli vyčleniť vybrané GaK činnosti. 
Uvažuje sa aj o otvorení vyhlášky, do ktorej bude po-
trebné, v prípade rozšírenia vybraných GaK činností 

o akékoľvek snímkovanie a fotogrametriu, zadefi no-
vanie georeferencovania.
Úrad prisľúbil spracovať zákon o komore v paragra-
fovom znení v zmysle požiadaviek Komory a Komo-
ra spracuje dôvodovú správu. Návrhy oboch záko-
nov musia byť spracované v paragrafovom znení do 
apríla 2018, aby mohli prejsť legislatívnym procesom 
ešte tejto vlády. V lete musí by uverejnený oznam – 
súhrn zmien pre iné organizácie a na jeseň by mohli 
byť oba zákony zaradené do mimorezortného pripo-
mienkovania, aby rozporové konania mohli prebeh-
núť do konca roku 2018 a na jar 2019 musia byť za-
radené do legislatívneho procesu.
Prof. Kopáčik – zaujala ho snaha Úradu umožniť au-
torizáciu geografom, čo považuje za nevhodné, rov-
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tovovaní GP, skôr problematické situácie, ktoré môžu 
vznikať napr. pri vytyčovaniach a boli by vhodným ma-
teriálom hlavne pre mladších geodetov.
ÚGKK SR vyslovil požiadavku na školenie členov Ko-
mory geodetov a kartografov z vlastných kapacít. 
Témy na školenie by boli predmetom regionálnych 
stretnutí. Predmet tém by mal vzísť s rokovania Ko-
mory geodetov a kartografov s ÚGKK SR a OKI, teda 
z problémov, ktoré OKI riešila v praxi.

Čerpanie rozpočtu
Ing. Hardoš – Každý rok je plánovaný rozpočet s niž-
ším zostatkom pre nasledujúce obdobia. Do budúcna 
je potrebné snažiť sa spracovať rozpočet vyrovnaný. 
Uvedené je daň za nezvyšovanie členského príspevku.
V sumarizácii nákladov upozorňuje na sčítaciu chybu, 
ktorú treba odstrániť.

Návrh čestného člena
Formulácia čestného člena in memoriam pre Ing. Klo-
bušiaka, CSc.:
„za mimoriadny prínos pre rozvoj geodézie a kartogra-
fi e na Slovensku.“
Dátum vydania: 13. apríl 2018.
Tajomníčka KGaK dohodne stretnutie s rodinným prí-
slušníkom na jesennom zasadaní predstavenstva, na 
ktorom bude ocenenie odovzdané.

Reklama geodetických a kartografi ckých prác 
v médiách
Uvedené iniciatíva vzišla od Ing. Nechutu v nadväz-
nosti na reklamu advokátskej kancelárie, ktorá upo-
zorňuje na možné riziká v prípade využitia návodov na 
prípadné spracovanie zmlúv na internete. Návody na 
geodetické práce neexistujú a takáto inzercia je pre 
KGaK nevhodná vzhľadom na náročnosť GaK prác.
Ing. Piroha navrhuje skôr reklamu pre autorizovaných 
geodetov a kartografov. Reklama by mohla byť však na-
padnutá z dôvodu, že GaK práce môže robiť aj technik.
Téma je navrhnutá na spoločné rokovanie.

CLGE
V dňoch 19. – 21. 4. 2018 sa uskutočnilo valné zhro-

fi níciami, na základe ktorého bude spracovaná štúdia, 
ako funguje kataster v rôznych krajinách.
2. Smart regulation in EU – zastúpenie cez CEPLIS – 
dohodnutá taktika s Európskou komisiou (rozumná re-
gulácia v rámci EU).
3. Odborný seminár – Procedúry pre legalizáciu a re-
gistráciu budov (hlavne balkánskych krajín).

Nominácia prof. Kopáčika na FIG
Predstavenstvo komory podporuje kandidatúru prof. 
Ing. Alojza Kopáčika, PhD. na funkciu viceprezidenta 
FIG na obdobie 2019 – 2022 na najbližšom zasadaní 
FIG, ktoré sa uskutoční 6. – 10. mája 2018 v Istanbu-
le, Turecko.
Spracovaná prezentácia prof. Kopáčika bude odosla-
ná všetkým delegátom FIG e-mailom.
Na pozíciu 2 viceprezidentov sú 3 kandidáti – Diane 
Dumashie zo Spojeného kráľovstva, Jixian Zhang z Čí-
ny a prof. Kopáčik kandidovaný Komorou za Sloven-
sko.
Na pozíciu prezidenta sú 2 kandidáti – kandidát Brian 
Coutts za Nový Zéland a Rudolf Steiger za Nemecko.
Ing. Hardoš na VZ CLGE loboval za prof. Kopáčika.

VZ KGaK v Košiciach 
Zhodnotenie VZ
Ing. Hardoš – valné zhromaždenie prebehlo bez prob-
lémov.
Pred VZ bolo potrebné poslať členom Komory mobi-
lizačný e-mail na potvrdenie účasti z dôvodu nízkeho 
počtu prihlásených účastníkov.
Počet účastníkov VZ:
Podľa zápisnice Mandátovej komisie počas priebehu 
VZ:
–  fyzicky prítomných 383 členov,
–  zastupovať sa nechalo 91 členov,
Spolu 474 hlasov – 65,74 %

Podľa defi nitívneho spočítania prezenčnej listiny po 
ukončení VZ:
–  fyzicky prítomných 391,
–  zastupovať sa nechalo 91 členov.
Spolu 482 hlasov. 

nako, ako akceptáciu skúšok úradných overovateľov 
pre vstup do Komory. Súčasne upozorňuje na potre-
bu defi nície minimálnych podmienok vzdelania z dô-
vodu žiadosti o akreditáciu Zvolenskej univerzity, kto-
rá sa orientuje na GIS a diaľkový prieskum zeme. 
Projekty tejto školy sú úzko aplikované na lesy.
Ing. Hudec – Úrad sa uvedenému bude s určitosťou 
venovať.
Ing. Hardoš – 18. 4. 2018 preposlal tézy Úradu, kto-
rým sa na rokovaniu venovalo. Pri rokovaní o zákone 
o komore sa riešila aj problematika vzdelávania, keď 
Komora trvá minimálne na rozdielových skúškach 
pri zahraničných geodetoch (hosťovanie), Úrad tr-
vá na klasickej skúške. Komora uvedené víta, a v prí-
pade námietok iných ministerstiev bude podmienka 
skúšky nahradená rozdielovými skúškami. V prípade 
stredných škôl je záujem o sprísnenie vzdelania na 
stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore geo-
dézia a kartografi a.
JUDr. Poldaufová vyjadrila možnosť nutnosti nového 
zákona o Komore, keďže ide o veľa zmien a zákon 
nie je v legislatívnom pláne vlády (iniciatívny návrh 
sa môže kedykoľvek vrátiť z LRV). V prípade nutnos-
ti nového zákona by bolo potrebné ísť cestou európ-
skej smernice o teste proporcionality. 
Úradu bolo navrhnuté, aby pozvánky na stretnutia 
k zákonom poslali aj ďalšiemu partnerovi AZZZ.
 
Uznesenie 16/2018 Z č. 2/2018

Predstavenstvo komory sa uznieslo, že interné doku-
menty na valné zhromaždenie sa nesmú prijímať ne-
skôr ako 5 týždňov pred konaním VZ.
Z: Ing. M. Hudec T: ihneď 
Kancelária Komory skontroluje prijatie podobného 
materiálu z minulých období. Text prijatého uzne-
senia je upravený v súlade s rokovacím poriadkom, 
aby materiály určené na rokovanie zhromaždenia sa 
vypracovali vecne a časovo tak, aby umožnili prijať 
uznesenie zhromaždenia. Program rokovania spolu 
s materiálmi oznamuje kancelária Komory všetkým 
členom najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaž-
denia, minimálne 7 dní pred konaním zhromaždenia 
v prípade mimoriadneho VZ.
 
 
Rôzne

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie
V nadväznosti na odoslané rozhodnutia Disciplinárnej 
komisie vo veci vzdelávania AGaK za obdobie 2014 – 
2016 sú do kancelárie KGaK doručované odpory do-
tknutých členov KGaK, ktorými sa bude predstaven-
stvo následne zaoberať.
Bude potrebné aj doriešiť nesplnenie vydaných roz-
hodnutí DK – pokuty.
Z: Tajomníčka Komory rozošle prijaté rozpory členom 
predstavenstva k vyjadreniu. 

Návrh na vstup KGaK do ZZGK ako kolektívny člen
Návrh dohody o spolupráci zatiaľ nie je pripomienko-
vaný a odsúhlasený ZZGK.
 
Komisia pre tvorbu smernice na GP a vytyčovanie 
hraníc pozemkov na ÚGKK SR
Ing. Holá – Komisia pre KN navrhuje spracovať pod-
klady na riešenia, ale nie všeobecné postupy pri vyho-

Kraj Počet účastníkov VZ Nezúčastnení členovia

Bratislavský 68 121

Trnavský 33 46

Trenčiansky 43 40

Nitriansky 22 47

Žilinský 50 41

Banskobystrický 44 17

Prešovský 65 5

Košický 66 11

Česi 0 2

Spolu 391 330

Zastúpenie podľa krajov:

maždenie CLGE v Prištine, Kosovo, na ktorom prebie-
hajú aj tzv. workshopy prevažne k technológiám.
Vedenie GLGE sa snaží orientovať sa aj na aktuálne 
témy:
1. Európske požiadavky na aktivity katastrálneho 
geodeta – zástupcovia Ruska pripravili dotazník s de-

Analýza diskusných príspevkov:
Ing. Ladičovský – spýtal sa na transferové oceňova-
nie.
Reakcia: Ing. Repáň: Predstavenstvo nemá možnosť 
zaujať jednoznačné stanovisko.
Reakcia: Ing. Hardoš: Predstavenstvo KGaK oslovi-
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lo právnickú fi rmu, ktorej vyjadrenie sme poslali ako 
krátku správu členom KGaK. Zjednodušene sa dá po-
vedať, že transferové oceňovanie sa týka vzťahov me-
dzi spriaznenými osobami (ak zamestnávate manžel-
ku, predaj auta SRO na konateľa FO, fakturácie me-
dzi blízkymi osobami,...). Zdôraznil, že predstavenstvo 
a KGaK nerieši daňové povinnosti AGaK – toto si mu-
sí každý AGaK riešiť sám. KGaK upozornila, že tento 
problém jestvuje, ale detaily je povinný AGaK riešiť 
sám.
Ing. Ladičovský: Honorár si vypláca a má to v zmluve, 
ale aká je cena prác AGaK?
Reakcia: Ing. Repáň: Vzorová kalkulácia pri overovaní 
prác je vypracovaná – je na webe KGaK a bola aktua-
lizovaná v roku 2015.
Reakcia: Ing. Hardoš: Daňový úrad môže na stránke 
nájsť vzor – hodinovú mzdu alebo % pri ocenení – pre 
AGaK je to opora pri rokovaní s daňovým úradom.
Reakcia: Ing. Repáň: Doplnia kalkuláciu v spolupráci 
s Ing. Ladičovským o inžiniersku geodéziu.
 
Prof. Kopáčik – pri výkone AGaK je vhodné túto čin-
nosť oceňovať hodinovou sadzbou, ktorá vychádza 
z odporúčacieho cenníka. Uvedené treba preukázať 
daňovému úradu.

Uznesenie 17/2018 Z č. 3/2018

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v roku 
2018 vyplýva povinnosť spracovať transferové oce-
ňovanie do kalkulácie AGaK.
Z: Ing. Repáň T: ihneď 
 
Ing. Ďurka – informoval sa o možnosti získania aktu-
álnych údajov k prijímaniu stavebného zákona cez 
zasielanie linkov v krátkych správach.
Reakcia: Prof. Kopáčik: Všetko doteraz sú len pra-
covné materiály, ktoré sa neustále menia, z rokovaní 
nie sú zápisnice, každý má k dispozícii len vlastné po-
známky – teda posielať všetko nie je účelné.

Reakcia: Ing. Hardoš: Na regionálnych stretnutiach in-
formoval o pripravovaných zmenách stavebného záko-
na, ktorý pridáva geodetom kompetencie, napr. staveb-
ný komisár musí uviesť geodeta stavby. V súčasnosti je 
cca 3 000 obcí, KGaK ich informuje, ale pracovníci sa 
tam často menia, teda je to komplikované. Podľa nové-
ho návrhu stavebného zákona by bolo vymenovaných 
cca 900 komisárov, teda by sa dali aj jednoduchšie in-
formovať. Pripomienkovaním zákona aj v spolupráci 
s ÚGKK sa snažíme, aby kládol väčší dôraz na geodeta, 
a tým aj geodetom zabezpečiť viac práce.
Prof. Kopáčik preposlal všetky dostupné materiály iba 
Ing. Ďurkovi na jeho výzvu. Pracovné materiály zatiaľ nie je 
možné distribuovať mimo zriadených pracovných skupín.
 
Rozpracovanie úloh na základe uznesenia 
z VZ v Košiciach:
1.  Publikovať materiály z VZ KGaK v periodiku KGaK 

Slovenský geodet a kartograf (SGK) a na interne-
tovej stránke KGaK.
Termín: júl 2018 Z: redakčná rada

2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK a zau-
jať k nim stanovisko.
Termín: apríl 2018 (splnené na zasadaní predstavenstva 
KGaK 26. apríla 2018) Z: členovia predstavenstva  

3.  Pokračovať v organizovaní pracovných stretnutí 
členov KGaK na krajskej úrovni, minimálne jeden-
krát za rok.
Termín: priebežne Z: regionálni zástupcovia 

4.  Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce z do-
hôd o spolupráci uzatvorených s partnerskými or-
ganizáciami.
Termín: budúce VZ Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 26. slovenských 
geodetických dní v roku 2018.
Termín: 8. – 9. novembra 2018 Z: Ing. Stromček 

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

7.  Napomáhať začleneniu odborných geodetických 
činností zo štátnej do súkromnej sféry pre zlepše-
nie hospodárskej pozície geodeta na trhu práce.
Termín: priebežne Z: členovia Komisie pre KN a PÚ  
 a Komisie IG

a Odborným komisiám:
1. Predkladať vlastné návrhy a vyhodnocovať, pred-

kladať a presadzovať pripomienky členov k práv-
nym a technickým predpisom.
Termín: priebežne Z: členovia orgánov KGaK 
 a odborných komisií

Príprava spoločného zasadania orgánov KGaK
Termín a miesto rokovania:
7. – 8. 6. 2018 – Vintop Karkó, Pivničný rad, 946 35 
Búč. https://vintop-karko.eu/
Treba preveriť priestory na zasadanie. Zasadanie zač-
ne obedom o 12.00 hod.
Pozvánky pre ÚGKK SR, riaditeľovi VÚGK a GKÚ je po-
trebné riešiť v priebehu budúceho týždňa.
Predbežnú pozvánku poslať všetkým orgánom Komo-
ry s výzvou na návrh bodov do programu.
 
Program
–  ak bude mať Dozorná rada záujem o prerokovanie 

problematiky DR, prijatej schválenými internými 
dokumentmi na VZ, táto téma môže byť predisku-
tovaná v rámci diskusie,

–  info z CLGE a FIG.
 
Otázky na Úrad: 
–  paragrafové znenie novely zákonov,
–  uvoľňovanie zamestnancov OÚ na regionálne 

stretnutia Komory,
–  zámery a plány Úradu, problémy s praxou – 

návrhy na riešenie prípadných problémov,
–  aktivity Úradu.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Vysvetlivky: 
A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i; 
B – podľa § 6 písm. d) až j)  zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i; 
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 20. 2. 2018 do 21. 5. 2018

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1079 Ing. Peter Šulko A 9. 4. 2018

1080 Ing. Roman Kormucik A 9. 4. 2018

1081 Ing. Jana Molnárová A 9. 4. 2018

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 21. 5. 2018)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

469 Ing. Anton Kordiak B 8. 2. 2018

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 21. 5. 2018)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

727 Ing. Viera Kóňová A 28. 2. 2018

247 Ing. Štefan Majerčík B 1. 5. 2018

596 Ing. Janka Sedmáková A 1. 5. 2018

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 21. 5. 2018):

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

274 Ing. Zoltán Nagy C 28. 2. 2018

470 Ing. Pavol Ilľo C 1. 5. 2018

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

589 Ing. Dušan Húšťava A apríl 2018




