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l Milí čitatelia !
Druhé tohtoročné číslo nášho stavovského časopisu sme 
pripravovali v období júnových horúčav a nástupu našej 
novej prezidentky do úradu hlavy štátu.
Pomerne bohaté číslo otvárajú dvaja autori v rubrike Hlav-
ných odborných článkov. Prvý príspevok pripravil riaditeľ 
VÚGK v Bratislave, ktorý tentoraz predkladá základné vý-
chodiská pre nastavenie systému údajového skladu ka-
tastra nehnuteľností. Druhý príspevok pripravil autor z Pa-
miatkového úradu Slovenskej republiky (SR), ktorým nám 
predstavuje a názorne približuje digitalizáciu a dokumen-
tovanie obsiahleho pamiatkového fondu SR.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov ko-
mory tentoraz nájdete okrem krátkych správ z činnosti or-
gánov Komory č. 7 – 18 aj pomerne obsiahle informácie 
z viacerých odborných podujatí, ktoré sa uskutočnili v dru-
hom kvartáli, ako boli: „Svetový deň geodetov a kartogra-
fov“ na ÚGKK SR, konferencia: „IPG 2019“ na Stavebnej 
fakulte STU v Bratislave, „25. medzinárodné slovensko-
-poľsko-české geodetické dni“ v hoteli Tatra v Bratislave, 
konferencia: „Ako ďalej pozemkové úpravy“ v hoteli Devín 
v Bratislave, odpoveď ÚGKK SR na výzvu do ankety k ak-
tuálnej problematike pozemkových úprav, tradičný volej-
balový turnaj „Végees 2019“ v Bratislave.
Osobitnú rubriku tvoria informácie z valného zhromažde-
nia Komory geodetov a kartografov v Senci 2019, me-
dzi ktorými nájdete predovšetkým správy o činnosti jed-
notlivých orgánov Komory: predstavenstva, skúšobnej 
a autorizačnej komisie, disciplinárnej komisie, dozornej 
rady, ako aj správu o hospodárení Komory, či zápisnicu 
a uznesenia z valného zhromaždenia Komory, konaného 
05.04.2019 v Senci.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia geodetickej techniky: Geotech, Sur-
veye, Geotronics, Geomedia.
Rubriku Komora informuje napĺňajú pracovníčky kance-
lárie Komory informáciami zo zasadaní predstavenstva 
Komory, ale aj informáciami o nových členoch, o členoch, 
ktorým bola obnovená, resp. pozastavená činnosť a o čle-
noch, ktorí vystúpili na vlastnú žiadosť.
Záverečnú časť druhého čísla venujeme spomienke na 
dlhoročného predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie 
Komory – prof. Ing. Vlastimila Staněka, PhD., ktorý nás 
náhle opustil 23. apríla 2019.
Príjemné čítanie druhého tohtoročného čísla časopisu, 
ako aj príjemnú domácu alebo zahraničnú dovolenku, 
pravdepodobne vo veľmi horúcom lete želá všetkým čita-
teľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1. Úvod

Informačný systém katastra nehnuteľnos-
tí (ISKN) v sebe obsahuje veľké množstvo 
dôležitých informácií a je podkladom pre 
správu majetku s obrovskou hodnotou. Je 
preto opodstatnenou podmienkou, aby spĺ-
ňal všetky alebo aspoň väčšinu požiadaviek 
kladených na moderný, relačný databázový 
systém. Jeho architektúra musí vychádzať 
z niekoľkých principiálnych požiadaviek:
• ISKN musí evidovať bez výnimky všetky 

prvky defi nované v legislatíve.
• ISKN musí vytvoriť takú štruktúru údajov, 

aby bolo možné poskytovať informácie 
prehľadne a v požadovanom rozsahu.

• ISKN musí refl ektovať logické a zákon-
né väzby medzi prvkami, rešpektovať ich 
hierarchiu a podmienky existencie.

• ISKN musí byť nastavený tak, aby samot-
ný systém mal čo najmenej stupňov voľ-
nosti a jednotlivé prvky sa navzájom kon-
trolovali na základe konzistentných vä-
zieb a jedinečných identifi kátorov.

Pokúsim sa bližšie opísať rámcové údaje 
a väzby, ktoré musí spĺňať relačná databá-
za s údajmi evidovanými v katastri nehnuteľ-
ností. Obmedzím sa na úroveň modelu a ne-
budem zachádzať do podrobností a atribú-
tov jednotlivých databázových tabuliek.

Článok sa zaoberá len modelovaním 
samotných údajov katastra nehnuteľnos-
tí (KN), čiže jadrom ISKN. Nerieši obsluhu 
katastrálnych procesov, ako správu poda-
ní, administráciu listín a správu historických 
údajov KN. Jadrom údajov KN sú katastrálne 
dáta evidované podľa katastrálneho zákona 
[1], ich zápis, zmena a zrušenie v ISKN. Nad 
touto bázou sa budujú ďalšie činnosti a pro-
cesy, ktoré elektronické služby KN vyžadujú. 
Sú to relatívne autonómne riešenia s možný-
mi samostatnými softvérovými modulmi sys-
tému katastra.

Základné východiská pre nastavenie systému 
údajového skladu katastra nehnuteľností

2. Informačný systém katastra 
nehnuteľností – základné entity 
a väzby

Z hľadiska základných vzťahov delíme ka-
taster nehnuteľností na:
a.  objekty KN – nehnuteľnosti
b.  subjekty KN – fyzické a právnické osoby, 

ktoré sú nositeľmi práv a povinností k ob-
jektom KN – nehnuteľnostiam.

Jednou zo základných vlastností ISKN mu-
sí byť schopnosť poskytnúť separátne in-
formácie o každom evidovanom objekte, 
alebo subjekte podľa jeho vlastných výbe-
rových kritérií. Architektúra ISKN a štruktú-
ra jednotlivých evidovaných údajov musí byť 
budovaná na tomto princípe.

Základnou jednotkou katastra nehnuteľ-
ností je katastrálne územie. Z hľadiska ISKN 
ide o plošný objekt daný identifi kátorom. Ka-
tastrálne územia vyplňujú územie SR bez 
zvyšku.

Nehnuteľnosti z hľadiska ISKN sú geo-
grafi cké informácie. Každý objekt je daný 
identifi kátorom a svojimi hranicami (prípadne 
aj symbolmi), môže obsahovať líniu s dopln-
kovou kresbou. Nehnuteľnosti sú evidované 
spravidla v rovinných súradniciach (2D) v sys-

téme JTSK so zložkou rovinnej dotransformá-
cie miestnych deformácií. Nehnuteľnosti sa 
z hľadiska evidencie delia na:
a)  parcely registra C, 
b)  parcely registra E, 
c)  stavby – spravidla budovy (nie všetky 

stavby sú predmetom KN),
d)  byty a nebytové priestory.

 
Nehnuteľnosti s výnimkou bytov a nebyto-
vých priestorov sa zobrazujú na súčasnej ka-
tastrálnej mape. Stavby sa v súčasnosti ne-
zobrazujú v špeciálnej vrstve, ale vo vrstve 
parciel registra C tak, že ich hranica je sú-
časne hranicou parcely, alebo sú znázorne-
né doplňujúcou líniovou kresbou bez ozna-
čenia:
a)  Stavby nie je možné oddeliť od pozemkov 

ani ich zobraziť samostatne.
b)  Stavby nemajú jednoznačný identifi kátor.
c)  Tvar a hranice stavby je možné iba dedu-

kovať podľa hraníc parciel, na ktorých je 
stavba umiestnená a prípadnej doplnko-
vej kresby línií.

Nehnuteľnosti majú v katastrálnej mape 
okrem geometrie evidované aj určité špeci-
álne atribúty ako mapovú značku, štýl hra-
níc a ďalšie kartografi cké prvky.

Obr. 1 • Schéma objektov a subjektov v KN
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Všetky entity a atribúty evidované svo-
jimi geografi ckými údajmi (polohou a geo-
metriou) tvoria v dnešnom ISKN „geoda-
tabázu“ súboru geodetických informácií 
(SGI).

Nehnuteľnosti sú bližšie opísané ďal-
šími atribútmi v atribútových tabuľkách 
(druh pozemku, ochrana atď.), ktoré sú údaj-
mi databázy a tvoria súbor popisných infor-
mácií (SPI). Prevažne ide o kódy defi nova-
ných číselníkov [4]. Každá skupina nehnu-
teľností (C, E, stavby, priestory) môže mať 
svoje vlastné špecifi cké atribúty.

Väzby medzi SPI a SGI zabezpečuje 
spoločný identifi kátor v rámci jedného ka-
tastrálneho územia. V súčasnosti je to len 
parcelné číslo, v budúcnosti by mali byť štan-
dardne vizualizované všetky nehnuteľnosti. 
Taktiež aj mapovú značku v SGI bude nut-
né v budúcnosti upraviť tak, aby mala kon-
zistentnú väzbu na SPI 1:1. Ide o jednoznač-
nosť a kontrolu informácií medzi jednotlivý-
mi zložkami systému. Stav v súčasnosti:
a)  Mapové značky sú z hľadiska informačné-

ho systému nekonzistentné s údajmi SPI, 
čo znamená, že jedna značka môže pred-
stavovať viacero vlastností. Tým sa stáva 
značka nejednoznačným, a teda nekontro-
lovateľným prvkom v rámci systému.

b)  Mapové značky sú určitým autonómnym 
prvkom v ISKN, popisujú množinu vlast-
ností prvkov, ktoré nie sú párovateľné 

v SPI. Nezodpovedajú deklarovanému 
atribútu v SPI, ktorým je spôsob využíva-
nia pozemkov.

c)  Jeden objekt v SGI môže obsahovať via-
cero mapových značiek, v SPI má poze-
mok len jediný atribút spôsobu využíva-
nia, prvky sa nedajú párovať a kontrolo-
vať, vzniká disproporcia medzi SPI a SGI.

d)  Knižnica značiek používaná pri parce-
lách v SGI nezodpovedá číselníku: Spô-
sobu využívania pozemkov v SPI.

e)  Bude potrebné zvážiť dôležitosť a prio-
ritu informácie mapovej značky – skôr 
sa javí dôležitejšia informácia o druhu 
pozemku ako o spôsobe využívania. KN 
spravuje záväzné druhy pozemkov, spô-
sob využívania je dnes dostupný presnej-
šie a aktuálnejšie z iných zdrojov, napr. 
ortofotomáp. Tento údaj v ISKN neposky-
tuje žiadnu právnu ani aktuálnu relevant-
nú informáciu.

V súčasnom modeli KN sú na mape vizua-
lizované len pozemky – parcely. Stavby 
a priestory bude potrebné dopracovať na 
jednotnom princípe identifi kátorov a logic-
kých väzieb [2], [3]. Predpokladom je zave-
denie jednoznačných identifi kátorov stavieb 
a priestorov v databáze a vytvorenie samo-
statných grafi ckých objektov vo vlastných 
vrstvách na mape.

3. Vzťahy medzi nehnuteľnosťami 
ako objektmi navzájom

V rámci jedného katastrálneho územia sú 
základným referenčným rámcom parcely 
registra C. Pokrývajú plochu katastrálneho 
územia bezo zvyšku.

Podmnožinou parciel registra C sú par-
cely registra E. Platí podmienka: Ak parce-
la registra C nemá založené vlastnícke vzťa-
hy, jej plocha je pokrytá parcelou (parcela-
mi) registra E. Hranice parciel E sú polohovo 
nezávislé od parciel registra C, avšak ich ob-
vody presne kopírujú hranice parciel C bez 
vlastníckych vzťahov (presné „záplaty“).

Podmnožinou parciel registra C sú stav-
by. Každá stavba je postavená na jednej ale-
bo viacerých parcelách registra C. Na jednej 
parcele C môže byť viacero stavieb. Stav-
by nemajú v súčasnom modeli ISKN jed-
noznačný identifi kátor a je potrebné ho zria-
diť. Bolo by vhodné zriadiť v ISKN značku, či 
stavba obsahuje priestory s rôznymi právny-
mi vzťahmi. Táto informácia by potom bola 
viditeľná priamo z mapy. V budúcnosti by ju 
bolo možné použiť ako odkaz na zobrazenie 
štruktúry vzťahov v stavbe (Obr. 3).

Objekt stavby môže (nemusí) obsahovať 
objekty priestorov. Z hľadiska KN ide o by-
ty a nebytové priestory. V súčasnom mode-
li ISKN sa evidujú len popisným spôsobom 
a nie je defi novaná väzba k objektu stavby. 
Bude potrebné zriadiť jednoznačné identifi -
kátory priestorov.

Priestory sú vždy podmnožinou stavby 
a nemôžu bez nej existovať samostatne.

Ťarchy, ktoré sa viažu k nehnuteľnos-
tiam – vecné bremená (právo prechodu a pre-
jazdu, právo uloženia sietí) sa správajú faktic-
ky ako nehnuteľnosti – sú to plošné alebo lí-
niové objekty zobrazené na mape KN. Môžu 
zahŕňať celú nehnuteľnosť, alebo polohovo 
a geometricky defi novanú časť nehnuteľnosti.

Obr. 2 • Vrstvenie objektov ISKN
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4. Subjekty KN

Subjektmi KN sú všetky fyzické a právnické 
osoby, ktoré majú vzťah k nehnuteľnostiam.

Vlastník – ide o jediný subjekt (výhradný 
vlastník, spoluvlastník alebo podielový spo-
luvlastník k spoločným nehnuteľnostiam) 
alebo partnerov v bezpodielovom spolu-
vlastníctve manželov (BSM).

Správca.
Nájomca.
Iná oprávnená osoba (oprávnený z ťar-

chy, veriteľ, splnomocnenec atď.)

5. Vzťahy medzi nehnuteľnosťami 
a osobami ako objektmi 
a subjektmi KN

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ako aj sa-
motné nehnuteľnosti v KN vznikajú, menia 
sa a zanikajú z vôle subjektov KN na základe 
predpísaných listinných podkladov a v súla-
de s legislatívnymi procesnými úkonmi.

Primárnu pozíciu medzi subjektmi KN 
má vlastník. Na neho môže byť nadviazaný 
správca, oprávnený z ťarchy, nájomca, ale-
bo iná osoba.
Nehnuteľnosť má evidované právne vzťahy 
podľa určitých zásad:

a)  Každý vzťah musí mať subjekt vlastníka.
b)  Vo vzťahu môže určité práva vykonávať 

správca.
c)  Vzťah môže byť predmetom nájmu.
d)  Vzťah môže byť zaťažený.
e) Vzťah musí mať väzbu na príslušnú 

nehnuteľnosť.
f)  Vzťah musí mať defi novaný podiel k cel-

ku.
g)  Súčet vlastníckych podielov k príslušnej 

nehnuteľnosti musí byť celok 1/1.
h)  Vzťah musí obsahovať odkaz na listinný 

podklad, ktorým vznikol, alebo sa zmenil.

Vlastník v konkrétnom vlastníckom vzťa-
hu môže vystupovať sám alebo spoločne 
s partnerom v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov. Ak má vlastník v konkrétnom 
vzťahu partnera v BSM, z hľadiska informač-
ného systému sa chápe vzťah ako vzťah s je-
diným vlastníkom. Rozdelenie, prípadne zú-
ženie BSM je nezávislý právny úkon so sa-
mostatným legislatívnym procesom.

Ťarchy môžu byť nadviazané buď na ne-
hnuteľnosť (práva prechodu, užívania...), čo 
znamená na všetky jej vzťahy súčasné aj bu-
dúce (in rem), alebo na jednotlivý vlastnícky 
vzťah (záložné práva, exekúcie...), s ktorým 
spoločne zaniká (in personam).

Od roku 1950 platí, že právne vzťahy 
k pozemku, stavbe na ňom a v priestoroch 
v stavbe môžu byť nezávislé a rôzne (Obr. 4). 

Obr. 4 • Schéma nezávislých 
právnych vzťahov k objektom KN 
na tom istom priestore

Obr. 3 • Ilustratívny 
príklad zobrazenia bytov 
a priestorov v ISKN
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Tento fakt ISKN v grafi ckej časti nedokázal 
doteraz absorbovať. Z hľadiska kvality infor-
mácií KN treba tieto disproporcie naliehavo 
riešiť.

6. Ďalšie objekty evidované v SGI 
a zobrazované na mapách KN
 

Chránené skutočnosti – plochy alebo body. 
Je na uváženie, či príslušnosť nehnuteľnos-
tí k týmto objektom treba evidovať v atribú-
toch SPI, alebo ju interaktívne zisťovať z gra-
fi ckých objektov geodatabázy. V každom 
prípade musí existovať konzistenčná kontro-
la jestvujúcich atribútov na grafi cký prienik 
príslušných objektov (môže sa vykonávať pri 
zápise, alebo dávkovo).

Či by sa tieto objekty mali evidovať aj ako 
atribúty, treba zvážiť po dôkladnej analýze 
na rozsah systému, rýchlosť vyhľadávania, 
indexovania tabuliek vrátane priestorových 
indexov a rozsah konzistenčných kontrol 
systému. V krátkosti povedané, treba zvá-
žiť rovnováhu rozsahu nadbytočných prvkov 
voči výkonu systému.

Podobným spôsobom sa evidujú hrani-
ce administratívnych jednotiek a zastava-
ného územia obce a ďalšie, napr. obvod 
projektu pozemkových úprav.

 

nevieme poskytnúť izolované a štruktú-
rované informácie o niektorých evidova-
ných prvkoch ( oprávnení z ťarchy, správ-
covia, nájom, stavby atď.). Informácie sú 
sústredené okolo výpisu z listu vlastníc-
tva, hoci ten v skutočnosti v ISKN neexis-
tuje.

c)  V rozpore so zaužívaným historickým vní-
maním evidencie KN je najvyšší čas na 
systémovú zmenu štruktúry, väzieb a vý-
stupov údajov KN v zmysle súčasných 
technológií zberu a spracovania dát.

d)  Z hľadiska zachovania kontinuity by ma-
la byť súčasná podoba LV zachovaná 
len ako jedna z výstupných zostáv, pri-
čom číslo LV by sa neuvádzalo. Číslo LV 
je dynamická hodnota, ktorá sa náhodne 
mení podľa obsahu došlých listín. Infor-
mácia o ňom je z hľadiska nehnuteľnos-
tí a vzťahov irelevantná. Ak má vlastník 
dnes nehnuteľnosti zapísané na konkrét-
nom čísle LV, v budúcnosti ich môže mať 
na inom, prípadne viacerých LV v závis-
losti od došlých a zapisovaných listín.

e)  List vlastníctva a jeho položky sú využi-
té ako väzba v terajšom ISKN. Z hľadiska 
štruktúry evidovaných údajov je to nepro-
duktívna a obmedzujúca väzba. Podstat-
ná je väzba nehnuteľnosť – právny vzťah. 
LV ako určitá skupina nehnuteľností ob-

7. Záver, alebo nad čím sa treba 
zamyslieť 

Ak predchádzajúce úvahy zhrnieme do pre-
hľadnej schémy, výsledok by mohol vyzerať 
približne ako na Obr. 5.

Aký bude osud listu vlastníctva (LV) ako 
ho poznáme?
a)  KN je evidencia nehnuteľností a práv-

nych vzťahov k nim, nie evidencia „vlast-
níckych hárkov“, resp. „listov vlastníctva“ 
ako dokumentov. List vlastníctva ako ho 
poznáme, je jednou z možných foriem vý-
stupu z KN.

b)  Súčasný ISKN sa v hrubých rysoch dá 
chápať ako zdigitalizovaný systém hár-
kov a dokumentov zachytávajúci vlast-
níctvo k pozemkom, s konštatovaním 
o umiestnených stavbách na pozem-
koch a ťarchách uvedených popisným 
spôsobom. Kopíruje ručne vedený sys-
tém, keď sa po prvotnom napísaní hár-
ku (pozemkovoknižnej vložky, protoko-
lu) všetky zmeny viedli v ňom a ak nie-
ktorý pozemok v hárku už nemal rovnaké 
vzťahy ako ostatné, prepísal sa do nové-
ho. Tento systém bol pre ručnú evidenciu 
najvhodnejší, avšak pre moderné infor-
mačné systémy je nevyhovujúci. Z ISKN 

Obr. 5 • Systém prvkov 
a väzieb v ISKN
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sahuje zásadný paradox súvisiaci s his-
tóriou vzniku vlastníckych hárkov. Zosku-
puje nehnuteľnosti s rovnakými vlastníc-
kymi vzťahmi, avšak s možnými rôznymi 
ostatnými vzťahmi (správca, nájomca, 
ťarchy k vzťahu a pod.). Pokiaľ nemá sku-
pina zvaná LV rovnakú časť B a C, na-
stáva z hľadiska informačného systému 
podstatný problém. Nie je možné evido-
vať vlastnícke a ostatné vzťahy v jedinej 
väzbe: nehnuteľnosť – vzťah. (Do súčas-
ného modelu vniesol tento princíp prob-
lémy spočívajúce v nutnosti zápisov len 
do textových polí, poznámok. Do poľa 
poradového čísla, kde má byť zapísaný 
štruktúrovaný vzťah so svojím subjektom 
sa zapisuje poznámka opisujúca niekoľ-
ko iných vzťahov, napr. o správcovi).

f)  Väzba na číslo LV nemá z hľadiska fun-
govania systému opodstatnenie a môže 
spôsobiť pokles výkonu databázového 
systému, zvýšiť zložitosť algoritmov pri 
aktualizácii a indexácii, zvýšenie pravde-
podobnosti chybových stavov, záťaže dá-
tovej siete atď. To všetko za zachovanie 
zabehnutého postupu, a že sme zvyknutí 
už 100 rokov...

g)  LV väzba vo vzťahu k nehnuteľnosti podá-
va informáciu, v akom hárku má oprávne-
ná osoba zapísané nehnuteľnosti, nepo-
skytuje vzťahy k nehnuteľnostiam. Číslo 
LV je vnútorná väzobná informácia urče-
ná pre systém a nie pre verejnosť, pokiaľ 
nie je KN vedený na papieri v hárkoch. 
Ani na papierových hárkoch sa neviedli 
všetky atribúty nehnuteľností! Číslo LV sa 
dynamicky mení a jediná oprávnená oso-
ba môže mať nehnuteľnosti v niekoľkých 
LV. Bez toho, aby sa niečo zmenilo v ma-
jetku oprávneného sa čísla jeho LV môžu 
meniť.

h)  V dôsledku štruktúry terajšieho systému 
nevieme poskytnúť výpisy pre iné opráv-
nené osoby (napr. správca, oprávnený 
z ťarchy...)

i)  Základný princíp ISKN by mal byť ten, 
že poskytuje hľadanie nehnuteľnosti so 
všetkými jej vzťahmi, alebo oprávnenú 
osobu a jej vzťahy k nehnuteľnostiam, či-
že poskytuje priamo informácie o objek-
toch a subjektoch KN.

Návrh modelu údajového skladu – jadro 
ISKN 
a)  Aby sa zabezpečil výkon a efektivita 

ISKN, musí prejsť systémovými zmenami, 

návrhom nového údajového modelu, no-
vej databázy s tabuľkami, indexmi a väz-
bami.

b)  Zhodnotiť alternatívy možných údajových 
modelov z hľadiska nastavenia správy 
popisných a grafi ckých informácií. Ur-
čiť z hľadiska výkonu, aké atribúty držať 
v popisných informáciách a ktoré získa-
vať priestorovými dotazmi nad vektoro-
vou grafi kou (napr. príslušnosť stavby 
k parcele – parcelám registra C). Model 
musí byť v rovnováhe medzi, čo najjedno-
duchšou aktualizáciou a výkonom pri po-
skytovaní informácií z portálu.

Štrukturalizácia starých údajov
a)  Určiť mieru doštrukturalizácie doteraj-

ších údajov pre budúcu migráciu do no-
vého systému.

b) Čím väčšia doštrukturalizácia, tým jed-
noznačnejšia a lepšia migrácia a jedno-
duchší model.

c)  Pri dodatočnej štrukturalizácii údajov 
musíme mať na pamäti, že s doplnením 
určitých nových štruktúr údajov musia 
byť v prechodnom období schopné pra-
covať súčasné systémy.

d)  Treba sa sústrediť na:
–  štrukturalizáciu osôb,
–  vecných bremien, tiarch a obmedzení,
–  ceny pridružených pozemkov evidova-

ných pri stavbe (uviesť výmeru)
–  pozemkové spoločenstvá (defi no-

vať ako osobu, ak ich je v jednom ka-
tastrálnom území viacero).

Riešenie konzistencie SPI a SGI vrátane 
opráv v SGI
a) Riešiť mapové značky a ich väzbu na SPI, 

pretože dnes je väzba nejednoznačná 
a z hľadiska relevantnosti požadovanej 
informácie pre spoločnosť diskutabilná.

b) Doplniť a opraviť geometriu stavieb ako 
samostatných grafi ckých objektov v SGI 
vzhľadom na referenčné údaje v SPI. Vy-
konať opravy „zlučkovaných stavieb“, 
ak obsahujú hrubé chyby, napr. z LIDAR 
alebo ortofotomozaiky (najnovšie ma-
jú strednú chybu ±0,3 m) v operátoch, 
kde týmto postupom dokážeme zvýšiť 
kvalitu údajov (v nečíselných mapách). 
V podstate neboli v SGI ako stavby dote-
raz zaznamenané. Je potrebné rozlišovať 
medzi vlastníckou a konštrukčnou hra-
nicou stavby a metodicky nastaviť tieto 
pojmy.
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1.  Úvod do problematiky

Na Slovensku v rokoch 2012 – 2016 prebie-
hal národný projekt „Digitálny pamiatkový 
fond“ (DPF ) v rámci „Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 – 
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS 
PO2)“. Cieľom tohto projektu bola digitalizá-
cia obsahu pamäťových a fondových inšti-
túcií, archivovanie, sprístupňovanie a zlep-
šovanie systémov získavania, spracovania 
a ich ochrany na národnej úrovni. Tento pro-
jekt priniesol najrozsiahlejšie digitálne do-
kumentovanie a geodetické zameranie kul-
túrneho dedičstva na Slovensku.

Ochranu pamiatkového fondu SR defi nu-
je zákon č. 49/2002 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov, ktorý okrem iného uvádza 
aj pojmy: národná kultúrna pamiatka (NKP), 
pamiatkový fond SR, pamiatková zóna a re-
zervácia, pričom jednu NKP môžu tvoriť aj 
viaceré pamiatkové objekty. Digitalizáciu ná-
rodných kultúrnych pamiatok na Slovensku 
zabezpečovala interná zložka Pamiatkové-
ho úradu (PÚ) SR, a to Odbor digitalizácie 
a grafi ckej dokumentácie (ODGD) a exter-
ní dodávatelia (Tender Media Group, s. r. o., 
Studio 727, s. r. o.), ktorým sa spolu v rám-
ci projektu podarilo zdigitalizovať 1 855 pa-
miatkových objektov. Na digitalizáciu boli vy-
brané pamiatky zapísané do Zoznamu sve-
tového dedičstva (UNESCO), Európskeho 
kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervá-
cie a zóny a iné významné a ohrozené pa-
miatky na Slovensku.

Digitalizácia a dokumentovanie daných 
pamiatok boli realizované tými najmoder-
nejšími geodetickými technológiami a spra-
covateľskými softvérmi, ktoré umožňujú de-
tailné bezkontaktné priestorové zameranie 
a vizualizáciu pamiatkových objektov. Pomo-
cou nových geodetických technológií sa di-
gitalizácia pamiatok zrýchlila a zefektívnila, 
pričom produktivita a bezpečnosť pri práci 
v teréne niekoľkonásobne stúpla. Okrem te-

restrického laserového skenovania a digitál-
nej fotogrametrie externí dodávatelia často 
využívali aj UAV technológie na detailné za-
meranie veľkých objektov a zo zeme neprí-
stupných častí pamiatok. Počas projektu sa 
vďaka veľkému objemu údajov digitalizácie 
podarilo odborníkom vyvinúť nový softvér 
kombinujúci spracovanie údajov terestric-
kého laserového skenovania a digitálnej fo-
togrametrie, ktorý na začiatku projektu ab-
sentoval. Od roku 2016 do roku 2020 pre-
bieha udržateľnosť projektu a úlohou ODGD 
PÚ SR je zdigitalizovať 100 pamiatkových 
objektov ročne.

2.  Rôznorodosť digitalizovaných 
objektov

Pamiatkový úrad SR eviduje vo svojej data-
báze cca 17 000 nehnuteľných pamiatko-
vých objektov, ktoré sú veľmi rôznorodé. Na-
še kultúrne dedičstvo tvoria hrady a zámky 

(Obr. 1), sakrálne stavby a kláštory, ľudová 
a meštianska architektúra, cintoríny a pa-
mätníky, mestské pamiatkové rezervácie, 
technické pamiatky, archeologické lokali-
ty a iné. Okrem toho kultúrne dedičstvo SR 
tvorí aj mnoho hnuteľných pamiatok, ako sú 
oltáre, sochy, inventár kostolov a zámkov, 
dopravné prostriedky, technologické zaria-
denia a iné. Na základe veľkosti a členitosti 
objektov a rôznej textúry ich povrchov sme 
museli k objektom pristupovať individuálne 
a vyberať najvhodnejšiu metódu zamerania 
a dokumentácie.

3.  Digitalizácia nehnuteľných 
sakrálnych objektov 

Väčšinu nášho kultúrneho dedičstva tvoria 
sakrálne objekty, ako sú kostoly, kaplnky, 
kláštory a k nim prislúchajúce objekty, keď-
že tieto stavby boli budované z kvalitných 
materiálov a ľudia sa o ne stáročia starost-

Digitalizácia a dokumentovanie pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky

Obr. 1 • Pohľad na Spišský hrad (Studio 727)
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livo starali. Medzi týmito pamiatkami náj-
deme aj také, ktoré majú románsky pôvod, 
a teda majú vyše 800 rokov. V rámci digita-
lizácie bolo zameraných viac ako 350 sak-
rálnych pamiatkových objektov, pričom me-
dzi najvýznamnejšie patria Dóm sv. Alžbe-
ty v Košiciach (Obr. 4), Dóm sv. Martina 
v Bratislave, Evanjelický kostol v Štítniku, 
banskoštiavnická kalvária, kláštor v Šaští-
ne alebo Katedrála sv. Martina v Spišskom 
Podhradí (Obr. 2). Výstupmi digitalizácie 
nehnuteľných pamiatkových objektov sú 
priestorové mračná bodov, snímky, panorá-
my, ortofotomozaiky, polygonálne 3D mo-
dely, gigapixelové snímky, technické správy 
a veľa výkresov technickej dokumentácie.

Obr. 2 • Pôdorys Katedrály sv. Martina v Spišskom Podhradí (I. Kravjanská)

Obr. 3 • Polygonálny 3D model Dómu sv. Alžbety v Košiciach (Studio 727) Obr. 4 • Ortofotomozaika bočného pohľadu Dómu sv. Alžbety v Košiciach (Studio 727)

Obr. 5 • Ortofotomozaika nástennej maľby 
v Koceľovciach (P. Brunčák)

Obr. 6 • Detail ortofotomozaiky nástennej maľby 
v Koceľovciach (P. Brunčák)
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Dóm sv. Alžbety v Košiciach (Obr. 3), je 
najvýchodnejšia gotická katedrála v Euró-
pe a vďaka svojej rozlohe najväčší kostol na 
Slovensku. Katedrála sa začala stavať už kon-
com 14. storočia a ukončenie výstavby sa da-
tuje do roku 1508. Vďaka precíznemu stredo-
vekému kamenárskemu umeniu sa radí me-
dzi stavby vrcholnej gotiky v strednej Európe.

Interiéry našich chrámov sú často zdo-
bené vzácnymi stredovekými nástennými 
maľbami, ktoré je potrebné detailne zdoku-
mentovať. Najvhodnejšia je na to metóda di-
gitálnej fotogrametrie, ktorá zdokumentuje 
maľby s vysokým rozlíšením. ODGD PÚ SR 
má k dispozícii strednoformátovú kameru 
Mamiya Leaf s 80 Mpx rozlíšením. Vhodné 
svetelné podmienky, ktoré sú nevyhnutné 
pre kvalitné snímkovanie, sme zabezpeči-
li pomocou externého osvetlenia. Po nasní-
maní malieb v interiéri kostola sú snímky 
fotogrametricky spracované a následne je 
vygenerované priestorové mračno bodov, 
polygonálny 3D model a georeferencova-
ná ortofotomozaika. Jej výhodou je okrem 
ortogonálnosti a metrickosti aj vysoké rozlí-
šenie, pričom je na nej možné analyzovať aj 
štruktúru povrchu.

 

4. Digitalizácia hradov a zámkov

Poloha a topografi a našej krajiny nás v mi-
nulosti predurčovala k budovaniu obran-
ných objektov v podobe hradov, čo sa pre-
javilo aj v ich koncentrácii na našom území. 
Z hľadiska počtu hradov a zámkov na svo-
ju rozlohu patrí Slovensko k svetovým veľ-
mociam, keďže ešte dnes ich u nás evidu-
jeme zhruba 120. Mnohé z nich sú dodnes 
zachované, ale mnohé sú už iba v podobe 
ruín. Počas projektu sa podarilo zdigitalizo-
vať okolo 900 pamiatkových objektov, kam 
okrem samotných hradov a zámkov radíme 
aj veže, bašty, múry, brány, nádvoria a ich 
iné architektonické časti. Medzi najvýznam-
nejšie pamiatky, ktoré boli v projekte zame-
rané, patria hrady Spišský (Obr. 7), Orav-
ský, Trenčiansky, Devín, Strečno, Bojnický 
zámok a iné. Jedným z príkladov výstupov 
digitalizácie je aj gigapixelová snímka, kto-
rá vzniká spájaním mnohých snímok s vyso-
kým rozlíšením do jedného celku. Výsledná 
snímka má vysoké rozlíšenie a možnosť pri-
blíženia akéhokoľvek architektonického de-
tailu a štruktúry povrchu.

Obr. 7 • Gigapixelová snímka Spišského hradu (Studio 727)

Obr. 8 • Polygonálny 
3D model Bojnického 
zámku (Studio 727)

Obr. 9 • Grafická situácia Spišského hradu s výškopisom 
(Studio 727)
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Jedným z digitalizovaných zámkov bol aj 
Bojnický zámok (Obr. 8), ktorého počiatky 
siahajú až do 13. storočia, pričom má čias-
točne ponechané gotické a renesančné zá-
klady hradu. Na jeho geodetické zameranie 
bolo potrebných stovky stanovísk laserové-
ho skenera a desiatky tisíc snímok realizova-
ných zo zeme aj zo vzduchu. Aj vďaka mno-
hým dátam zameraným v projekte „Digitálny 
pamiatkový fond SR“ bol vyvinutý softvér Re-
alityCapture, ktorý spája softvérové spraco-
vanie laserového skenovania a digitálnej fo-
togrametrie. Výsledkom sú vysoko detailné 
metrické polygonálne 3D modely, ktoré mô-
žu slúžiť na prezentáciu verejnosti, ako pod-
klad pre 3D tlač alebo ako podklad pri tvor-
be technickej výkresovej dokumentácie.

Počas projektu bol zameraný aj Spiš-
ský hrad (Obr. 9), ktorého počiatky siahajú 
až do 12. storočia a svojou rozlohou (4 ha) 
patrí medzi najväčšie hradné komplexy na 
Slovensku. Hrad je okrem miliónov priesto-
rových bodov, tisícok snímok, mnohých pa-
norám a polygonálneho 3D modelu doku-
mentovaný aj výkresovou dokumentáciou. 
Vykresľovanie technických výkresov v CAD 
prostredí si vyžaduje prístup odborníka v ob-
lasti pamiatkovej dokumentácie a je nároč-
né z časového hľadiska.

5.  Digitalizácia technických pamiatok

V rámci projektu boli zamerané desiatky 
nehnuteľných technických pamiatok, či už sú 
to pôvodné vysoké pece na spracovanie že-
leznej rudy, vodné mlyny alebo cestné mosty. 
Medzi najznámejšie patria vysoké pece v Sir-
ku, Ľubietovej, Podbieli, Nižnej Slanej a Vla-
chove. Komplikáciou pri ich geodetickom za-
meraní bol zlý technický stav, pričom už len 
pohyb v nich bol veľmi náročný a nebezpeč-
ný. Medzi najkrajšie vysoké pece patrí Etel-
ka v Nižnej Slanej, ktorá je významným do-
kumentom železiarskej výroby v strednej 
Európe (Obr. 10). Okrem mnohých mračien 

bodov, snímok a panorám bola dokumentova-
ná aj technickou výkresovou dokumentáciou 
vo forme pôdorysov, rezopohľadov a pohľa-
dov na jednotlivé fasády. Táto dokumentácia 
pomáha pri snahe o jej záchranu a obnovu.

Medzi najvýznamnejšie technické pa-
miatky na gemerskej železnej trase patrí aj 
vysoká pec na spracovanie železnej rudy 
v obci Sirk (Obr. 11), ktorá bola v prevádz-
ke v rokoch 1871 až 1903. Je postavená 
na pôdoryse približne 9 x 9 m z lomového 
kameňa na 4 mohutných pilieroch. V čase 
prevádzky pece tu pracovalo cca 25 robot-
níkov, pričom značná časť surového železa 
sa predávala do Rakúska. Táto vysoká pec 
dokázala ročne vyprodukovať 2 500 ton su-
rového železa.

Medzi najkrajšie mosty zapísane v zozna-
me pamiatkových objektov patrí most v Krá-
ľovej pri Senci (Obr. 12). Ide o trojklenbový 
barokovo-secesný most s balustrádami, kto-
rý je postavený z kameňa a vedie cez potok 
Čierna voda. V minulosti spájal francúzsku 
záhradu a tzv. anglický park, ktoré dnes už 
neexistujú. V roku 1904 ho postavili talian-
ski stavitelia a kamenári.

 

Obr. 10 • Vektorová kresba pohľadu na 
bočnú fasádu pece Etelka v Nižnej Slanej 
(R. Halešová)

Obr. 11 • Polygonálny 3D model vysokej pece v obci Sirk 
(P. Brunčák)

Obr. 12 • Vektorová kresba pohľadu na bočnú fasádu mosta v Kráľovej pri Senci (I. Kravjanská)
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6.  Digitalizácia archeologických 
lokalít

Do pamiatkového fondu SR patria aj mno-
hé archeologické lokality a náleziská, ktoré 
sú rozmiestnené po celej krajine. Počas pro-
jektu boli zamerané lokality Gerulata v Ru-
sovciach (Obr. 13) a Kelemantia v Iži, ktoré 
sú súčasťou systému opevnení Limes Ro-
manus bývalej Rímskej ríše a uchádzajú sa 
o zapísanie do zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Boli vybudované na ochranu 
provincií proti útokom Germánov zo seve-
ru. Rímsky vojensky tábor (kastel) Gerulata 
vznikol v 2. storočí a bol súčasťou provin-
cie Panónia. Po stiahnutí rímskych légií vo 
4. storočí bol opustený, až postupne zanikol. 
Výstupmi digitalizácie sú mračná bodov, 3D 
model, snímky, panorámy a technická výkre-
sová dokumentácia.

Kastel Kelemantia v Iži (Obr. 14) bol jedi-
nou rímskou pevnosťou, ktorá bola na tomto 
úseku hraníc predsunutá na ľavú stranu Du-
naja. Mal dôležitú úlohu ako ochranná pev-
nosť v predmostí dôležitého legionárskeho 
tábora a civilného mesta Brigetio. Jeho ka-
menná podoba bola vybudovaná v 2. storočí 
n.l. a zanikol podobne ako Gerulata vo 4. sto-
ročí po odchode rímskych légií. Zameranie 
bolo realizované kombináciou priestorovej 
polárnej metódy a digitálnej fotogrametrie, 
pričom boli vyhotovené stovky snímok. 

Taktiež bola zameraná archeologická lo-
kalita v obci Zemplín (Obr. 15) na východ-
nom Slovensku, ktorej počiatky siahajú až 
do kamennej doby. Na prelome letopočtu tu 
Kelti vybudovali opevnenie, ktoré v 9. storočí 
Slovania prebudovali na veľkomoravské dre-
vozemné hradisko. Kamenné murivo s brá-
nami sa datuje do 12. storočia, pričom vnút-

ri hradu bol kamenný kostol. Na digitalizáciu 
bola použitá kombinácia metód laserového 
skenovania s 15 stanoviskami skenera a di-
gitálnej fotogrametrie so stovkami snímok. 

Okrem spomenutých pamiatkových ob-
jektov boli v projekte zamerané a zdoku-
mentované aj pamiatkové rezervácie Ban-
ská Štiavnica a Bardejov, ktoré sú zapísane 
v zozname svetového dedičstva UNESCO, 
veľa objektov ľudovej architektúry a meš-
tianskych domov, mnohé areály a objekty 
historických cintorínov, veľa pamätníkov ná-
rodných dejín a významných osobností.

7.  Digitalizácia hnuteľných 
kultúrnych pamiatok

Súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky sú aj hnuteľné kultúrne pamiatky, 
kam okrem sakrálnych predmetov patria aj 
inventáre hradov a zámkov, dopravné pros-
triedky a iné technické a technologické za-
riadenia (Obr. 16). Na zameranie menších 
hnuteľných pamiatok (do cca 1,5 m), kde 
bola požadovaná vyššia presnosť a detail-
nosť obrazu, sme využívali metódu obrazo-
vého skenovania so štruktúrovaným svet-
lom. Obrazové skenery pracujú na princípe 
bezdotykového snímania a digitalizujú von-
kajší povrch predmetu. Pri obrazovom ske-

Obr. 13 • Polygonálny 3D model Gerulaty v Rusovciach (P. Brunčák)

Obr. 15 • Ortofotomozaika archeologickej lokality v obci Zemplín (P. Brunčák)

Obr. 14 • Ortofotomozaika 
bývalého rímskeho 
vojenského tábora v Iži 
(P. Brunčák)
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nájdené na hrade Uhrovec a nález bol da-
tovaný podľa analógií do druhej polovice 
16. storočia (Obr. 17). Vyrobené boli zo zvie-
racej kosti s použitím rytej výzdoby a majú 
veľkosť zhruba 4 cm.

Príkladom digitalizácie hnuteľných sak-
rálnych objektov je pozlátená drevená so-
cha anjela z hlavného oltára evanjelického 
kostola v Koceľovciach (Obr. 18). Ide o dre-

novaní sa na predmet premieta presný sve-
telný vzor pomocou projektora. Tieto pásy 
svetla kopírujú povrch a zároveň sú snímané 
digitálnou kamerou. Pomocou pásov svetla 
systém rozpozná povrch predmetu. Násled-
ne spracovateľský softvér vyhodnotí zazna-
menaný obraz do 3D mračna bodov, ktoré 
sa ďalej trianguluje na polygonálny 3D mo-
del. Presnosť tejto metódy je v terénnych 
podmienkach 0,1 mm.

Túto metódu sme často využívali pri digi-
talizovaní archeologických predmetov, keď-
že ide o menšie predmety, kde bola požado-
vaná vysoká presnosť a rozlíšenie. Konkrét-
nou ukážkou je skenovanie diptychových 
cestovných slnečných hodín. Hodiny boli 

Obr. 16 • Obrazové skenovanie oltárnej sochy (P. Brunčák) Obr. 17 • Snímka a polygonálny 3D model diptychových slnečných hodín (P. Brunčák)

Obr. 18 • Snímka a polygonálny 3D model sochy anjela 
v Koceľovciach (P. Brunčák) 

Obr. 19 • Ortofotomozaika ikonostasu z Ruskej Bystrej (P. Brunčák)
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vený barokový oltár, socha anjela je umiest-
nená v jeho nadstavbe v ľavej časti. Oltár bol 
demontovaný a reštaurovaný v reštaurátor-
ských ateliéroch PÚ SR a digitalizácia sochy 
vo forme 3D modelu bola súčasťou reštau-
rátorskej dokumentácie. Detailný 3D model 
môže poslúžiť pri reštaurovaní na rôzne met-
rické a štrukturálne analýzy alebo ako pod-
klad na 3D tlač daného predmetu.

Na digitalizáciu a dokumentovanie iko-
nostasov (Obr. 19 a 20), ktoré sú súčasťou 
architektúry gréckokatolíckych a pravosláv-
nych chrámov, sme využili metódu digitál-
nej fotogrametrie. Pri snímaní zlátených iko-
nostasov sme museli vyriešiť problém s ne-
žiaducim leskom a odrazom. Bolo potrebné 
vytvoriť najvhodnejšie svetelné podmienky 
v kostole a nasnímať objekt z mnohých uh-
lov, aby lesklé miesta na snímkach mohli byť 
vo fotogrametrickom spracovaní vymasko-
vané. Výstupom digitalizácie ikonostasov je 
okrem mračna bodov a polygonálneho mo-
delu aj ortofotomozaika.

 
8.  Záver

Projekt „Digitálny pamiatkový fond SR“ 
predstavuje najrozsiahlejšie digitálne doku-
mentovanie národných kultúrnych pamiatok 
na Slovensku, počas ktorého bolo zozbie-
rané a vygenerované obrovské množstvo 
údajov (cca 150 TB). S využitím najmoder-
nejších geodetických technológií boli vytvo-
rené ideálne podmienky na komplexnú digi-
talizáciu kultúrneho dedičstva. Každý doku-
mentovaný objekt má charakteristický tvar, 
veľkosť a textúru a podľa jeho špecifík apli-
kujeme najvhodnejšiu digitalizačnú techno-

lógiu. Cieľom je čo najvernejšie zaznamena-
nie jeho stavu a vytvorenie jeho digitálneho 
obrazu.

Národné kultúrne pamiatky sú každo-
denne degradované poveternostným vplyv-
mi, často bývajú poškodzované a ničené. 
Zachovanie pamiatok a prezentovanie všet-
kých ich hodnôt je jedným z hlavných cieľov 
ich ochrany, ktorého súčasťou je aj digitali-
zovanie pamiatkového fondu. Výstupy digi-
talizácie umožňujú zjednodušenie výskumu, 
jeho podrobnú dokumentáciu v čase a po-
skytujú podklady na prípadné zrekonštruo-
vanie poškodených, alebo zničených pamia-
tok.

Z rôznorodosti nehnuteľných aj hnuteľ-
ných kultúrnych pamiatok vyplýva aj variabi-
lita digitálnych výstupov, pričom sú zamera-
né a generované metrické dáta v záväznom 
súradnicovom a výškovom systéme. Všetky 
tieto výstupy v podobe priestorových mra-
čien bodov, polygonálnych 3D modelov, or-
tofotomozaík, snímok, panorám a technic-
kých výkresových dokumentácií sú uložené 
v Centrálnom dátovom archíve (CDA). Širo-
ká verejnosť si môže vybrané výstupy digi-
talizácie kultúrneho dedičstva prezerať cez 
portál SLOVAKIANA.SK, ktorý prevádzkuje 
Národné osvetové centrum (NOC). Veríme, 
že aj tento projekt pomôže zvýšiť všeobecné 
povedomie o našom kultúrnom dedičstve 
doma i v zahraničí.
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Obr. 20 • Detail ortofotomozaiky ikonostasu z Ruskej Bystrej (P. Brunčák)
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Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 7/2019 – Valné zhromaždenie
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.04.2019

Vážený člen KGaK,
valné zhromaždenie KGaK sa uskutoční v pia-
tok 05.04.2019, v Senci.
V tejto súvislosti vám na informáciu posielame 
organizačné pokyny:
–  V prípade príchodu/odchodu autom od-

porúčame diaľničný výjazd Senec/Blat-
né, tým sa dostanete na posledný kruhový 
objazd v Senci, z ktorého sa vychádza na 
smer k Slnečným jazerám, k hotelu Senec. 
Vyhnete sa prejazdu cez mesto.

–  Na parkovanie je k dispozícii cca 200 miest 
pred hotelom, na vyhradenom mieste s voľ-
ným vstupom. Parkovacie miesta pred aqua-
parkom so závorou sú spoplatnené.

–  K dispozícii bude šatňa v priestoroch pred 
kongresovou sálou.

–  Obed je v hoteli zabezpečený v reštaurač-
ných priestoroch a je predpoklad, že sa 
uskutoční na 2 etapy. Riešený bude formou 
bufetových stolov, pričom polievky a šaláty 
budú samoobslužné a hlavné jedlo budú vy-
dávať kuchári asi na 3 miestach v reštaurá-
cii. Pri ponuke jedál budú informácie o prí-
tomnosti alergénov, členovia s potravino-
vou intoleranciou by si mali vedieť vybrať.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 8/2019 – Vstup a vjazd na cudziu 
nehnuteľnosť
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.04.2019

Vážený člen KGaK,
na základe požiadavky z členskej základne 
k podrobnejšiemu výkladu zákona č. 215/1995 
Z. z., §14 – vstup a vjazd na cudzie nehnuteľ-
nosti, bola oslovená advokátska kancelária na 
spracovanie právneho názoru k uvedenej prob-
lematike, ktorý prikladáme do prílohy.
Problematika bola rozdelená na 3 okruhy:
1.  zabezpečenie si samotného vstupu 

a vjazdu na cudziu nehnuteľnosť geode-
tom,

2.  zabránenie vstupu a vjazdu geodeta na 
cudziu nehnuteľnosť vlastníkom nehnuteľ-
nosti,

3.  schopnosť vedieť preukázať aj v budúcnosti, 
že vstup a vjazd na nehnuteľnosť geodet vy-
konal v súlade so zákonnými podmienkami.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 9/2019 – Zaradenie GaK prác do 
príslušných kategórií prác z hľadiska 
zdravotného rizika
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.04.2019

Vážený člen KGaK,
na základe požiadavky z členskej základne bo-
la advokátskej kancelárii odovzdaná na objas-
nenie problematika povinnej zdravotnej služby 
a následné povinnosti zamestnávateľov.
Problematika bola rozdelená takto:
–  Na koho sa vzťahuje povinnosť zaradiť vyko-

návané práce do jednotlivých kategórií prác?
–  Aké povinnosti teda vyplývajú zamestnáva-

teľovi zo zákona?
–  Ako následne postupovať, ak má zamest-

návateľ zamestnancov zaradených do dru-
hej kategórie prác?

Zamestnávatelia mali prvý raz povinnosť ozná-
miť v elektronickej podobe príslušnému orgá-
nu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa 
zamestnancov vykonávajúcich prácu zarade-
nú do druhej kategórie do 15.01.2019. Keď-
že však ide o povinnosť, ktorú zamestnávate-
lia boli povinní splniť prvýkrát, úrady verejného 
zdravotníctva oznámili, že ju budú považovať 
za splnenú, ak bude oznámenie odoslané naj-
neskôr 30.06.2019.

Krátka správa Komory č. 10/2019 
– Program konferencie IPG2019
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.04.2019

Vážený člen KGaK,
v nadväznosti na predchádzajúcu informá-
ciu z 15.03.2019 vám v prílohe posielame 
program konferencie IPG2019.
 
Krátka správa Komory č. 11/2019 
– Situácia v PÚ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.04.2019

Vážený člen KGaK,
na základe informácie Ing. Uhlíka, predsedu 
KPÚ, vám posielame krátku správu ohľadne si-
tuácie v PÚ.

Vyhodnotenie súťaže na 168 PPÚ 
Pokračuje načas zastavená a skoro zrušená 
súťaž na 168 k. ú. fi nancovaných z prostried-
kov PRV SR 2014 – 2020 v objeme 45 mil. 
EUR. Informácia zaznela aj na VZ KGaK v sprá-
ve o činnosti Komory.
Brífi ng a tlačová správa podpredsedníčky 
vlády a ministerky pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR p. Matečnej z 27.03.2019, 
na ktorom oznámili zmenu rozhodnutia ÚVO 
a pokračovanie posledného VO: http://www.
mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sI-
D=23&id=14055

Pozemkové úpravy trvalou položkou štátneho 
rozpočtu a ich pravidelné zadávanie 
Na konferencii „Ako ďalej pozemkové úpra-
vy“, ktorá sa uskutočnila 16.04.2019, pred-
stavilo MPRV SR zásadný materiál „Návrh 
opatrení na urýchlené vykonanie pozemko-
vých úprav v SR“. Tento materiál nenavrhu-
je ad hoc riešenia, teda len fi nancovanie jed-
norazovo cez prostriedky EÚ (PRV SR), ale 
systematické riešenie formy vykonávania PÚ 
v SR, a to inštitucionalizovaním PÚ. Uvede-
né možno považovať za absolútne prelomový 
okamih, pretože už roky stavovské a profesij-
né organizácie volajú po pravidelnom zadá-
vaní a vykonávaní pozemkových úprav, ako 
stálej položke štátneho rozpočtu s každoroč-
ným fi nancovaním a transparentným, dopre-
du schváleným, harmonogramom katastrál-
nych území, v ktorých sa budú vykonávať. 
Materiál defi nuje postup zadávania pozem-
kových úprav fi nancovaných zo štátneho roz-
počtu vo všetkých zostávajúcich 3 103 k. ú., 
v ktorých doteraz neboli PÚ vykonané, v hori-
zonte 30 rokov. Objem zadaných projektov po-
zemkových úprav bude ročne cca 120 v sume 
cca 30 mil. eur. Teda spolu za 30 rokov cca 
900 mil. eur.
Dokument je zaradený do medzirezortného 
pripomienkového konania ako nelegislatívny 
materiál, ktorý bude následne prijatý vo vláde 
SR. A teda suma na PPÚ by sa mala objaviť 
v rozpočte SR na rok 2020.
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14097

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k
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Mediálne ohlasy a správy z konferencie 
16.04.2019:
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/

clanok/509120-matecna-predstavila-plan-
pozemkovych-uprav-na-30-rokov/

https://www.webnoviny.sk/ministerka-
matecna-chce-aby-sa-pozemkove-upravy-
stali-prioritou-aj-dalsich-vlad-na-slovensku/

https://slovensko.hnonline.sk/1925266-
matecna-predstavila-systemove-riesenie-
pozemkovych-uprav-na-slovensku

https://www.teraz.sk/ekonomika/g-matecna-
predstavila-systemove-rie/390363-clanok.
html

https://www.teraz.sk/ekonomika/iness-
pozemkove-upravy-su-sancou-na/390352-
clanok.html

https://www.ta3.com/clanok/1152917/tb-g-
matecnej-o-pozemkovych-upravach.html

https://www.ta3.com/clanok/1152916/vyse-
sto-uzemi-a-tridsat-rokov-matecna-ma-plan-
pozemkovych-uprav.html

https://iness.sk/sk/tlacova-sprava-pozemkove-
upravy-su-sancou-na-skutocnu-reformu

Krátka správa Komory č. 12/2019 
– Prihlásenie na TTD 2019
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.05.2019

Vážený člen KGaK,
preposielame vám informáciu k registrácii na 
Topcon Technology Days v Košiciach, Žiline 
a Senci, ktorý je zahrnutý do sústavného vzde-
lávania AGaK.

Krátka správa Komory č. 13/2019 
– Aktuálny stav elektronizácie GP
autor: Ing. Anna Holá, 20.05.2019

Vážený člen KGaK,
v prílohe posielame usmernenie USM_UGKK 
SR_6/2019 z 10.05.2019, ktoré sme prija-
li 17.05.2019. Potvrdzujeme začiatok elek-
tronického úradného overovania GP oddnes 
20.05.2019.
Od 01.10.2018 nadobudol účinnosť zákon 
č.212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon), kto-
rým sa stanovil prechod od GP v listinnej po-
dobe k e-GP postupnými krokmi:

1. etapa od 01.10.2018
Predloženie GP a ZPMZ vo formáte PDF na úrad-
né overenie spolu s ostatnými časťami operátu 
GP podľa §50 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky.

2. etapa od 20.05.2019
Na úradné overenie sa predloží súbor GP 
a ZPMZ vo formáte PDF, ktoré sa pri úradnom 
overení elektronicky podpíšu (Usmernenie 

USM_UGKK SR_6/2019 z 10.05.2019 usta-
novuje tento postup, stanovuje spôsob vy-
tvárania súborov PDF, najmä umiestnenie 
popisového poľa GP aj ZPMZ, spôsob ozna-
čovania PDF-súborov, spôsob umiestnenia vi-
zuálneho elektronického podpisu úradného 
overenia v súboroch GP i ZPMZ, spôsob ar-
chivácie súborov PDF okresným úradom,...). 
Zároveň sa predkladajú časti operátu GP pod-
ľa §50 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky.

3. etapa termín neurčený (niekedy 
v budúcnosti)
Na úradné overenie sa predloží súbor GP aj 
ZPMZ vo formáte PDF – oba elektronicky 
podpísané autorizovaným geodetom a karto-
grafom (AGaK), ktoré sa pri úradnom overení 
elektronicky podpíšu. Zároveň sa predkladajú 
časti operátu GP podľa §50 ods. 1 písm. c) vy-
hlášky , časti operátu podľa §50 ods. 1 písm. 
a) a b) vyhlášky sa nepredkladajú.
Komora geodetov a kartografov v súčasnosti zis-
ťuje možné spôsoby autorizačného overenia GP 
a ZPMZ elektronickým spôsobom. KGaK si uve-
domuje, že na AGaK je prenesený výkon štátnej 
správy a v tom prípade je pre AGaK potrebný 
mandátny certifi kát (MC), tiež je jednoznačné, že 
MC sa nesmie prenášať – bolo by vhodné, aby 
bol zabezpečený nadviazaním na občiansky preu-
kaz alebo iným spôsobom, preto KGaK vstúpila 
do rokovania s certifi kačnou autoritou Disig.

Krátka správa Komory č. 14/2019 
– Skúsenosti s vybavovaním preukazu 
geodeta
autor: Ing. Miroslav Hudec, 23.05.2019

Vážený člen KGaK,
obdobie od podania žiadosti o vystavenie alebo 
obnovenie preukazu geodeta (predtým preukaz 
oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie) 
po jeho reálne prevzatie trvá z dôvodov spôsobu 
administrácie nezriedka aj štyri týždne. Vzhľadom 
na to, že číslo preukazu je identifi kátorom umož-
ňujúcim využívať elektronické služby geodetom, 
jeho zablokovanie môže spôsobiť geodetom ne-
malé problémy. Takejto situácii sa dá však zabrániť 
podaním žiadosti v dostatočnom predstihu. Spolu 
so žiadosťou sa síce preukaz posiela na ÚGKK SR, 
ale ak celá administrácia prebieha ešte v čase je-
ho platnosti, číslo preukazu je možné využívať ako 
identifi kátor naďalej. Odporúčame teda členom 
nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Krátka správa Komory č. 15/2019 – TTD 
2019 pripomienka
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.05.2019

Vážený člen KGaK,
na žiadosť organizátorov vám preposielame 

pripomienku k registrácii na Topcon Techno-
logy Days v Košiciach, Žiline a Senci, ktorý je 
zahrnutý do sústavného vzdelávania AGaK.
Ak ste sa už registrovali, nie je potrebné regis-
tráciu opakovať.

Krátka správa Komory č. 16/2019 
– Otázky z KN
autor: Ing. Anna Holá, 28.05.2019

Vážený člen KGaK,
na základe spolupráce Komory s Katastrál-
nym odborom ÚGKK SR, vás touto cestou vy-
zývame k formulácii otázok z komerčnej sféry, 
na vysvetlenie a riešenie existujúcich problé-
mov, ku ktorým by bolo vhodné, aby Úrad zau-
jal metodické stanovisko. Následne by bolo vy-
tvorené metodické usmernenie pre geodetov, 
ako aj pre úradných overovateľov.
Vaše podnety a otázky zasielajte do kancelárie 
Komory čím skôr, najneskôr do 10.06.2019.

Krátka správa Komory č. 17/2019 
– Závery z konferencie IPG2019
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.06.2019

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame závery z uskutočne-
nej konferencie „IPG2019 – Geodetické čin-
nosti v investičnej výstavbe“.
Link na informácie o konferencii:
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/kated-
ra-geodezie/konferencia-ipg-2019.html?pa-
ge_id=5025

Krátka správa Komory č. 18/2019 – 
AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ 
JÁNOVI PRAVDOVI 2019
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.06.2019

Vážený člen KGaK,
preposielame vám pozvánku (1. informáciu) 
na seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VE-
NOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019, ktorý sa 
uskutoční 24.10.2019 v Bratislave.

Podujatie organizujú Stavebná fakulta STU 
v Bratislave, Kartografi cká spoločnosť SR 
a Geografi cký ústav Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete 
v priloženej pozvánke a na webových strán-
kach:
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/

katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-
kartografi i-2019.html?page_id=7583

http://www.slovakcarto.sk/?aktuality
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Úrad geodézie, kartografi e a katastra 
(ÚGKK) SR usporiadal pri príležitosti Sveto-
vého dňa geodetov a kartografov 21. mar-
ca 2019 v zasadačke úradu na 3. poscho-
dí Chlumeckého 2 v Bratislave zaujímavé 
stretnutie, na ktoré pozval predstaviteľov na-
sledujúcich inštitúcií:

MH SR, MF SR, MDaV SR, MPaRV SR, 
MV SR, MO SR, MZVaEZ SR, MŽP SR, MK 
SR, MZ SR, Národnú agentúru pre sieťové 
a elektronické služby, ŠÚ SR, NBÚ, Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície a infor-
matizáciu, KGaK, SKA, SKSI, SSGK, ZMOS, 
SvF STU – Katedru geodézie, Katedru karto-
grafi e, geoinformatiky a DPZ PF ÚK v Brati-
slave, Úrad Bratislavského samosprávneho 
kraja, Trnavský samosprávny kraj, Nitrian-
sky samosprávny kraj, Trenčiansky samo-
správny kraj, Ústav súdneho znalectva v Ži-
line, Ústav súdneho znalectva na SvF STU 
v Bratislave a Banský úrad.

Cieľom tohto stretnutia bolo informo-
vať štátnu správu a verejnú správu o mapo-
vých podkladoch, údajoch a službách, ktoré 
poskytuje ÚGKK SR bezplatne aj odplatne 
a zároveň odpovedať na otázky:
• Bojíte sa o svoju nehnuteľnosť? Ponúk-

neme vám riešenie.
• Kedy potrebujete geometrický plán? Vy-

svetlíme vám to.
• Chcete si overiť vlastníka nejakej nehnu-

teľnosti? Ukážeme vám, ako na to.
• Potrebujete základné mapové podklady? 

Povieme vám, ako ich získať.

Svetový deň geodetov a kartografov na ÚGKK SR
21. marec

• Ktorý názov je ofi ciálny: Žiarska dolina 
alebo Smrečnianska dolina?

 Vysvetlíme vám, kde nájdete odpoveď.
• Chcete vedieť, ako geodeti určujú priesto-

rovú polohu bodov v reálnom čase s centi-
metrovou presnosťou? Môžete si to s nami 
aj prakticky vyskúšať.

• Viete, že geodeti prispievajú aj do pred-
povedí počasia? Nie?

 Tak my vám to vysvetlíme.
• A na iné otázky.
Stretnutie prebiehalo v dopoludňajších hodi-
nách od 9.00 hod do 12.00 hod v troch čas-
tiach. Stretnutie otvorila a účastníkov priví-
tala predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frin-
drichová. 

Prvú časť viedol a moderoval podpredseda 
ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý. V tejto časti 
boli dve prezentácie:
1.  Ing. Michal Leitman ( ÚGKK SR): 

Kataster nehnuteľností.
2.  Mgr. Ľuboslav Michalík ( GKÚ Bratislava): 

Mapový klient ZB GIS.
Po prvej časti nasledovala prestávka na 

občerstvenie a kávu.

Druhú časť viedol a moderoval riaditeľ Geo-
detického a kartografi ckého ústavu v Brati-
slave Ing. Ivan Horváth. V tejto časti boli 
taktiež dve prezentácie:
1.  Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava): 

Geoportál.

2.  Ing. Karol Smolík (GKÚ Bratislava): Slo-
venská priestorová observačná služba.

Tretia časť stretnutia prebiehala vonku 
pred budovou ÚGKK SR, kde referujúci za 
pomoci ostatných pracovníkov ÚGKK SR 
a GKÚ Bratislava prezentovali konkrétnou 
prístrojovou technikou praktické ukážky nie-
ktorých služieb.

Možno konštatovať, že celé stretnutie pri 
príležitosti Svetového dňa geodetov a kar-
tografov na pôde nášho ústredného orgánu 
štátnej správy bolo veľmi vydareným odbor-
ným podujatím, ktoré prebiehalo v priateľskej 
a konštruktívnej atmosfére celé dopoludnie. 
Počas neho pracovníci ÚGKK SR i GKÚ veľmi 
ochotne odpovedali účastníkom stretnutia na 
otázky položené v diskusii v priestoroch zasa-
dačky, ale aj počas praktických aplikácii von-
ku pred budovou. Za týmto úspešným odbor-
ným podujatím stojí aj práca riaditeľky odbo-
ru geodézie a medzinárodných vzťahov Ing. 
Kataríny Leitmannovej, ktorá akciu odborne 
aj organizačne pripravila.

Prezentácie príspevkov, ktoré odzneli na 
Svetovom dni geodetov a kartografov 21. mar-
ca 2019 sú na:
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/
prezentacie/svetovy-den-geodetov-
kartografov-2019/

 
Ing. Štefan Lukáč

účastník podujatia za RR SGK

Obr. 2 Pohľad na účastníkov stretnutia v zasadačke ÚGKK SR

Predsedníčka ÚGKK SR – Ing. Mária Frindrichová po-
čas uvítacieho príhovoru
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Konferencia IPG2019
Geodetické činnosti v investičnej výstavbe

Konferenciu usporiadala Katedra geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spolu-
práci so Slovenskou spoločnosťou geodetov 
a kartografov. Konferenciu s medzinárod-
nou účasťou pripravili:

Odborný garant: 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Organizačný garant: 
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

Organizačný výbor: 
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD., Ing. Pavol 
Kajánek, PhD. (SvF STU V Bratislave) 
Ing. Štefan Lukáč, Ing. Dušan Ferianc, EUR 
ING (SSGK)

Konferencia je zaradená do plánu dlhodobé-
ho vzdelávania autorizovaných geodetov 
a kartografov Komory geodetov a kartogra-
fov.
Konferencia sa venovala nasledujúcim té-
mam:
• dokumentácia historických budov a pa-

miatkovo chránených objektov,
• digitálna technická mapa mesta,
• geodetické podklady poskytované štát-

nou správou na účely prípravy projekto-
vej dokumentácie,

• aktuálne trendy v oblasti RPAS fotogra-
metrie, nové technológie a softvérové 
aplikácie,

• oprávnenia na letecké snímkovanie a ak-
tuálna legislatíva,

• špecifi ká meračských prác a kvalita úda-
jov pri využití RPAS fotogrametrie,

• povoľovacie konania stavieb z pohľadu 
stavebného zákona a zákona o správ-
nom poriadku,

• dokumentácia stavieb a ich zápis do ka-
tastra nehnuteľností.

1. tematický blok: GEODETICKÁ 
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH 
OBJEKTOV
BRUNČÁK, P. – KRAVJANSKÁ, I. (Pamiatko-
vý úrad SR):

Digitalizácia a dokumentovanie pamiatkové-
ho fondu Slovenskej republiky.
MATOUŠKOVÁ, R. – NÝVLT, J. (Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy):
Digitálna technická mapa hlavného mesta 
SR Bratislavy a geodetická dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby.
DEKAN, T. – SMOLÍK, K. (GKÚ Bratislava):
Mapové podklady, produkty a služby posky-
tované rezortom geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR.

2. tematický blok: MOŽNOSTI VYUŽITIA 
RPAS FOTOGRAMETRIE PRI VÝKONE GaK 
ČINNOSTÍ A ICH LEGISLATÍVNY RÁMEC
FRAŠTIA, M. – MARČIŠ, M. (Katedra geodé-
zie SvF STU v Bratislave):
RPAS mapovanie na Slovensku – problémy 
a východiská.
JUROVIC, M. (Dopravný úrad):
Pravidlá lietania s UAV pri geodetických čin-
nostiach.
HIADLOVSKÝ, P. (Ministerstvo obrany SR):
Pôsobnosť Ministerstva obrany SR v oblas-
ti LMS.
PINDROCH, V. (Národný bezpečnostný úrad):
Letecké snímkovanie na účely zákona 
o ochrane utajovaných skutočností.

3. tematický blok: ČINNOSTI GEODETA 
V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE
KYRINOVIČ, P. (Katedra geodézie SvF STU 
v Bratislave):
Vybrané geodetické činnosti v investičnej 
výstavbe.
RAŠKOVIČ, V. (Výskumný ústav geodézie 
a kartografi e):
Koncepcia nového ponímania stavieb v ka-
tastri nehnuteľností a návrh technológie na 
realizáciu.

4. tematický blok: MODEROVANÁ 
DISKUSIA NA TÉMU: GEODETICKÉ 
A KARTOGRAFICKÉ ČINNOSTI 
V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE. 
Súčasťou záverečného bloku konferencie 
bola moderovaná diskusia venovaná najmä 
tematike vytyčovania stavieb a súčinnosti 
geodetov, projektantov, stavebníkov a zho-
toviteľov.

Je potešujúce, že sa svojimi prednáška-
mi prezentovali zástupcovia štátnej sprá-
vy, akademického sektora a praxe, pričom 
za veľmi cenné považujeme príspevky zá-
stupcov GKÚ a VÚGK, MO SR, NBÚ, ako aj 
Dopravného úradu. Ich prednášky vhod-
ným spôsobom doplnili diskutované témy 
a v mnohých bodoch zodpovedali otázky for-
mulované ostatnými prednášajúcimi, najmä 

Momentka z koferencie

Na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa 30.05.2019 uskutočnila už štvrtá konferencia zo série konferencií venovaných 
tematicky inžiniersko-priemyselnej geodézii.
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však auditóriom. O tom, že nastolené témy 
sú aktuálne a rezonujú v geodetickej pra-
xi svedčí aj skutočnosť, že po každej pred-
náške kládli účastníci množstvo otázok, na 
ktoré prednášajúci obratom odpovedali. Na 
konferencii sa zúčastnilo 102 účastníkov 
vrátane prednášajúcich.

V závere konferencie boli organizátori 
vyzvaní účastníkmi konferencie na zaslanie 
informácie všetkým relevantným inštitúci-
ám a profesijným spoločnostiam so závermi 
konferencie a s poukázaním na potrebu rie-
šiť nastolené otázky. V zmysle tohto povere-
nia vám zasielame závery konferencie (niž-
šie) a v prílohe program konferencie s jed-
notlivými prednáškami. Tie budú, po získaní 
súhlasu od prednášajúcich, umiestnené na 
stránke konferencie v najbližších dňoch.

Závery a odporúčania z konferencie 
IPG2019:
1. RPAS fotogrametria predbehla svojimi 
technickými a aplikačnými možnosťami ak-
tuálne technické a legislatívne predpisy. Ak-
tuálny stav legislatívy rieši len problematiku 
leteckého snímkovania a nerefl ektuje prob-
lematiku RPAS fotogrametrie, resp. satelit-
ných technológií. Plne absentuje harmonizá-
cia obsahu týchto dokumentov s legislatívou 
EÚ, resp. vo svete. Vzhľadom na skutočnosť, 
že je potrebné novelizovať viaceré legislatív-
ne dokumenty spadajúce pod gesciu viace-
rých rezortov, navrhujeme zvolať stretnu-
tie s cieľom koordinovať činnosť odborní-
kov ÚGKK SR, MO SR, NBÚ a Dopravného 
úradu, za účasti zástupcov akademického 
sektora a odbornej praxe, ktorí technológiu 
RPAS fotogrametrie účinne rozvíjajú a apli-
kujú.
2. V oblasti prípravy a realizácie stavieb 
je geodetická prax trvalo konfrontovaná so 
skutočnosťou, že projektanti využívajú geo-
detické podklady mechanicky, bez prevere-
nia toho, či ich obsah je v súlade s reálnym 
stavom v teréne. Táto skutočnosť sa preja-
vuje kriticky najmä pri vyhotovovaní doku-
mentácie na umiestnenie stavby, keďže ne-
súlad použitých podkladov s reálnym sta-
vom v teréne vedie k rozporom, materiálnym 
škodám a v konečnom dôsledku konaniam 
pred súdmi. Účastníci konferencie navrhujú 
informovať SKSI a SKA o situácii a pripraviť 
v súčinnosti s SKA a SKSI sériu prednášok 
pre ich členov, cielene zameraných na osve-
tu o kvalite existujúcich geodetických pod-
kladov poskytovaných štátnou správou a na 

zdôraznenie potreby súčinnosti projektanta 
s geodetom pri príprave a realizácii stavieb, 
najmä pri príprave podkladov na ich vytýče-
nie a pri príprave podkladov na meranie po-
sunov a pretvorení.
3. V súvislosti s prebiehajúcim legislatív-
nym procesom pripravovaných zákonov 

Momentka z konferencie

ling), resp. možnosť využitia informácií zís-
kaných z informačných modelov stavieb pri 
ich zápise do ISKN.
5. Aplikácia BIM v oblasti prevádzky 
a údržby stavieb (Facility Management) je 
aktuálnou výzvou pre majiteľov nehnuteľ-
ností (najmä bytových a administratívnych 

– zákona o územnom plánovaní a zákona 
o výstavbe, účastníci konferencie navrhujú 
pokračovať v úsilí o posilnenie postavenia 
geodetov vo všetkých procesoch súvisia-
cich s prípravou a realizáciou stavieb. Koor-
dináciou krokov a súčinnosťou postupu pri 
prerokovaní pripomienok z MPK oboch zá-
konov docieliť fi nálny stav prijatím samostat-
nej vyhlášky venovanej problematike čin-
nosti geodetov v oblasti prípravy a realizácie 
stavieb.
4. Účastníci konferencie oceňujú a pozitív-
ne hodnotia koncepciu prezentovanú riadi-
teľom VÚGK o spôsobe evidovania a zápi-
su stavieb do KN. Vzhľadom na stále na-
rastajúci počet stavieb s konštrukčnými 
prvkami presahujúcimi vlastný pôdorys, ba 
až zasahujúcimi do priestoru nad susedný-
mi pozemkami, navrhujú pristúpiť k rozpra-
covaniu koncepcie do podoby realizačného 
projektu a čo najskôr ho implementovať do 
ISKN. Výrazným pozitívom tejto koncepcie 
je možnosť samostatnej evidencie priestoro-
vej polohy, rozmerov a tvarov súčastí stavieb 
(napr. bytov v bytových domoch), a k nim 
patriacich vlastníckych vzťahov a vlastníkov 
pri súčasnej štruktúre údajov ISKN. Ďalšou 
výhodou koncepcie je, možnosť generova-
nia údajov v štruktúre a v tvare potrebnej na 
aplikáciu BIM (Building Information Model-

stavieb). V predmetnej oblasti sa stáva vý-
znamným okrem iného aj spoľahlivé urče-
nie výmery podlahových plôch v týchto 
nehnuteľnostiach. V budúcnosti bude po-
trebné zjednotiť a zosúladiť postupy uvádza-
né v platných medzinárodných technických 
predpisoch (ISO a iné) so spôsobom eviden-
cie stavieb pre potreby ISKN.

Vážené kolegyne a kolegovia,
veríme, že informácie diskutované v rám-
ci programu konferencie IPG2019 prispe-
jú k zvýšeniu úrovne výkonu geodetických 
a kartografi ckých činností a zároveň pod-
nietia relevantné osoby a orgány k rozvoju 
aplikačných produktov a k ich implementá-
cii v praxi. Z dôvodu zabezpečenia maximál-
nej miery informovanosti odbornej verejnos-
ti, budú závery konferencie publikované aj 
v odborných periodikách. Zároveň vás žia-
dame o zverejnenie informácií o konferen-
cii na webových stránkach vašich inštitúcií, 
resp. uvedením odkazu na stránku konfe-
rencie v podobe:
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/
katedra-geodezie/konferencia-ipg-2019.
html?page_id=5025

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 

odborný garant konferencie
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Tohtoročné slovensko-poľsko-české dni uza-
tvorili štvrťstoročie, t. j. dvadsaťpäť ročníkov, 
pri organizácii ktorých sa každoročne, pra-
videlne striedali naše partnerské organizá-
cie: Slovenská spoločnosť geodetov a kar-
tografov (SSGK), Stowarzyszenie geodetów 
polskich SGP) a Český svaz geodetů a kar-
tografů (ČSGK). Pri striedaní usporiadateľ-
ských miest a mestečiek sme mali možnosť 
okrem konferenčných priestorov spoznať aj 
technické, prírodné, či kultúrne zaujímavosti 
našich krajín. Navštívili sme hotely v horách, 
kúpeľných mestách a v ostatnom kole hlavné 
mestá našich krajín. Jedinú výnimku tvoril rok 
2014, keď sa na základe návrhu SGP v spolu-
práci s nemeckým DVW konali geodetické dni 
v Berlíne ako súčasť veľtrhu INTERGEO.

Počas všetkých ročníkov sme boli 
i v priazni národných autorít, predsedov Úra-
du geodézie, kartografi e a katastra (ÚGKK) 
SR, Głównego Geodety Kraju – Główny 
urząd geodezji i kartografi i (GUGK) a před-
sedu Českého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního (ČÚZK). Ich referáty umožni-
li vždy sledovať a porovnávať vývoj správy 
a služieb štátnych orgánov. V neposlednom 
rade umožnili i mnohým štátnym zamest-
nancom sa aktívne či pasívne zúčastniť na 
konferencii. Do programu bola vždy snaha 
zaradiť aktuálne témy a problematiky z náš-
ho vedného odboru. Pri tejto príležitosti sa 
potom opäť môžeme takto poďakovať de-
siatkam referujúcim, ktorí pripravili celý rad 
kvalitných príspevkov. Okruh prednášajú-
cich a účastníkov reprezentuje celá škála 
odborníkov pôsobiacich v štátnej sfére, v ko-
merčných fi rmách, na univerzitnej pôde, ale 
i vývojárov a predajcov prístrojovej, spraco-
vateľskej techniky a softvéru. Popri študen-
toch sa tu stretávajú i seniori, z ktorých sa 
niektorí zúčastňujú už od prvého ročníka.

25. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni v Bratislave

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Český svaz geodetů a kartografů

Anglický jazyk dnes búra komunikačné 
bariéry a nastupujúcej generácii sa nám už 
ťažko obhajuje výnimka, že rokovacím jazy-
kom sú iba naše materské jazyky, t. j. slo-
venčina, poľština a čeština. Jedným z cie-
ľov pri vzniku konferencie bolo práve to, aby 
geodeti spoznali národnú geodetickú termi-
nológiu partnerských krajín a mohli bez po-
moci spolupracovať. Dnes už pripravujeme 
zmenu periódy a otvorenia medzinárodnej 
konferencie i geodetických dní tak, aby sa 
mohli zaradiť medzi „štandardné“ akcie FIG.

Naším cieľom ostane, aby i pri tlaku naj-
mä sociálnych sietí a elektronických video-
konferencií bola aktívna účasť na našich 
„klasických“ konferenciách, aby prinášala 
efektívne oboznámenie sa s novinkami ve-
dy a techniky v geodézii, kartografi i, katastri 
i geografi ckých informačných systémoch. 
Aby sme spoznali riešenia národných od-
borných problematík, vypočuli si zaujímavé 
doktorandské a študentské práce, ale aj si 
užili relax s kolegami pri večerných rautoch. 
Snahou je pripraviť vždy komplexný účast-
nícky program so zabezpečenými službami 
a primeraným vložným.

Takéto podmienky je možné zabezpečiť 
iba pri spolupráci odborníkov, ktorí si nájdu 
čas a sú ochotní referovať o svojich skúse-
nostiach a riešeniach. Nedeliteľným účast-
níkom sú partneri konferencie, ktorí svojou 
najmä fi nančnou pomocou umožňujú zabez-
pečiť kvalitné podmienky pre úspešný prie-
beh konferencie a spokojnosť účastníkov.

Na tohtoročných 25. slovensko-poľsko-
-českých geodetických dňoch sa zúčastnilo 
160 účastníkov zo SR, ČR , Poľska a Maďar-
ska. Ťažisko prípravy tohto spoločensko-od-
borného jubilejného podujatia bolo na od-
borných a organizačných garantoch:

Odborní garanti:
SSGK: Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD., 
doc. Ing. Juraj GAŠINEC, PhD., 
Ing. Štefan LUKÁČ
SGP: prof. dr hab. inż. Janusz WALO, 
prof. dr hab. inż. Andrzej PACHUTA
ČSGK: Ing. Václav ŠANDA

Organizační garanti:
Ing. Dušan FERIANC, EUR. ING.
Ing. Štefan LUKÁČ

PROGRAM SPOLOČENSKO-ODBORNÉHO 
PODUJATIA

Štvrtok 06.06.2019
do 14:55 Príchod a registrácia účastníkov
15:00 Otvorenie, príhovory predsedov 
národných spoločností a hostí
 
15:45  Blok 1 – Aktuálne informácie 
o činnosti v rezortech od národných 
autorít
– Mária Frindrichová – predsedníčka 

ÚGKK SR
– Alicja Kulka – zastępca Głównego 

Geodety Kraju, GUGiK
– Karel Večeře – předseda ČÚZK
18:30 Raut v Primaciálnom paláci
21:00 Večerné historické centrum – 
individuálna prechádzka

Piatok 07.06.2019
9:00  Blok 2 – Kataster nehnuteľností 
„verzus“ priestorové služby GNSS
Moderátori: Ľ. Hudecová (SK), M. Klopotek 
(PL), J. Rubešová (CZ)
– ŠUPPOVÁ, I.: Kataster nehnuteľností 

„verzus“ priestorové služby GNSS.
– KULKA, A.: Informacja Katastralna 

w Polsce.
– SOUČEK, P.: Katastr nemovitostí a GNSS.
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– Blok 3. Aktuálne výskumné projekty 
a granty v geodézii a kartografi i

Moderátori: M. Fraštia (SK), A. Pachuta 
(PL), K. GREGOR (CZ)
– KOŽARÍK, M. a i.: Extrakcia vektorových 

objektov z obrazových dát.
– SZPUNAR, R. a i.: Centrum naukowych 

analiz geoprzestrzennych, obliczeń 
satelitarnych wraz z laboratoriami 
testowania / certyfi kacji produktów 
geomatycznych.

– MAKOVEC, R. – ŠAFÁŘ, V.: Normy 
ISO a jiné standardy v rámci projektů 
a aktivit VÚGTK.

11:00 Prestávka s občerstvením
11:30 Blok 4. Využitie služieb štátnych 
geoportálov na portálové riešenia 
tematických GIS
Moderátori: Š. Nagy (SK), T. Rzanek-
Kmieczik (PL), K. Švarc (CZ)
– DEKAN, T.: Geoportál, mapový klient 

ZBGIS® a webové mapové služby.
– JAROSZEWICZ, J.: Dane przestrzenne 

dostępne przez usługi sieciowe 
wrealizacjizadań administracji 
publicznej.

– FAUGNEROVÁ, J.: Národní geoportál 
(INSPIRE).

12:45 – 14:00  Obed
14:30 – 18:00  Alternatívne exkurzie

1)  Automobilka Volkswagen Bratislava, a. s.
2)  Stupeň Čunovo VD Gabčíkovo, múzeum 

Danubiana.
3) Bratislavské nábrežie – prechádzka.
20:00  Galavečer v reštaurácii hotela 
Tatra (disko)

Sobota 08.06.2019
9:00   Blok 5. BIM z pohľadu geodeta
Moderátori: Š. Lukáč (SK), R. Szpunar (PL), 
P. Sobotka (CZ)
– ERDÉLYI, J.: Informačné modelovanie 

stavieb – pohľad geodeta.
– OWERKO, T.: Technologia BIM 

z perspektywy inżyniera geodety oraz 
inżyniera lądowego.

– VYBÍRALOVÁ, V.: Zavádění metody BIM 
v prostředí české železnice.

10:00 Prestávka s občerstvením 
(check-out)
10:30 Blok 6.  Študentské, doktorandské 
práce z univerzít
Moderátori: J. Gašine, (SK), J. Walo (PL), P. 
Polák (CZ)
– ČARNÝ, Ľ.: Posúdenie vplyvu faktorov 

merania na tvorbu modelu ľadovej 
výplne jaskyne.

– HIDEGHÉTY, A.: Analýza vplyvu 
kompresie obrazu na presnosť RPAS 
fotogrametrie.

– CHOROMAŃSKI, K.: Wykorzystanie 
technologii VIDIA CUDA do 
przyspieszenia obliczeń przestrzennych 
na potrzeby laboratorium CENAGIS.

– SZYMCZAK, J.: Interaktywne 
przedstawienie zasobów muzealnych 
poprzez wykorzystanie foto realistycznej 
dokumentacji oraz technologii VR.

– BIEL, D.- MATWIJ, W.: Określenie źródeł 
deformacji konstrukcji wieży szybowej 
w oparciu o naziemny skaning laserowy 
i metodę elementów skończonych.

– PLESNÍK, J.: Využití technologie TLS při 
měření přechodových oblastí mostních 
konstrukcí.

12:00 Ukončenie 25. MGD – Obed

V závere príspevku nám dovoľte veľmi pek-
ne poďakovať všetkým aktívnym i pasívnym 
účastníkom tohtoročných, ale i predchádza-
júcich ročníkov medzinárodných slovensko-
-poľsko-českých geodetických dní, mnohým 
organizátorom, ktorí každoročne venujú prí-
prave tohto podujatia mnoho času a pravi-
delným i výnimočným partnerom – sponzo-
rom.       

Ing. Dušan Ferianc, EUR Ing.

Ing. Štefan Lukáč

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Hlavní partneri:

Partneri:
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Aktuálnou a už roky široko medializovanou 
problematikou pozemkových úprav v Sloven-
skej republike sa aktívne zaoberajú stavovské 
organizácie geodetov a kartografov. Zamest-
návateľský zväz geodetov a kartografov ako 
člen Asociácie zamestnávateľských zväzov 
a združení Slovenskej republiky zobral na se-
ba úlohu lídra pri organizovaní spoločnej kon-
ferencie pod názvom „Ako ďalej pozemkové 
úpravy“.

Konferencia sa uskutočnila 16. apríla 2019 
v hoteli Devín v Bratislave pod záštitou pod-
predsedníčky vlády a ministerky pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Ma-
tečnej. Spoluorganizátormi tejto konferencie 
boli Komora pozemkových úprav SR, Komora 
geodetov a kartografov a Slovenská spoloč-
nosť geodetov a kartografov. Táto konferencia 
reagovala na februárové vyhlásenie premiéra 
Petra Pellegriniho k pripravovanému zásad-
nému dokumentu, ktorý by mal riešiť obrov-
skú rozdrobenosť pozemkov v Slovenskej re-
publike cez pozemkové úpravy. Vicepremiérka 
Gabriela Matečná predstavila na tejto konfe-
rencii systémové riešenie pozemkových úprav, 
t. j. „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie po-
zemkových úprav (PÚ) na Slovensku“.

Ministerka konštatovala, že realizácia po-
zemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 ka-
tastrálnych územiach. Každoročne by mal štát 
spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych 
územiach počas 30 rokov, pričom by mal štát 
zafi nancovať toto spustenie sumou v priemerne 
30,8 milióna eur.

Návrh predstavený ministerkou spracova-
li odborníci ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, ktorý by mal byť význam-

Konferencia: Ako ďalej pozemkové úpravy

ným míľnikom pri riešení najväčšieho prob-
lému vlastníckych vzťahov a pozemkového 
práva na Slovensku. Tento návrh opatrení na 
urýchlené vykonanie pozemkových úprav bol 
hneď následne predložený do ďalšieho pripo-
mienkového procesu.

Taktiež boli predstavené aj kritériá výberu 
katastrálnych území, ktoré budú vplývať na po-
radie realizovania pozemkových úprav. Sú ni-
mi tzv. vlastnícke kritériá, ako počet parciel na 
jedného vlastníka, počet vlastníkov na parce-
lu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva 
na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohos-
podárskej výroby, podiel poľnohospodárskej 
pôdy bez špeciálnych kultúr, či podiel lesných 
pozemkov v katastrálnom území. Medzi takzva-
né užívacie kritériá v katastrálnom území patria 
priemerné počty žiadateľov o priame podpory, 
viacnásobné deklarácie, počty mladých farmá-
rov, podiely výmery podnájomných pozemkov, 
podiely tzv. „bielych plôch“. Medzi mimorezort-
né kritériá patria podpora najmenej rozvinutých 
okresov, podpora plánovaného budovania in-
fraštruktúry, podpora nakladania vody v príro-
de a ochrana prírody, podpora strategických in-
vestícií a priemyselných parkov.

Po úvodnom predstavení materiálu sa ko-
nala panelová diskusia. Okrem vicepremiérky 
Gabriely Matečnej sa na nej zúčastnili aj Vla-
dimír Uhlík – predseda predstavenstva Komo-
ry pozemkových úprav Slovenska, Emil Ma-
cho – predseda Slovenskej poľnohospodár-
skej a potravinárskej komory a Jozef Turčány 
– výkonný podpredseda Združenia miest a ob-
cí Slovenska. Následne sa otvorila aj diskusia 
s účastníkmi z pléna. Na konferencii sa zúčast-
nilo vyše 100 účastníkov, pričom ich zloženie 
bolo nastavené tak, aby postihovalo všetky re-
levantné a dôležité úrady a organizácie, ako 
aj odborníkov zo štátnej správy, samosprávy, 
všetkých profesijných organizácií (poľnohos-
podári, geodeti, architekti, životné prostredie), 
ako aj školstva a spoločenského života.

Na záver konferencie sa konala tlačová 
beseda. Skrátený záznam je možne vidieť na 
webovej stránke: https://www.youtube.com/
watch?v=cPVoHrRqGD4

Na tomto mieste uvádzame taktiež odkazy 
na materiály, ktoré boli prezentované na 
konferencii:
Prezentácia vicepremierky G. Matečnej: 
https://www.zzgk.sk/wp-content/
uploads/2019/04/pozemkove_upravy_-_
prezentacia.pdf

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie 
PÚ v SR (nelegislatívny materiál MPaRV 
SR) : https://www.zzgk.sk/wp-content/
uploads/2019/04/vlastny_material.pdf
Publikácia INESS ku konferencii: http://
iness.sk/sites/default/fi les/documents/ipn_
pozemkove_upravy_sanca_na_skutocnu_
reformu.pdf

Ing. Matej Vagač

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Pohľad do sály

Predsednícky stôl, zľava Jozef Turčány, Emil Macho, 
Gabriela Matečná a Vladimír Uhlík

Tlačová konferencia pre médiá
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P R E D S E D N Í Č K A
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mária Frindrichová

 
Bratislava 28. februára 2019
Číslo: P – 1526/2019

Vážený pán generálny sekretár,

listom zo dňa 24. februára 2019 ste nás požiadali o odpovede na otázky súvisiace
s aktuálnou problematikou pozemkových úprav SR. Odpovedám na Vašu žiadosť nasledovne.
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR (ďalej len „Úrad“) je v zmysle zákona  č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organi-

zácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografi u a kataster nehnuteľností. Pracuje najmä na zák-
lade zákonov a v ich medziach vydaných všeobecne záväzných právnych predpisov, a zvyšných riadiacich regulatívov výkonnej moci štátu 
– vlády Slovenskej republiky. Medzi takéto regulatívy zaraďujeme o. i. Programové vyhlásenie vlády SR, koncepčné materiály iných gestor-
ských ústredných orgánov štátnej správy schválené vládou SR formou uznesenia vlády s dosahom aj na geodéziu a kataster nehnuteľností 
a vlastné koncepčné materiály nášho Úradu.

Úrad, ako národná mapovacia a katastrálna autorita, vypracoval koncepciu ďalších smerov rozvoja rezortu na roky 2016 až 2020, ktorá 
je pravidelne každoročne vyhodnocovaná a je k dispozícii na nahliadnutie http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk.

V roku 2017 sa rezortu geodézie, kartografi e a katastra SR podarilo ukončiť dlhodobú vládou sledovanú úlohu – zápis Registra ob-
novenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“) v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom, ktorá bola v zmysle citovaného zákona spoločnou úlohou s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (ďalej len „MPRV SR“). Zdôrazňujem, že zápis ROEP je zákonnou podmienkou na nariadenie pozemkových úprav, ktoré patrí do 
kompetencie MPRV SR.

K zvýšeniu celkovej úrovne katastra nehnuteľností vo veľkej miere prispela posledná novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, ktorou boli skrátené lehoty na zápisy práv k nehnuteľnostiam, upravili sa 
jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovania údajov katastra a boli aj zlepšené zákonné podmienky na opravy 
chýb v katastri nehnuteľností, vzniknutých zápisom ROEP.

O kvalite činnosti rezortu v rámci poskytovania informácií a evidovania nehnuteľností hovorí aj hodnotenie Svetovej banky, podľa ktorého 
sa rezort dostal medzi top desať zo sto osemdesiatich deviatich krajín sveta. S poľutovaním však musím konštatovať, že Zamestnávateľský 
zväz geodézie a kartografi e nepodporil presadzovanie týchto zmien.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti si dovoľujem záverom konštatovať, že rezort svojou činnosťou maximálne prispieva k celkovému zlep-
šeniu podnikateľského prostredia a vytvára dobré podmienky pre geodetické a kartografi cké činnosti.

S pozdravom
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka ÚGKK SR

v. r.
Vážený pán
Ing. Matej Vagač
generálny sekretár
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografi e
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava

Dôvetok redakčnej rady časopisu:
 
Kvôli objektívnosti a úplnosti publikovaných in-
formácií v rubrike: „Názory, postrehy, návrhy 
a oznamy členov KGaK“ uverejňujeme list vede-
nia ÚGKK SR ako odpoveď na výzvu ZZGK do 
ankety k aktuálnej problematike pozemkových 

úprav v SR. Vzhľadom na to, že v predchádzajú-
com prvom tohtoročnom čísle bolo uverejnené 
zhodnotenie ankety, v ktorom ZZGK konštato-
val, že ÚGKK SR a Katedra geodézie Stavebnej 
fakulty STU neodpovedali na položené otázky 
v ankete, redakčná rada časopisu nemala mož-
nosť poopraviť uvedenú konštatáciu v rámci ko-

rektúrneho procesu pri vydávaní čísla, preto-
že ZZGK odovzdal tento príspevok o hodnote-
ní ankety až po uzávierke termínu odovzdania 
celého čísla do tlače, keď sme len na poslednú 
chvíľu presvedčili tlačiareň a dodatočne zaradili 
predmetný príspevok do čísla, ale už bez mož-
nosti akejkoľvek korektúry.

Odpoveď Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky na výzvu do ankety k aktuálnej problematike 
pozemkových úprav v SR

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k
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Dátum a miesto konania: 30. marca 2019, 
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 zá-
verečná tombola.

Účastníci turnaja a víťazné družstvo:
Na turnaji sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, 
z toho 37 hráčov (13 žien a 24 mužov), ktorí 
boli vyžrebovaní do šiestich družstiev. 
Každé družstvo hralo 5 zápasov na dva 
hrané sety.
Kapitánky: Mirka Hupková, Veronika 
Sivičeková, Nina Solivajsová, Svetlana 
Oravcová, Jana Dienová a Veronika 
Fabičovičová.

VéGéeS 2019 – Voleyball Geodetic Summit 2019
16. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov 

Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo 
v zložení: 
kapitánka: Veronika Sivičeková, 
spoluhráči: Kornel Gajdar, Martin Domány, 
Barbora Packová, Jana Chalachanová, 
Tomáš Otajovič.

Niekoľko ďalších informácií a stručné 
poobhliadnutie sa za minulými ročníkmi
 Organizátor Tino Talarovič začiatkom ro-
ka 2019 zaslal tradičný oznamovací e-ma-
il ako pozvánku na 16. ročník VéGéeS. Tak 
ako počas predošlých rokov, aj tento rok 
boli organizácia a priebeh turnaja zvládnuté 
na „výbornú“. Tradičné bufetové pohostenie 
a obedík, guláš od školníkovej ženy, boli vy-
nikajúce. Chutili hráčom, ako aj fanúšikom, 
malým aj starším. Už niekoľko rokov s pote-
šením konštatujeme, že síce skalní účastní-
ci zostávajú, ale ďalšie tváre účastníkov sa 
omladzujú a rok čo rok pribúdajú aj mladšie 
ročníky, ako aj počet potomkov pôvodných 
hráčov. Tohto roku sa omladenie prejavi-
lo ešte viac, o čom svedčí aj heslo turnaja. 
Počet hráčov sa pohybuje tradične okolo 
40 a nechýbajú ani ďalší účastníci, ktorí tvo-

ria skupinu fanúšikov, a sú to rodinní prís-
lušníci a kamaráti. Najviac nás teší to, že tá-
to akcia zostáva stále populárna nielen pre 
hráčov, ale aj ostatných účastníkov, ktorí 
nie sú len fanúšikmi, ale pomáhajú aktívne 
pri organizovaní.
Týmto sa táto športová akcia stáva aj kultúr-
no-spoločenskou, a to nás teší azda najviac.
Veľká vďaka patrí predovšetkým usporia-
dateľovi a organizátorovi Tinovi Talarovičo-
vi a fi rme GEOsys, s. r. o. a sponzorom za 
zaujímavé dary do tomboly. V druhom rade 
chcem poďakovať organizačnému tímu (za-
pisovateľke, spíkrovi, bufetárovi, fotogra-
fom, opatrovateľkám, odovzdávačom cien 
a všetkým ostatným) za špičkovú prípravu 
a bezproblémový priebeh turnaja.

Máme za sebou ďalší turnaj, ktorý sa vydaril 
nad očakávania a už sa tešíme na 17. roč-
ník. Želáme mu bohatú účasť a veľa krás-
nych športových, ako aj ľudských zážitkov.

Ing. Renáta Šrámková, členka redakčnej rady SGaK

Fotografie sú z archívu usporiadateľa.

Víťazné družstvo v zložení: 
Veronika Sivičeková, 

Kornel Gajdar, Martin Domány,
Barbora Packová, 

Jana Chalachanová, 
Tomáš Otajovič.
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Heslo turnaja: 
Omlaďme sa ešte viac! 

☺

Spoločná fotografia

Momentky z turnaja
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1.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ komory v r. 
2018 v Košiciach
 

Na valnom zhromaždení v Košiciach členo-
via Komory prijali 10 uznesení – úloh pre 
predstavenstvo a ostatné orgány Komory, 
z ktorých boli všetky splnené.

V ďalšom uvádzam prehľad uznesení:

VZ ukladá predstavenstvu:
1.  Publikovať materiály z VZ KGaK v perio-

diku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGaK) a na internetovej stránke KGaK.

 Termín: júl 2018 – splnené

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

 Termín: apríl 2018 – splnené

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.

  Termín: priebežne – splnené (všetky regióny 
– ZA, BB, BA, ZA, TN, NR, 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 26. slo-
venských geodetických dní v roku 2018.

 Termín: nov. 2018 Banská Bystrica – splnené 

6.  Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riade-
ní FIG a CLGE.

 Termín: budúce VZ, splnené

7.  Napomáhať začleneniu odborných ge-
odetických činností zo štátnej do súk-
romnej sféry na zlepšenie hospodárskej 
pozície geodeta na trhu práce. 

  Termín: priebežne

 
Odborným komisiám:
8.  Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 

pripomienky členov k právnym a technic-
kým predpisom.

 Termín: priebežne, splnené

Správa predstavenstva o činnosti 
Komory geodetov a kartografov

Ostatným orgánom KGaK:
9. Vypracovať obsahový a časový plán prá-

ce na rok 2018. 
 Termín: máj 2018, splnené

10. Pravidelne informovať členov komory 
o svo jich aktivitách.

 Termín: priebežne, splnené

 

2.  Stav členskej základne 

• Počet aktívnych členov Komory k 01.04. 
2019 je 732 (oproti minulému roku viac 
o 10 členov, v minulom roku to bolo 722 čle-
nov).
• Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1 099 (+18, 1081). V roku 1996, pri zalo-
žení, mala Komora 485 členov. Počet ak-
tívnych členov od založenia sa zvýšil o 247 
(+614 od vzniku Komory).
• Pozastavené členstvo má 205 členov 
(+4, 201) z celkového doterajšieho počtu,
vyčiarknutých bolo 28 (0), na vlastnú žia-
dosť vystúpilo 67 (+3, 64), zomrelo 67 (+1) 
členov Komory.
• Zo súčasného počtu členov je žien 125 
(-1, 126), mužov 607 (+11, 596). Priemer-
ný vek 52,7 (nárast o 0,4 roka, minulý rok 
52,3 roka).

• Od posledného VZ pribudlo 18 nových 
členov.
• Najstarším členom Komory je Ing. Rudolf 
Hagara, Bratislava, 90 rokov.

Typy oprávnení podľa krajov: už tradične 
najväčší počet členov je v Bratislavskom 
kraji, najmenší počet je v Banskobystrickom 
kraji.

  
3. Aktivity predstavenstva 

a ostatných orgánov Komory

• Predstavenstvo od posledného valné-
ho zhromaždenia zasadalo 6x (26.04.18, 
07.06.18, 20.09.18, 22.11.18, 24.01.19, 
04.04.19).
 • Spoločné zasadnutie orgánov Komo-
ry a spoločné zasadnutie orgánov Komory 
s vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR je tra-
dične raz za rok. Uskutočnilo sa 7. – 8. júna 
2018 v hoteli Vintop Karkó v Búči pri Komár-
ne.
 • Ostatné orgány Komory, a to Disciplinár-
na komisia pod vedením predsedu Ing. Jo-
zefa Pobjeckého, Dozorná rada pod vede-
ním predsedu Ing. Vladimíra Vázala a Skú-
šobná a autorizačná komisia pod vedením 

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu
Zmena

2019 – 2018

Bratislavský kraj 68 79 43 190 +1

Trnavský kraj 42 11 25 78 -1

Trenčianský kraj 51 20 14 85 +2

Nitriansky kraj 41 9 23 73 +4

Žilinský kraj 48 16 28 92 0

Banskobystrický kraj 34 6 22 62 +1

Prešovský kraj 34 18 19 71 +1

Košický kraj 37 23 19 79 +2

Česká republika 0 2 0 2 0

SPOLU k 01.04.2019 355 184 193 732 +10

Zmena 2019 – 2018 +9 +3 - 2 +10
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predsedu prof. Alojza Kopáčika, zasadali sa-
mostatne podľa potreby. Z týchto komisií sú 
aj samostatné správy na VZ.
• Redakčná rada časopisu Komory Sloven-
ský geodet a kartograf pod vedením Ing. 
Štefana Lukáča zasadala 4-krát, odborné 
komisie (Katastrálna komisia a komisia po-
zemkových úprav, Komisia inžinierskej ge-
odézie, Ekonomická komisia, Legislatívna 
rada komory) zasadali podľa potreby.

3.1.  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 sa pod vedením regionál-
nych zástupcov v uplynulom období (od VZ 
2018 v Košiciach) uskutočnili takto:

 
RS Banská Bystrica – Osrblie, 29.11.2018, 

Ing. Martina Bušniaková
RS Bratislava – hotel Holiday Inn, 

10.12.2018, Ing. Jozef Pobjecký
RS Žilina – zasadačka Geodézia Žilina, 

11.12.2018, Ing. Stromček
RS Trenčín – OC Max, 17.12.2018, 

Ing. Anna Holá
RS Nitra – Agroinštitút, 19.12.2018, 

Ing. Martin Ondriaš
RS Trnava – zasadačka katastrálneho 

odboru, 22.02.2019, Ing. Jozef Piroha
RS Prešov + Košice – Kaštieľ Fričovce, 

26.03.2019, Ing. Peter Repáň, 
Ing. A. Gargalovič

Na pozvanie regionálnych zástupcov sa na 
každom RS zúčastnil aj predseda Komory 
ako hosť, s prezentáciou vybraných aktivít 
Komory a novej alebo pripravovanej legis-
latívy. Treba konštatovať, že všade bola bo-
hatá účasť (priemerne sa zúčastnilo vždy 
okolo 75 % členov z regiónu), zaujímavá dis-
kusia, riešili sa miestne, ako aj všeobecné 
problémy v KN, na KO OÚ, v inžinierskej geo-
dézii a pod. Na niektorých RS sa podarilo 
zabezpečiť aj účasť zástupcov KO OÚ. Pod-
robnejšie informácie možno nájsť v zápisni-
ciach z RS.

3.2. Ďalšie aktivity predstavenstva, 
ostatných orgánov Komory, odborných 
komisií a kancelárie Komory:
 

 Okrem pravidelných zasadnutí orgánov Ko-
mory bolo potrebné medzi zasadnutiami rie-
šiť mnohé ďalšie úlohy, ako ad hoc otázky 
a podnety členov, otázky tretích osôb a in-
štitúcií, žiadosti o odborné stanoviská, ako 
aj rôzne zmeny v legislatíve, ktoré mali vplyv 
na bežnú činnosť Komory a pod. Treba si 
uvedomiť, že funkcionári Komory nie sú jej 
zamestnancami, ktorí pracujú pre Komoru 
8 hodín denne, ale že všetku činnosť pre vy-
konávajú vo svojom voľnom čase.

Aktivity v uplynulom období uvádzame 
ďalej len heslovite:
• Vyhodnotenie podnetov členov a uznese-
ní z VZ.
• Otázky a problémy členov Komory (trans-
ferové oceňovanie, vecné bremeno, kópie 
GP, záväznosť kódov v GP pre stav. úrady, 
novela zákona o KN a novela vyhlášky ku 
KN, Sociálna poisťovňa...).

• 16 krátkych správ členom od zač. roka 
2018 + 7 od zač. roka 2019.
• Sťažnosti klientov AGaK (neoznámenie/
neprizvanie susedov k vytýčeniu spoločnej 
hranice).
• GDPR (General Data Protection Regula-
tion) od 25.05.2018, transponovaný z eu-
rópskej legislatívy do zákona č. 18/2018 
o ochrane osobných údajov – súhlasy čle-
nov Komory k zverejneniu e-mailov + pokyn 
k zmluvám s klientmi + povinnosť mať zod-
povedného zástupcu – len pre OVM (orgá-
ny verejnej moci), čiže aj pre Komoru a pre 
fi rmy len v prípade spracúvania osobitných 
kategórií osobných údajov vo veľkom rozsa-
hu (náboženstvo, pohlavie, sexuálna orientá-
cia a pod.) a pre fi rmy, ktoré pravidelne mo-
nitorujú svojich klientov.
• Zákon proti byrokracii č. 177/2018 (výpi-
sy z registra trestov si musí zaobstarať OVM 
elektronicky z Generálnej prokuratúry).
• Odber noriem pre členov Komory na rok 
2019: 288 odberov (v minulom roku 239 
odberov, nárast o 49), ide o 64 noriem za 
13,76 EUR ročne (cena v minulom roku 
16,05 EUR).
• Nový sponzor VÚB (nová položka na web 
stránke – Benefi ty pre členov).
– Právne úkony geodetov (zmluvy k nehnu-
teľnostiam).
• Rokovania v pracovnej skupine MDaV SR 
pri príprave nových zákonov o ÚP a výstavbe.
• Listy na MDaV SR s pripomienkami a sta-
noviskami Komory k pripravovaným zákonom.
• List ministerke vnútra SR k zlepšeniu 
podmienok práce na KO OÚ a geodetov.
• Pracovné rokovanie na pozemkovom od-
bore MPRV SR k PÚ (Repáň, 13.09.18).
• Dotazník o BIM z BIM Asociácie Slovenska.
• Seminár AGaK a prípravný kurz pre adep-
tov AGaK z IG (SvF STU v BA, 13.09.18).
• Pomoc pre Asociáciu geodetov Lotyšska. 
• poslanie zákonov a predpisov týkajúcich 
sa KGaK v angličtine.
• Riešenie formy elektronického podpisu 
AGaK na geometrických plánoch pre 3. eta-
pu elektronizácie katastra nehnuteľností 
na požiadanie ÚGKK SR. Možnosti: elektro-
nický podpis cez občiansky preukaz, alebo 
mandátny certifi kát – KEP.
• Príprava interného materiálu Komory pre 
Sociálny fond solidarity AGaK, ktorý bude 
schválený alebo neschválený členmi na VZ 
komory 2019 v Senci.
• Dotazník CLGE ku „katastrálnym inžinie-
rom“, 17.02.2019 poslaný na CLGE.

Prezentácia
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Išlo o 53 otázok k defi nícii licencované-
ho geodeta v katastri, katastrálne autority, 
fungovanie profesijných asociácií, licenč-
né orgány, kontrolné orgány, CPD, poiste-
nie, disciplinárna právomoc, počty FO a PO 
a pod. – spolupráca s Úradom. Výsledkom 
má byť analýza stavu geodetov pracujúcich 
pre kataster v Európe.

Odborné stanoviská Komory:
• SEPS, platnosť českého oprávnenia v SR 
pre účely VS.
• MV SR, zahraničný ekvivalent oprávne-
nia AGaK typu A, pripravované verejné ob-
starávanie na GP pre rómske osady.
• ŽSR SR, k VS Modernizácia železničnej 
trate Devínska NV – hranica SR/ČR, uznanie 
českého oprávnenia miesto AGaK typu B.
• ÚVO, napadnutie požadovania praxe 
v súťažných podkladoch pre AGaK staveb-
ného dozoru v súťaži Rekonštrukcia električ-
kovej trate Karlova Ves – Dúbravka v BA.
• Vyjadrenie Komory k rozdielom v za-
meraní podlahovej plochy dvomi geodetmi 
a k typu potrebného oprávnenia AGaK.
• Vyjadrenie pre ÚVO k zrušenej súťaži na 
PPÚ v r. 2018. Pokračovanie súťaže.
• Podmienky vstupu a vjazdu geodeta na 
cudzie pozemky (právna kancelária). Všetky 
odborné stanoviská Komory boli v zmysle 
platnej legislatívy v prospech a na ochranu 
našich členov – autorizovaných geodetov 
a kartografov.

Legislatíva:
Pripomienkovanie novely vyhlášky k noveli-
zovanému katastrálnemu zákonu platnému 
od 01.10.2018.
• Námety k novele zákona o geodézii 
a kartografi i.
• Účasť v pracovnej skupine MDaV SR k prí-
prave nového stavebného zákona. Dva zákony 
– o ÚP a zákon o výstavbe, 4 zasadania pracov-
nej skupiny, 3x písomné pripomienky, 1x bila-
terálne rokovanie na MDaV SR (Kopáčik, Har-
doš). Problémy: 2 zákony a stavební komisári, 
ZMOS a Stavebná komora Slovenska. Do legis-
latívneho procesu by mali ísť v polovici novem-
bra 2018, účinnosť plánovaná od 01.01.2020. 
Termíny sú nereálne, budú asi posunuté.
• Novela zákona o Komore. Komora pripra-
vila 1. návrh na koniec októbra 2017.

 1. rokovanie s Úradom začiatkom roka 
2018. 2. rokovanie 19.02.2019, 3. rokova-
nie 12.03.2019, 4. rokovanie 29.03.2019. 
Nebude to novela, ale nový zákon. Tri hlavné 

oblasti zmien: spôsob výkonu AGaK, hosťu-
júci AGaK, spresnenie disciplinárneho kona-
nia priamo v zákone.

Vzhľadom na to, že niektoré zmeny v legis-
latíve môžu mať alebo majú priamy vplyv aj na 
činnosť našich členov, uvádzame v tejto sprá-
ve informácie o nich o niečo podrobnejšie:

Zákon o vodách č. 364/2004, studne, 
vodovodné a kanalizačné prípojky:
• Zákon nepozná pojem podpovrchové vo-
dy, len povrchové a podzemné vody, v stud-
niach bez ohľadu na hĺbku, alebo konštruk-
ciu (kopaná, vŕtaná), odoberáme vždy pod-
zemné vody.
• Na každú domovú studňu obsluhovanú 
inak ako ručne (čiže čerpadlom) treba povo-
lenie na odber podzemných vôd a na stavbu 
vodnej stavby (studne). Vydáva obec.
• Každá studňa je vodnou stavbou s roz-
dielom, že studňa s ručným odberom nemu-
sí mať povolenia.
• Vodovodné a kanalizačné prípojky – 
vodná stavba nad 100 m dĺžky a 20 cm prie-
meru.
• Termín 31.12.2020: Dať do súladu s tým-
to zákonom aj staré povolenia, alebo vyba-
viť povolenia kde neboli vydané. Inak čierna 
stavba.
• Termín do 31.12.2018 – pre odbery po-
vrchových vôd (čerpadlom).
• Platenie za vodu zo studní: nad 
15 000 m3 ročne / 1 250 m3 mesačne.
• Pokuty za studne do 100 €, alebo do 
165 €, prerokúva okresný úrad (štátna vod-
ná správa), nie obec a sú príjmom nie obce, 
ale Environmentálneho fondu.
• Keďže na tieto studne bude potrebné 
stavebné povolenie (vodné stavby), bude 
to znamenať aj vyhotovenie GP na pozemky 
pod studňami? Znamenalo by to veľký ob-
jem prác pre geodetov (odhadom minimál-
ne 500 000 studní na Slovensku podlieha-
júcich režimu vodnej stavby).

Odvody do Sociálnej poisťovne – zákon 
č. 461/2003 o sociálnom poistení:
• AGaK – zamestnanci – za nich odvádza 
zamestnávateľ, nesmú mať však akúkoľvek 
živnosť.
• Defi nícia SZČO – okrem živnosti aj čin-
nosť podľa osobitných predpisov (lekári, ad-
vokáti, architekti, autorizovaní stavební inži-
nieri, notári, AGaK...).
• Ak je AGaK aj živnostník, vyčísluje a od-
vádza odvody za viacero činností spolu (hra-

nica príjmu 5 470 € za r. 2018 – pod túto 
hranicu sa neplatia odvody). Hranica sa me-
ní každý rok, je to 50 % priemerného platu 
podľa Štatistického úradu).
• Odvody sa platia vždy spätne (od 01.01. do 
30.06. a od 01.07. do 30.06. bežného roka).
• Ak sa AGaK – zamestnanec stane neza-
mestnaným, treba si na toto obdobie poza-
staviť členstvo v Komore.
• Oznamovanie výšky odvodov Sociálnou 
poisťovňou (od 01.01.2015)
• Tieto informácie vznikli ako rýchla po-
moc a orientácia pre členov Komory na zá-
klade viacerých dotazov. Komora nenesie 
zodpovednosť za ich úplnosť a správnosť. 
V prípade potreby sa treba obrátiť na daňo-
vých poradcov.

Novela trestného zákona – účinnejší boj 
proti neoprávnenému podnikaniu, zmena 
od 01.01.2019, okrem iného pridaný aj 
odsek (2), písmeno e) v § 251:
 § 251 Neoprávnené podnikanie
 (1) Kto neoprávnene podniká v malom roz-
sahu, potrestá sa odňatím slobody až na je-
den rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až 
tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1
a)  závažnejším spôsobom konania,
b)  tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c)  a získa ním väčší prospech,
d)  ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s vý-

konom svojho zamestnania, povolania 
alebo funkcie, alebo

e)  tým, že poskytuje bez odbornej kvalifi -
kácie služby alebo vykonáva iné odbor-
né činnosti, ktoré podľa zákona môže 
vykonávať len ten, kto má odbornú spô-
sobilosť.
Tento paragraf sa netýka len činnosti 

AGaK, ale všeobecne aj geodetických a kar-
tografi ckých služieb, pokiaľ FO alebo PO vy-
konáva tieto činnosti bez oprávnenia (napr. 
projektanti, architekti, geológovia a pod., kto-
rí vykonávajú geodetické a kartografi cké čin-
nosti). Na druhej strane si treba dať pozor aj 
na spisovanie zmlúv o nehnuteľnostiach geo-
detmi, pokiaľ to robia v rámci svojej podnika-
teľskej činnosti. Taktiež použitie nesprávnej 
pečiatky alebo zapožičanie pečiatky AGaK 
(alebo v budúcnosti elektronického podpisu 
AGaK) inému subjektu na autorizačné overe-
nie dokumentácie už nie je len priestupkom, 
ale trestným činom. AGaK musí zo zákona vy-
konávať túto činnosť len osobne.
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3.3. Aktivity Komory v spolupráci 
s ostatnými profesijnými organizáciami 
z nášho odboru:
 

Spoločné vyhlásenie KPÚ, KGaK a ZZGK, 
20.12.2019:
 Vyhlásenie ku katastrofálnej situácii v roz-
drobenosti pozemkov, k zanedbávaniu PÚ 
a poškodzovania drobných farmárov (zru-
šenie súťaže ÚVO-m, 168 k. ú. štvrtá zruše-
ná súťaž za posledných 10 rokov), uverejne-
né v médiách a poslané na ÚVO a MPRV SR 
(krátka správa č. 1/2019).

Podpora združeniu „Iniciatíva 
poľnohospodárov“:
• List od Iniciatívy poľnohospodárov z Gy-
ňova na Komoru, na KPÚ a ZZGK – žiadosť 
o podporu.
• Odpoveď listom: Komora podporuje kľú-
čový cieľ a snahy Iniciatívy o usporiadanie 
rozdrobeného pozemkového vlastníctva for-
mou sceľovania pozemkov. Komora ponúkla 
Iniciatíve odbornú spoluprácu v oblasti po-
zemkových úprav. Podobné stanovisko po-
slali KPÚ a ZZGK.
• Koncom januára 2019: účasť Petra Re-
páňa, Ľubomíra Bullu a Miroslava Karlíka na 
rokovaní s Iniciatívou v Gyňove.
• 14.02.2019: kolegovia Uhlík a Kožár po-
zvaní na MPaRV SR, vzápätí brífi ng predse-
du vlády Pellegriniho a ministerky pôdohos-
podárstva Matečnej o príprave zásadného 
dokumentu k usporiadaniu rozdrobených 
pozemkov (do 2 mesiacov) – záväzok vlády 
na pravidelnom zadávaní PPÚ zo štátneho 
rozpočtu (predbežné odhady 30 mil. € roč-
ne na PPÚ, za 30 rokov 900 mil. €). Geodeti 
z KPÚ budú prizvaní k tvorbe dokumentu.

Spoločné vyhlásenie KPÚ, ZZGK, 
KGaK a SSGK k brífi ngu predsedu 
vlády a ministerky pôdohospodárstva, 
20.02.2019:
• Geodeti budú ostro sledovať splnenie 
sľubu vlády a ponúkajú spoluprácu pri tvor-
be dokumentu.
• Vydaná tlačová správa 20.02.2019.
• Tlačová konferencia 20.02.19 (bohatá 
účasť médií, RTVS, Markíza, JOJ, TA3), (účast-
níci: Uhlík, Hardoš, Kožár, Urban, Hudecová).

Konferencia a okrúhly stôl „Ako ďalej 
s PPÚ“:
Budúca akcia organizovaná KPÚ v spoluprá-
ci s ZZGK, KGaK a SSGK v plánovanom ter-
míne 16.04.2019 v hoteli Devín v Bratislave 
s následnou tlačovou konferenciou.

Predstavenie zásadného materiálu k pra-
videlnému zadávaniu PPÚ zo štátneho roz-
počtu (30 mil. € ročne, na cca 30 rokov) mi-
nisterkou pôdohospodárstva a zástupcami 
geodetickej obce.

 Spoločné stanovisko profesijných 
organizácií a združení v odbore geodézia 
a kartografi a na Slovensku, 30.01.2019: 
• Na podnet Stavebnej fakulty STU v Brati-
slave, odboru geodézia a kartografi a, KGaK 
pripravila spoločné stanovisko, ku ktorému 
sa pridali ďalšie profesijné organizácie (ZZGK, 
KPÚ, SSGK, SSFDP a KS SR) a vydali spoloč-
né protestné stanovisko k zamýšľanému zru-
šeniu študijného odboru geodézia a kartogra-
fi a (ŠO GaK) ministerstvom školstva v rámci 
racionalizácie študijných odborov na všetkých 
vysokých školách a univerzitách v SR.
• Na stavebných fakultách mal byť len jeden 
študijný odbor – stavebníctvo a ŠO GaK sa mal 
stať len študijným programom. Geodeti by boli 
v budúcnosti ofi ciálne len stavební inžinieri.

•  Na MŠVVaŠ poslané spoločné stanovis-
ko, v ňom vyjadrenie rozhorčenia, zdôvodne-
nie nevyhnutnosti zachovania samostatné-
ho odboru GaK.
• Podporný list predsedníčky ÚGKK SR za 
zachovanie ŠO Gak poslaný aj na MŠVVaŠ 
SR.
• Výsledok: veľký úspech jednotného po-
stupu – zachovanie ŠO GaK, (účinnosť vy-
hlášky od 01.05.2019, krátka správa č. 3 
doplnená o návrh vyhlášky s prílohami).

4.  Medzinárodná spolupráca
 

Komora ako dlhoročný člen FIG (Federation 
International des Géométres) sa od r. 1998 
aktívne a pravidelne zúčastňuje na valnom 
zhromaždení FIG spojenom s Kongresom 
FIG alebo tzv. Pracovným týždňom FIG.

Komora zároveň od r. 1999 zastupuje 
Slovensko v celoeurópskej organizácii geo-
detov CLGE (Comité de Liaison des Géo-
mètres Européens – Rada európskych geo-
detov), ktorá nezdružuje členské asociácie 
ako FIG, ale priamo štáty. V CLGE je už dnes 
zastúpených 39 štátov Európy vrátane Rus-
ka a Turecka, ktoré sú reprezentované naj-
väčšími profesijnými združeniami alebo in-
štitúciami z daného štátu. Novými členmi sa 
stali aj Ukrajina a Čierna hora a pozorovate-
ľom Srbsko.

Valné zhromaždenie a Kongres FIG sa 
konal 6. – 11. mája 2018 v Istanbule. Mot-
tom podujatia bolo „Prijatie nášho digitál-
neho sveta tam, kde sa spájajú kontinenty, 
zdokonalenie geopriestorovej zrelosti spo-
ločnosti“. VZ FIG, sprievodných plenárnych 
a technických zasadnutí, kde odznelo vyše 
400 referátov a sprievodnej výstavy sa zú-
častnilo vyše 2 300 účastníkov z 90 krajín. 
Súčasťou podujatia sú aj zasadnutia riadi-
teľov štátnych geodetických služieb, prezi-
dentov a vedúcich delegácií členských aso-
ciácií, mladých geodetov ako aj stretnutie 
vedúcich delegácií s vedením FIG na záve-
rečnom tzv. Prezidentskom mítingu. Na pod-
ujatí sa za Komoru zúčastnili Ing. Hardoš 
a prof. Ing. Kopáčik, PhD.

Na VZ prebehli voľby nového preziden-
ta FIG, ktorým sa stal prof. Dr. Rudolf Stai-
ger z Nemecka, 2 nových viceprezidentov 
a 10 predsedov technických komisií na ob-
dobie 2019 – 2022. Komora nominovala na 
funkciu viceprezidenta FIG aj prof. Kopáči-
ka.

Momentka z rokovacej sály
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Bohužiaľ táto kandidatúra nebola úspeš-
ná, vzhľadom na ťažkú konkurenciu zo Spo-
jeného kráľovstva a z Číny, ako aj na fakt, 
že v poslednom období celé vedenie FIG bo-
lo z Európy, preto nakoniec pri voľbe dostal 
prednosť kandidát z Číny. Rozhodnutie kan-
didovať nášho kandidáta však vôbec neľu-
tujeme, pretože napriek neúspechu pri voľ-
bách sa Komora a Slovensko mimoriadne 
kladne zviditeľnilo.

Jarné VZ a Seminár CLGE, 19. – 21. apríla 
2018, Priština, Kosovo:
• Seminár na tému Legalizácia a registrá-
cia budov a časti budov.
• 2 workshopy: Európske požiadavky na 
aktivity geodetov pracujúcich pre kataster; 
Rozumná regulácia v EÚ.

Jesenné VZ a Seminár CLGE, 4. – 6. ok-
tóbra 2018, Barcelona, Španielsko:
• Seminár v Katalánskom kartografi ckom 
inštitúte, národné prezentácie.
• Podpis „Kódu profesijnej kvalifi kácie pre 
katastrálnych geodetov“ (doteraz: Belgicko, 
Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, 
Slovinsko, Švajčiarsko, Slovensko, Rumun-
sko, Rakúsko). + ČR, Grécko, Španielsko, 
Rusko.
• Kód obsahuje 9 požiadaviek:

1)  Vzdelanie – 5 rokov univerzitného 
vzdelávania (master degree).

2)  Prax – min. 2 – 3 roky 
u licencovaného geodeta.

3)  Skúška profesijnej spôsobilosti.
4)  Kontrolované celoživotné 

vzdelávanie.

5)  Titul určený zákonom.
6)  Povinné poistenie.
7)  Podliehanie disciplinárnemu konaniu.
8)  Kontrola kvality výkonu.
9)  Dodržiavanie Etického kódexu.

• 3 workshopy: 
Stratégia CLGE na najbližšie roky; 
Úloha geodetov pri poľnohospodárskej 
certifi kácii; 
Určovanie hraníc v budovách.

Jarné VZ a Seminár CLGE, 21. – 23. marca 
2019, Sofi a, Bulharsko:
•  Dotazník ku geodetom pracujúcim pre 
kataster (53 otázok + popis postupu v KN).
• Hosť Branislav Droščák z GKÚ, predseda 
EUPOS (European Position Determination 
System Initiative), prezentácia, (spoločné 
štandardy v strednej a východnej Európe).

5.  Pripomenutie Svetového dňa 
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.

Komora vydala pred 21. marcom 2018 
tlačovú správu do médií k vzniku Svetového 
dňa geodetov a kartografov.

Oslavy v roku 2019: 
• Treba vysoko oceniť iniciatívu ÚGKK SR, 
že 21.03.2019, pri príležitosti Svetového 
dňa geodetov a kartografov, usporiadal na 
pôde Úradu prezentáciu aktivít Úradu a je-
mu podriadených organizácií pre pozvaných 
zástupcov ministerstiev a inštitúcií využíva-
júcich geodetické služby a výstupy rezortu.
• Zástupca Komory Ing. Hardoš sa zúčast-
nil na týchto oslavách usporiadaných CLGE 
21.03.2019 v Sofi i v Bulharsku, v predvečer 
VZ CLGE.

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 pravidelne 
zúčastňoval člen DR KGaK.

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK

Harmonogram zasadaní SAK KGaK 
v r. 2018:
1. zasadanie delegovaných členov SAK 

KGaK: marec 2018, miesto: Bratislava, 
KGaK

2.  spoločné zasadanie orgánov KGaK: 
07. a 08.06.2018, miesto: Búč 

3.  zasadanie delegovaných členov SAK KGaK: 
október 2018, miesto: Bratislava, KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik PhD., predseda Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK
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Disciplinárna komisia pracovala v rovnakom 
zložení ako v minulom roku.
Uskutočnilo sa 5 zasadaní v roku 2018 a 1 za-
sadanie v tomto roku.

4.  zasadanie SAK KGaK: november 2018,
  miesto: Bratislava, KGaK 
5.  rokovanie cez e-prostredie: január, 

február 2019

Plnenie úloh a činností:
Marec 2018 – SAK KGaK:
• kontrola prihlášky na jarný termín 

skúšok – počet záujemcov 2, 
prihlásených 0, rozhodla o uskutočnení 
skúšok v jesennom termíne 2018, 

• príprava podkladov pre pozvanie 
uchádzačov na kvalifi kačné skúšky, 

• príprava kurzu pre uchádzačov a členov 
KGaK, 

• 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.
  
07. a 08.06.2018 – spoločné zasadanie 
orgánov KGaK, SAK KGaK:
• prerokovanie a schválenie plánu činnosti 

SAK KGaK,
• prerokovanie materiálov z rokovania 

P-KGaK,
• prerokovanie uznesenia VZ KGaK 

a zapracovanie relevantných uznesení 
do svojho plánu činnosti,

• prerokovanie materiálov z rokovania 
VZ KGaK,

• príprava kurzu pre uchádzačov a členov 
KGaK.

Október 2018 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:
• kontrola doručených prihlášok na jesenný 

termín 2018 kvalifi kačných skúšok, 
• príprava podkladov pre pozvanie 

uchádzačov na kvalifi kačné skúšky.

November 2018 – SAK KGaK:
• kvalifi kačné skúšky sa konali 29.11. 

2018, 5 uchádzačov, 1 sa ospravedlnil 
zo zdravotných dôvodov, skúšku zvládli 
úspešne 3 uchádzači, 2 neuspeli, 

• vyhodnotenie kvalifi kačných skúšok, 
• kontrola prihlášok na jarný termín 2019, 

určenie termínu uzávierky prihlášok na 
31.03.2019, 

• prerokovanie materiálov z rokovania 
P-KGaK, 

• príprava VZ.

Január, február 2019 – SAK KGaK:
• kontrola doručených prihlášok, 

• prerokovanie materiálov z rokovania 
P-KGaK, 

• prerokovanie správy SAK KGaK za rok 
2018.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, 
metodických materiálov a vzdelávania 
členov
Členovia SAK KGaK vypracovali pripomien-
ky k novele zákona 215/1995 o geodézii 
a kartografi i v znení neskorších predpisov 
a 216/1995 o Komore geodetov a kartogra-
fov.
SAK KGaK pripravila v spolupráci s Kated-
rou geodézie SvF STU v Bratislave jednod-
ňový kurz pre prípravu na skúšky. Kurzu sa 
zúčastnilo takmer 60 členov KGaK a uchá-
dzačov. Členovia komisie sa podieľali na prí-
prave nového zákona o územnom plánova-
ní a zákona o stavebnom poriadku. Pravidel-
ne sa zúčastňujú na zasadaniach pracovnej 
skupiny zriadenej MDV SR.
Členovia komisie sa aktívne zapájajú do čin-
nosti Terminologickej komisie ÚGKK SR.

Pripravili: členovia SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie KGaK

Na zasadaniach sa pravidelne zúčastňoval 
aj člen dozornej rady (DR) Ing. V. Nechuta.
Riešilo sa 30 podnetov. Na porovnanie s ro-
kom 2017, kde je evidovaných 14 podaní, 
je to 100 % nárast a v tomto roku máme už 
5 nových podaní za prvé 3 mesiace.
 
Rok 2018:
Štyri podania sa týkali inžinierskej geodézie 
(IG). V jednom prípade išlo o vytýčenie stav-
by, v ktorom geodet nedostatočne komuni-
koval s objednávateľom. Dôsledkom bolo 
zväčšenie objektu a problémy pre stavební-
ka. V troch prípadoch išlo o spor susedov pri 
realizácii stavby na hranici.

Pri ostatných podaniach prevažujú práce 
v katastri nehnuteľností. V 10 prípadoch išlo 
o spracovanie geometrického plánu, v 8 prí-

padoch to bolo vytýčenie hranice. Zvýšil sa 
aj počet podnetov na neoprávnený vstup na 
pozemok (4). Geodet a kartograf má právo 
vstupu a vjazdu na pozemok, ale po pred-
chádzajúcom upozornení, resp. oboznáme-
ní vlastníka pozemku. To sa práve v týchto 
prípadoch neudialo. Tu je potrebné upozor-
niť na skutočnosť, že nestačí preniesť zod-
povednosť oboznámenia s geodetickými 
prácami druhú stranu na objednávateľa. 
Druhá strana, práve ak ide o spor, poprie 
akúkoľvek informáciu od suseda – objedná-
vateľa. A podnet smeruje zákonite na geo-
deta.

Ďalšie podnety môžeme zatriediť ako 
INÉ. Išlo o informácie, ktoré boli obsahom 
podnetu, susedský spor alebo podnet na ne-
člena Komory.

Ing. Eugen Leitmann, člen Disciplinárnej komisie KGaK
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Častejšie sa objavujú aj podnety, keď nie-
ktorú zo stránok sporu zastupuje advokát-
ska kancelária.

Jeden podnet bol poslaný z Okresnej 
prokuratúry.

Sedem podaní sme dostali elektronickou 
poštou.

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

Štyri podania z roku 2018 ešte nie sú 
uzavreté.

Rok 2019:
Štyri podania sa týkajú katastra nehnuteľ-
ností. Jedno podanie sa týka IG. Z podaní ka-
tastra bolo jedno poslané na OKI ÚGKK SR:

S pozvánkou na VZ 2019 bol všetkým 
členom zaslaný zápočtový list sústavného 
vzdelávania s bodovým hodnotením dosiah-
nutým za roky 2017, 2018. Zápočtový list 
si treba skontrolovať a prípadne doplniť do 
kancelárie Komory aktivity neevidované Ko-
morou. Do hodnotiaceho obdobia troch ro-
kov patrí ešte tento rok 2019. V roku 2020 
bude teda nasledovať vyhodnotenie tohto 
3-ročného obdobia.

Tu len uvediem, že DK neurčuje pravidlá 
sústavného vzdelávania, ale s kanceláriou 
KGaK sleduje ich dodržiavanie.

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. Pl-
nú zodpovednosť za kvalitu výkonu geode-
tických a kartografi ckých prác nesie vždy 
AGaK, nie vyhotoviteľ týchto prác.

Ing. Jozef Pobjecký

v spolupráci s členmi Disciplinárnej komisie KGaK

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 
2017 bol spracovaný audítorskou spoloč-
nosťou SISA auditing, spol. s r.o. Výsledkom 
vykonaných prác bolo vydanie správy audí-
tora a vydanie dodatku k správe nezávislého 
audítora, obsahujúceho správu k informáci-
ám uvedených vo výročnej správe – predpo-
kladaný budúci vývoj činnosti, vplyv činnos-
ti na životné prostredie a na zamestnanosť, 
udalosti osobitného významu, ktoré nastali 
po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa, náklady na čin-
nosť v oblasti výskumu a vývoja, nadobú-
danie vlastných akcií, dočasných listov, ob-
chodných podielov a akcií, dočasných listov 
a obchodných podielov materskej účtovnej 
jednotky podľa § 22, návrh na rozdelenie 
zisku alebo vyrovnanie straty, organizačná 
zložka v zahraničí.
Účtovná závierka za rok 2017 poskytuje 
pravdivý a verný obraz fi nančnej situácie 
KGaK k 31.12.2017 a výsledok jej hospodá-
renia 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 

Správa o hospodárení KGaK – 2018

o účtovných zásadách a metódach a ďalšie 
doplňujúce informácie za dané obdobie.
Keďže Komora nie je podnikateľský subjekt, 
treba získané údaje v rámci účtovnej závier-
ky rozčleňovať podľa toho, ako sa podieľajú 
na daňových a nedaňových činnostiach.

Výnosy v roku 2018
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:
 27 510,80 eur
Činnosť hlavná: 191 616,89 eur
Spolu: 219 127,69 eur
 
Náklady v roku 2018
Činnosť podnikateľská zdaňovaná
 29 880,35 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná:
 202 572,70 eur
Spolu: 232 453,05 eur

Daňové priznanie
Komora geodetov a kartografov je v zmysle 
zákona o dani z príjmov Komora geodetov 
a kartografov daňovník, ktorý nie je založe-
ný alebo zriadený na podnikanie. Táto oso-
bitosť spočíva vo vymedzení príjmov, ktoré 
sú pri tomto okruhu daňovníkov zdaňova-
né. Predmetom dane podľa § 12, ods. 2 sú 
príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý zisk. 
Medzi ne patria aj členské príspevky pred-
stavujúce príjem, ktorý je síce predmetom 
dane, ale podľa § 13, bod 2 ods. b) je tento 
príjem od dane oslobodený.

Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia pred zdanením: 
 -13 325,36 eur
– položky zvyšujúce výsledok 

hospodárenia – výdavky, ktoré nie sú 
daňovými výdavkami:  202 572,70 eur

– položky znižujúce výsledok 
hospodárenia – príjmy, ktoré nie sú 
predmetom dane podľa § 12 ods. 7:   
 191 616,89 eur

– základ dane:  -2 369,55 eur
– daň:  0,00 eur
 
Rozpočet KGaK 
– plánovaná strata v rozpočte na rok 

2018, ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 
 -36 611,30 eur

– Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 
2018: -5 873,28 eur 

– Ušetrené: 30 738,02 eur

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Slovenské geodetické dni (SGD)
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 2018 aj na základe vašich podne-
tov organizační garanti spolu s predstaven-
stvom Komory rozhodli o zmene miesta ich 
konania v Banskej Bystrici. Počet účastníkov 
bol podobný ako v Trnave – 480, vyskytli sa 
však problémy s možnosťami ubytovania nie-
len v hoteli, ale aj v samotnej Banskej Bystri-
ci, problémy sme mali aj pri príprave výstav-
ných priestorov, keď aj napriek dohode sme 
boli nútení realizovať výstavbu stánkov vo ve-
černých hodinách. Z dôvodu týchto organi-
začných nedostatkov bolo pre rok 2019 vy-
brané osvedčené miesto konania SGD v Žili-
ne. Poďakovanie za realizáciu 26. SGD patrí 
sponzorskej podpore 22 fi rmám.

Defi novanie nákladov z rozpočtu určených 
členom KGaK
KGaK sa fi nančne podieľala na nasledujú-
cich produktoch a akciách pre členov KGaK 
a študentov:

Kancelária KGaK 12 %
Mzdy zamestnancov 25 %

Orgány KGaK 22 %

Ah hoc komisie 3 %

Medzinárodné aktivity KGaK 5 %

Rôzne 2 %

Časopis 3 %

Aktivity členov 28 %

Percentuálne a grafi cké vyjadrenie nákladov KGaK
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre členov Komory vo výške 28 % z celkových 
nákladov.

– výroba reklamných materiálov,
– výroba pečiatok pre členov KGaK,
– právne poradenstvo,
– organizácia regionálnych stretnutí,
– organizácia valného zhromaždenia 

v Košiciach,
– podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,

– poistenie členov KGaK,
– odborný seminár A.G.K. 2018 – úhrada 

½ výšky vložného pre 47 členov.
Celkovo 46 716 eur.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Dozorná rad (DR) KGaK predkladá Revíz-
nu správu KGaK za obdobie medzi valný-
mi zhromaždeniami konanými v rokoch 
2018 a 2019.

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 valného zhro-

maždenia (VZ).
• Dohliadať na výkon pôsobnosti ostat-

ných orgánov.
•  Kontrola hospodárenia s fi nančnými pro-

striedkami a previerka ročnej účtovnej 
závierky.

Revízna správa Dozornej rady KGaK za obdobie
13. 04. 2018 – 04. 04. 2019

V hodnotenom období DR zasadala 4-krát 
a na zasadaniach sa riadila vypracovaným 
plánom činnosti. Priebežne počas roka kon-
trolovala plnenie uznesení VZ. Činnosť or-
gánov komory kontrolovala DR prostredníc-
tvom účasti poverených členov DR na ich 
zasadnutiach a kontrolou súvisiacich doku-
mentov. Každý štvrťrok vykonala kontrolu 
hospodárenia a posúdenie, či je čerpanie 
fi nančných prostriedkov v súlade s rozpoč-
tom. Skutočnosti zistené kontrolou sa uvá-
dzajú v príslušných správach. O výsledkoch 
kontroly bolo informované predstavenstvo 
a ostatné orgány Komory.

Kontrola plnenia uznesenia VZ 
2018 v Košiciach
VZ v Košiciach uložilo predstavenstvu, or-

gánom Komory, odborným komisiám, ale aj 
členom Komory dohromady 14 úloh, z toho:
• 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 pri-
šla k zisteniu, že uložené uznesenia boli spl-
nené.

 
Kontrola činnosti predstavenstva
Predstavenstvo v uplynulom období zasa-
dalo 6-krát a riešilo úlohy spojené s bež-
ným chodom Komory, ako aj vysoko odbor-
né otázky. Podrobný a vyčerpávajúci prierez 
činnosťou a dosiahnutými úspechmi predsta-



slovenský geodet a kartograf   2|201936

Prítomní:
Podľa zápisnice mandátovej komisie počas 
priebehu VZ:
–  fyzicky prítomných 479
–  zastupovať sa nechalo 27 členov.
Spolu 506 hlasov – 69,10 % – v zmysle § 11 
ods. 1 zákona 216/95 Z. z. v pl. znení je VZ 
uznášaniaschopné.

Podľa defi nitívneho spočítania v prezenčnej 
listine:
–  fyzicky prítomných 483
–  zastupovať sa nechalo 27 členov.
Spolu 510 hlasov.
 

venstva nám poskytol predseda predstaven-
stva. Predstavenstvo pracuje spoľahlivo, zve-
rené úlohy plnilo svedomite a bez prieťahov.

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie
O výsledkoch činnosti SK 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 Komory, a tak 
uvediem iba základné čísla z rozpočtu. Pre 
rok 2018 bol rozpočet zostavený ako defi cit-
ný s plánovaným schodkom -36 611,30 €. 
V roku 2018 sme dosiahli nižšie náklady 
a zároveň aj vyššie výnosy a tak schodok bol 
nakoniec -5 873,28 €. Výsledok je ten, že 

v roku 2018 sme hospodárili o 30 738,02 € 
lepšie ako sme predpokladali. Minulý rok 
sme takto ušetrili 27 591,86 €€.
V roku 2018 boli výnosy 106,01 % z pláno-
vaných výnosov a náklady sme čerpali na 
88,60 %.
Z týchto čísiel vidno, že Komora pristupuje 
k zostavovaniu rozpočtu a k jeho čerpaniu 
zodpovedne.
Výnosy z organizovania SGD v 2018 sú 
9 067,33 €.

Revízia ročnej účtovnej závierky
Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú 
k 31.12.2018, súvisiaci výkaz ziskov a strát 
a poznámky ktoré obsahujú prehľad význam-
ných účtovných zásad a metód a konštatuje, 
že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
fi nančnej situácie KGaK k 31.12.2018 a vý-
sledkov jej hospodárenia za rok 2018.
Na základe vykázaných príjmov a výdavkov 
vznikla Komore povinnosť zaplatiť daň vo 
výške 0,00 €€, rok predtým sme platili daň 
86,03 €€.
Z rozboru hospodárenia vidno, že Komora 
hospodári so zverenými prostriedkami šetr-
ne a snaží sa znižovať náklady a zároveň 
zvyšovať príjmy, a to aj v iných oblastiach 
ako sú členské príspevky.

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

Zápisnica z valného zhromaždenia 
Komory geodetov a kartografov, konaného 
5. apríla 2019 v Senci

Program: 
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 2018, 

audit, účtovná uzávierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory pre rok 2019.
8A. Doplnený bod programu: Ing. Eugen 

Leitmann: Návrh k zmene 
disciplinárneho poriadku

9.  Diskusia.
10. Obed.
11.  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
12. Legislatívny proces návrhu zákona 

o územnom plánovaní a zákona 
o výstavbe.

13. Príprava novely zákona o komore, 
sociálny fond solidarity.

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

Ing. Vladimír Vázal, 
predseda Dozornej rady KGaK
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vebný zákon, novela zákona o Komore). Ob-
jasnil aj podporu Iniciatívy poľnohospodárov, 
spoločné vyhlásenie Komory pozemkových 
úprav, KGaK a Zamestnávateľského zväzu ge-
odetov a kartografov k brífi ngu predsedu vlá-
dy a ministerky pôdohospodárstva k situácii 
ohľadne projektov pozemkových úprav. Infor-
moval o spoločnom stanovisku profesijných 
organizácií a združení v odbore geo dézia 
a kartografi a na Slovensku – proti zamýšľa-
nému zrušeniu študijného odboru Geodézia 
a kartografi a (ŠO GaK) na všetkých vysokých 
školách – výsledkom je veľký úspech – za-
chovanie ŠO GaK.
Pripomenul, že 21. marec bol vyhlásený za 
svetový deň geodetov a kartografov.
Správa bola zaujímavá, obsiahla a podrob-
ná.
  
K bodu 4: 

Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
predseda skúšobnej a autorizačnej komisie.
Komisia pracovala v zostave, v akej bola vy-
menovaná na VZ: Ing. Lukáč, Ing. Bielik, Ing. 
Kožár, Ing. Dzúr-Gejdoš a za ÚGKK SR bol do 
SAK vymenovaný Ing. Droščák. SAK v uplynu-
lom období mala 2 zasadnutia (Búč a Bratisla-
va – vrátane vykonania skúšky). Informoval aj 
o vykonanom kurze ku skúškam v septem-
bri 2018, následne v novembri 2018 skúšky 
(4 skúšaní, 3 uspeli). Informoval, že tento rok 
sa prípravný kurz neuskutoční.

K bodu 5:

Správu o činnosti disciplinárnej komi-
sie (DK), ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, 
predniesol Ing. Eugen Leitmann, zastupu-
júci predsedu DK Ing. Pobjeckého. Komisia 
mala 5 zasadaní od VZ v r. 2018 a 1 zasa-
danie v r. 2019. Na zasadaniach sa okrem 
členov DK zúčastňoval aj člen dozornej rady 
Ing. Nechuta. DK riešila 30 podnetov v roku 
2018 – čo je nárast oproti minulému roku 
(14 podaní). Upozornil, že za prvé 3 mesia-
ce roku 2019 evidujú už 5 nových podaní 
(4 sa týkajú katastra nehnuteľností a 1 inži-
nierskej geodézie).
Štyri podania z roku 2018 sa týkali inžinier-
skej geodézie, z ostatných podaní prevažujú 
práce v katastri nehnuteľností, 4 podania sa 
týkali neoprávneného vstupu na cudzí poze-
mok. 4 podania z r. 2018 postúpili na Odbor 
katastrálnej inšpekcie ÚGKK + 1 z r. 2019.
Informoval o zaslaní zápočtového listu sú-

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. Informoval prí-
tomných, že – ako obvykle – nemáme prob-
lém s účasťou na VZ a už aj v čase otvorenia 
VZ sme uznášaniaschopní. Predseda pred-
stavenstva KGaK poveril Ing. Petra Repáňa 
vedením priebehu doobedňajšej časti VZ.

Predsedajúci Ing. Repáň pozdravil prítom-
ných a dal hlasovať o programe VZ. Vyzval 
prítomných na podanie pozmeňujúcich ná-
vrhov k programu VZ, ktorý im bol zaslaný 
poštou.
Ing. Eugen Leitmann: Požaduje do progra-
mu doplniť bod k čl. 7 a 10 disciplinárneho 
poriadku – návrh na zmenu disciplinárneho 
poriadku.
Iné návrhy na zmenu programu neboli poda-
né, preto Ing. Repáň dal hlasovať o pozme-
ňovacom návrhu Ing. Leitmanna, ktorý bude 
možné vsunúť medzi body 8 a 9.
Hlasovanie: za väčšina, proti 0, zdržal sa 9,
schválené
Zmena programu bola odsúhlasená.

Predsedajúci dal hlasovať o programe VZ.
Hlasovanie: za väčšina, proti 1, zdržal sa 0,
schválené
Návrh programu VZ s 1 zmenou bol schvá-
lený.

K bodu 2:

Podľa návrhu predsedajúceho boli hlasova-
ním zvolení do jednotlivých pracovných ko-
misií nasledujúci členovia:

Do mandátovej komisie boli zvolení: Ing. An-
drej Gargalovič – predseda, Ing. Drahoslava 
Komárková, Ing. Jozef Piroha – členovia
Hlasovanie: za všetci, proti 0, zdržal sa 0,
schválené

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Mar-
tina Bušniaková – predseda, Ing. Miroslav 
Hudec, Ing. Branislav Schuster – členovia
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

Predsedajúci oznámil zapisovateľku: Ing. 
Anna Holá.

K bodu 3:

Správa o činnosti KGaK za uplynulé obdobie 
tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ju pred-
niesol Ing. Ján Hardoš, predseda predsta-
venstva.
Tradične začal vyhodnotením plnenia úloh 
z uznesenia VZ KGaK v r. 2018 v Košiciach. 
Pokračoval štatistikou členskej základne pod-
ľa rôznych kategórií: k 01.04.2019 732 ak-
tívnych členov, z toho 125 žien a 607 mužov, 
priemerný vek 52,7 roka. Zhodnotil aktivity 
predstavenstva a ostatných orgánov Komo-
ry. Informoval aj o jednotlivých regionálnych 
stretnutiach KGaK. Zhodnotil medzinárodné 
aktivity KGaK (FIG – Kongres v Istanbule, CL-
GE – v Prištine, Barcelone i Sofi i). Vyzdvihol 
aj aktivity KGaK v oblasti legislatívy (námety 
k novele zákona o geodézii a kartografi i, sta-

Valné zhromaždenie KGaK sa konalo v hoteli Senec.
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stavného vzdelávania s bodovým vyhodno-
tením za roky 2017 a 2018. Do hodnotené-
ho 3-ročného obdobia patrí aj rok 2019. Vy-
hodnotenie tohto obdobia bude v r. 2020.

Prestávka.
 
K bodu 6:

Správu o hospodárení za rok 2018, audite 
a účtovnej závierke – tvorí súčasť tejto zá-
pisnice, predniesla Ing. Ingrid Geisseová, 
tajomníčka KGaK.
 
K bodu 7:

Revíznu správu dozornej rady (DR), ktorá 
tvorí súčasť tejto zápisnice, predniesol Ing. 
Vladimír Vázal, predseda dozornej rady. Pri-
pomenul úlohy DR – kontrola uznesení, kon-
trola činnosti orgánov , kontrola hospodáre-
nia s fi nančnými prostriedkami a revízia roč-
nej účtovnej závierky.
Dozorná rada zasadala 4x a priebežne po-
čas roka kontrolovala plnenie uznesení VZ 
a činnosť orgánov KGaK. Informoval, že VZ 
2018 v Košiciach uložilo predstavenstvu 
7 úloh, odborným komisiám 1 úlohu, or-
gánom komory 2 úlohy a všetkým členom 
4 úlohy, pričom všetky uložené uznesenia 
boli splnené.
Na záver skonštatoval, že DR nezistila žiad-
ny vážny nedostatok. Orgány Komory praco-
vali a plnili stanovené úlohy zodpovedne.

K bodu 8:

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol doručený 
každému členovi osobne v písomnej forme, 
tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ ho pred-
niesla a podrobne objasnila Ing. I. Geisseo-
vá, tajomníčka KGaK.
Upozornila, že výška členského (166 €), ani 
výška poistného (30,50 €) sa opäť nemení. 

Výška poplatku za odber noriem bude niž-
šia, pretože je vyšší počet prihlásených od-
berateľov = 13,76 €. Zoznam členov, prihlá-
sených na odber noriem, sa nachádza na 
webe KGaK. Upozornila na možnosť prihlá-
senia nových záujemcov o odber noriem, čo 
ale treba riešiť individuálne.
Zaplatiť členské a poistné je nutné do 30. 
04.2019.

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

8A. Doplnený bod programu:

Ing. Eugen Leitmann: Návrh na zmenu 
disciplinárneho poriadku (DP).
Navrhuje zmeny k 2 článkom DP: článok 7, 
odst.2 a článok 10, ods. 1, riadok b.
 
Čl. 7
Začatie disciplinárneho konania
1.  Návrh na začatie disciplinárneho kona-
nia podáva člen komory alebo orgán komo-
ry disciplinárnej komisii.
2.  Návrh na začatie disciplinárneho kona-
nia možno podať do šiestich mesiacov odo 
dňa, keď sa o porušení disciplíny člen ko-
mory alebo orgán komory dozvedel, najne-
skôr do troch rokov do šiestich rokov odo 
dňa, keď k porušeniu došlo.
Dôvod: V inžinierskej geodézii sa problém od-
halí zvyčajne hneď, max. do ½ roka, ale pri prá-
cach v oblasti katastra nehnuteľností, keď ge-
ometrický plán na zápis do KN predložia o rok 
prípadne neskôr – až vtedy sa zistí, že došlo 
k chybe a náprava už nie je možná.

3.  Disciplinárne konanie sa začína doruče-
ním návrhu na začatie disciplinárneho ko-
nania predsedovi disciplinárnej komisie. 
 
Čl. 10
Zastavenie, prerušenie a zamietnutie 
disciplinárneho konania
1. Disciplinárna komisia zastaví disciplinár-

ne konanie, ak:
a. bol návrh na začatie konania vzatý späť 

pred vyhlásením rozhodnutia;
b. bol návrh na začatie konania podaný 

po uplynutí doby 6 mesiacov odo dňa, 
keď sa o porušení disciplíny dozvedel 
člen komory alebo orgán komory, ale-
bo po uplynutí 3 rokov 6 rokov odo 
dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo;

c. bol disciplinárne obvinený vyčiarknu-
tý zo zoznamu autorizovaných geode-
tov a kartografov.

2. Disciplinárna komisia preruší disciplinár-
ne konania, ak:
a. bolo pre ten istý skutok začaté proti 

disciplinárne obvinenému trestné ko-
nanie;

b. bolo začaté proti disciplinárne obvi-

Momentka z rokovacej sály

Momentky z rokovacej sály počas diskusie
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nenému konanie o pozbavení spôso-
bilosti na právne úkony.

3. Disciplinárna komisia zamietne návrh na 
začatie disciplinárneho konania v tom 
prípade, keď dôjde k názoru, že sa ne-
jedná o závažné alebo opakujúce sa za-
vinené porušenie povinností člena ko-
mory v zmysle zákona, stanov komory 
a Etického kódexu geodeta.

Predsedajúci vyzval členov na podanie pri-
pomienok k navrhnutej zmene DP.
Ing. Ďurka: Ako si dospel k číslu 6 rokov, 
keď pri stavebných prácach je 5 rokov?
Ing. Leitmann: Súhlasím aj s 5 rokmi – me-
ním návrh na 5 rokov.
Ing. Ďurka: To je porovnávané s nejakou 
právnou úpravou?
Ing. Leitmann: Nie, len podľa podaní na 
disciplinárnu komisiu.
Ing. Hardoš: Predstavenstvo sa o tomto návr-
hu dozvedelo až dnes, normálny postup je ta-
ký, že návrh sa pošle na predstavenstvo v do-
statočnej časovej lehote pred VZ, preto návrh 
berieme ako návrh DK, ale keďže pracujeme 
s ÚGKK SR na novom zákone o KGaK – sú-
časťou čoho bude aj zmena disciplinárneho 
poriadku – považujem diskusie o 3, 5, 6 či 
inom počte rokov za úplne zbytočnú – pres-
ne ako bola pripomienka – navrhnuté leho-
ty treba zosúladiť so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, nemôžeme si stanoviť 
ľubovoľné lehoty, navrhnuté treba preroko-
vať s právnou kanceláriou, s ÚGKK SR – aby 
sme neboli v rozpore s ostatnými zákonmi. Po 
VZ sa uvedeným bude predstavenstvo zaobe-
rať, dáme spraviť rozbor právnej kancelárii – 
v žiadnom prípade nemôžeme o návrhu hla-
sovať, aby sme neurobili chybné kroky.
Ing. Leitmann: Celé to vzniklo z toho, že vče-
ra sme riešili podanie a nemohli sme k ne-

mu zaujať stanovisko a konať s tými, ktorí 
to previnenie spôsobili, lebo bola prekroče-
ná lehota 3 rokov... toto spustilo iniciovanie 
predmetného návrhu.
Ing. Repáň: Zopakujem správny postup pri 
novele interných predpisov KGaK: Ktokoľ-
vek, väčšinou orgány Komory, predloží ná-
vrh na predstavenstvo so zdôvodnením, 
predstavenstvo návrh prerokuje s právnou 
kanceláriou, aby bol v súlade so všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi. Bolo tiež 
povedané, že sa snažíme do zákona o KGaK 
dostať niektoré jeho časti. Navrhujem, aby 
sa uvedené dostalo do uznesenia, aby sa 
predstavenstvo týmto zaoberalo.
Ing. Kováč: Platíme si poistku, keď niečo 
chybné spravíme . Dokedy poistka platí? Te-
da, kedy je tá doba premlčaná? Tak dokedy 
sme poistení?
Ing. Hardoš: Treba pozrieť konkrétnu poist-
nú zmluvu. Napríklad, keď sa konkrétny prí-
pad stal v r. 2017 a vtedy bol geodet poistený, 
poistka by mala platiť, lebo sa posudzuje, či 
v období, keď sa prípad stal, či bol geodet po-
istený. Pre istotu môžeme preskúmať aj ten-
to podnet a prípadne zosúladiť poistnú lehotu 
s navrhnutou lehotou premlčania.
Ing. Repáň: Musíme rozlišovať naše discipli-
nárne priestupky a poistenie. Naše discipli-
nárne priestupky sa netýkajú poistenia, po-
istený ste voči škode, ktorú spôsobíte čin-
nosťou AGaK niekomu inému a pri tomto nie 
je žiadne premlčanie. Je to ale otázka na po-
isťovňu.
Ing. Hardoš: Môj názor je, že nejaké vše-
obecné premlčacie lehoty platia – kedy sa 
udalosť stala a tiež, kedy sa o škode poško-
dený dozvedel. Navrhujem, pokiaľ chcete, 
pošlite e-mail do Komory, preskúmame to, 
pošleme vám odpoveď a krátkou správou 
všetkým ostatným.

Ing. Repáň: Len zopakujem – Vy ste pois-
tení stále.
Ing. Hardoš: V poistnej zmluve máte aj pois-
tenie právnej ochrany, teda 1. krok, ak spô-
sobíte nejakú škodu, poisťovňa vám poskyt-
ne právnika, ktorý sa snaží vás z tej škody 
vyviniť – a ten právnik veľmi dobre vie zhod-
notiť, či je to už premlčané, či nie.
Ing. Repáň: Právnik poisťovne určí, či je to 
premlčané, či nie, ale Vy ste stále poistený.
Ing. Zeleňák: Ukončime túto nezmyselnú 
diskusiu, predstavenstvo vôbec nemalo dať 
hlasovať o tomto nezmyselnom návrhu.
Ing. Hardoš: O pripravovanom návrhu zme-
ny DP sme do dnešného dňa nevedeli.
Ing. Repáň: Končím tento bod o návrhu no-
velizácie disciplinárneho poriadku a začí-
nam ďalší bod, ktorým je diskusia.

K bodu 9:

Ing. Repáň: Na úvod diskusie Ing. Kováčovi 
hovorím, že to máme zaprotokolované a bu-
deme sa tým zaoberať. Ak niekto od vás bu-
de chcieť vymáhať náhradu škody a vy už 
nebudete člen KGaK, čo sa stane potom? 
Zaujímavá otázka, budeme sa tým zaoberať, 
teraz neviem odpovedať.
Ing. Kováč: Mám poistnú zmluvu, ukončím 
členstvo v KGaK, po roku sa objaví škoda. 
Som poistený? Nepýtam sa len za seba, ale aj 
za všetkých ostatných, najmä tých mladých.
Ing. Repáň: Áno, to je jasné. Našou úlohou 
je to zovšeobecniť a formulovať otázku na 
poisťovňu tak, aby sme dostali odpoveď pre 
všetkých.
Prof. Kopáčik: Vážené dámy a páni, počuli 
ste v prednesenom príspevku, že akademic-
ký sektor sa ocitol v nezávideniahodnej situ-
ácii – hrozilo zrušenie ŠO GaK. Absolventi 
by nemali na diplome titul „inžinier geodézie 
a kartografi e“ ale pravdepodobne „stavebný 

Momentka z rokovacej sály Predsedajúci Ing. Peter Repáň
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inžinier“. Chcem na tomto mieste poďakovať 
jednak KGaK, všetkým profesijným organi-
záciám, ktoré sa pridali k spoločnému listu 
na ministerstvo školstva, taktiež ÚGKK SR, 
osobne pani predsedníčke.
Ing. Hudec: Reagoval na Ing. Zeleňáka – 
hneď ako ktokoľvek navrhne pozmeňujúci 
návrh na zmenu programu VZ, predsedajúci 
je povinný dať o tomto návrhu hlasovať. Ne-
môžeme od stola odmietnuť žiadny návrh. 
To na vysvetlenie.
Ing. Ďurka: Strata 40 000 €. Máme z čoho 
uhradiť?
Ing. Repáň: Áno, my pred sebou tlačíme 
zisk z minulých období. Smerujeme k vyrov-
nanému rozpočtu, zatiaľ však máme balík, 
z ktorého vykrývame vzniknutú stratu. Nech-
ceme, aby sa z tohto balíka v budúcnosti 
niečo odoberalo, takže smerujeme k vyrov-
nanému rozpočtu, zatiaľ nie je.
Ing. Hardoš: Doteraz bola vždy plánova-
ná strata. Ako bolo spomenuté, v minulosti 
vznikol nejaký „vankúš“ zo školení PÚ. Po-
stupne sa nám tento vankúš míňa, členské 
príspevky sa už cca 10 – 15 rokov nezvyšo-
vali, ceny za VZ sa neustále zvyšujú, je prav-
depodobné, že členské sa bude musieť v bu-
dúcnosti zvýšiť. Máme suverénne najnižšie 
členské zo všetkých komôr. Vykonáme ana-
lýzu, ako sa zvyšovala infl ácia, ceny a bude-
me musieť pristúpiť k zvýšeniu členského 
príspevku. Je to dôležité, aby sme mali aj re-
zervu na neplánované akcie.
Ing. Ladičovský: Stalo sa mi, že 31.03. 
skončila poistka. 01.04. som mal podpiso-
vať zmluvu o dielo. V tomto termíne teda ne-
mám doklad o poistení. Chcel by som popro-
siť, aby sa to dostalo do súladu a aby pois-

ťovňa dávala potvrdenie o zodpovednosti za 
škodu tak, aby som mohol takéto potvrde-
nie predložiť aj 01.04. Teraz 1 mesiac robím 
bez zmluvy a až keď budem mať potvrdenie 
od poisťovne, budem môcť podpísať zmluvu.
Ing. Geisseová: Komunikujem s poisťovňou 
a posielam im zoznamy. Poistka sa začína 
01.04., ale k tomuto dátumu nevieme po-
vedať ako kto bude poistený, lebo trvá ce-
lý mesiac, kým sa vyjadríte, či chcete navý-
šiť poistnú sumu, či chcete poistiť právnickú 
osobu. Mesiac spracúvame tento zoznam, 
aby poisťovňa vydala certifi káty. Ak však na-
stane takýto prípad, treba sa ozvať a pois-
ťovňa operatívne vystaví certifi kát v prípade 
potreby hneď, aby od 01.04. bol k dispozícii.
Ing. Kováč: Kto sú súdni znalci? Bolo by 
vhodné, keby sme mali zoznam súdnych 
znalcov.
Ďalšia otázka: Robím GP, bola tam chyba, 
zobral som si súdneho znalca, najprv sľúbil, 
že to spraví, potom mi to vrátil. Na tejto zá-
kazke pracovalo 5 geodetov a každý dospel 
k inému výsledku Tak čo s týmto potom?
Ing. Hudec: Zoznam súdnych znalcov je na 
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti 
SR, pod odborom GaK a sú tam uvedené aj 
ich kontakty a adresy.
Ing. Hardoš k 2. otázke: Nemali by sme na 
VZ riešiť individuálne problémy, navrhujem, 
napíšte podnet na kanceláriu Komory e-mail 
a budeme to riešiť.
Ing. Repáň: Ešte k poisteniu. Keď vznikne 
poistná udalosť v januári 2019 a spôsobil 
ju AGaK, aj keď pôjde o 2 roky do dôchod-
ku a nebude členom KGaK, ale v čase, keď 
spôsobil škodu bol členom KGaK, mal by byť 
krytý touto poistkou.

K bodu 12: 

Legislatívny proces návrhu zákona o územ-
nom plánovaní a zákona o výstavbe.
 
Príspevok (návrh zákona o územnom pláno-
vaní a zákona o výstavbe) predniesol 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Vo svojom príspevku informoval o súčas-
nom stave prípravy zákona o územnom plá-
novaní a zákona o výstavbe a o spoločnom 
stanovisku KGaK a ZZGK k tomuto zákonu. 
Poukázal na dlhý čas procesu tvorby tohto 
zákona – momentálne pracovné komisie 
dokončili svoju činnosť a koncom januára 
ministerstvo posunulo do vnútrorezortné-
ho pripomienkového konania obidva doku-
menty Zákon o územnom plánovaní a Zákon 
o výstavbe.

K bodu 10:

Obed – Ing. Repáň: poskytol organizačné in-
štrukcie k obedu.
 
Po obedňajšej prestávke bol vedením prie-
behu VZ poverený Ing. Miroslav Hudec, kto-
rý otvoril ďalšiu časť rokovania. Privítal zá-
stupcov ÚGKK SR Ing. Ľubomíra Suchého 
a Ing. Michala Leitmana.
Vyzval predsedu mandátovej komisie Ing. 
Gargaloviča, aby VZ podal správu.
Ing. Gargalovič: Zo 732 členov KGaK sa pre-
zentovalo na VZ 506 členov, čo je 69,1 % 
členskej základne, z toho je osobne na VZ 
479 členov a zastupovať sa dalo 27 čle-
nov. Týmto konštatujem, že ako 69,1 % gré-
mium sme uznášaniaschopní v zmysle § 11 
ods.1 zákona 216/95 Z. z. v pl. znení.

Diskutujúci Ing. Tomáš Ďurka
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K bodu 11:

Ing. Suchý: Pozdravil všetkých prítomných, 
ospravedlnil neúčasť pani predsedníčky 
a odovzdal zúčastneným jej pozdrav. Zagra-
tuloval k 2. medzinárodnému dňu geodetov 
(21.03.). Upozornil, že ÚGKK SR zorganizo-
val pri tejto príležitosti v priestoroch Úradu 
prezentáciu prác a služieb ÚGKK SR. Členo-
via, ktorí sa venujú katastru, isto postrehli, 
že od 01.10.2018 platí Novela katastrálneho 
zákona – priniesla zmeny: skrátenie niekto-
rých zákonných lehôt, v prípade pochybnos-
tí o predmete evidovania v katastri rozhodu-
je ÚGKK SR. Ďalej v spoločnosti rezonuje 
otázka evidovania cien SPI – cena sa bude 
uvádzať v zmluve. S poukazom na ambíciu 
vlády SR vytvoriť podmienky pre optimálny 
výber daní, bola stanovená zákonná povin-
nosť zakotviť v katastrálnom zákone získa-
vať ďalšie údaje, ako cena nehnuteľnosti 
a v zákone o geodézii a kartografi i údaje, 
ako podlahová výmera, úžitková plocha, po-
čet izieb, charakter stavebnej konštrukcie 
a pod., obce a mestá súčasne s vydaním ko-
laudačného rozhodnutia budú dopĺňať tieto 
údaje cez aplikáciu (zoznam stavieb). Ďalšia 
téma – preukaz geodeta – nový postup vy-
dávania a evidencie, ale preukazy, vydané 
do 30.09.2018 platia, dokedy majú vyzna-
čenú platnosť. Ďalšia pálčivá téma – oprava 
chýb v katastri. Najčastejšie sa opravuje vý-
mera parcely. Novela rozširuje možnosti od-
straňovania chýb.
Informoval o náraste ročného počtu úrad-
ne overených GP zo 60-tisíc na 70-tisíc. 
Geodetov potešilo rozšírenie portálu ESKN 
o služby pre geodetov (údaje sa aktuali-
zujú denne): sťahovanie údajov VGI, XML 
(5 300 údajov/mesačne), kontrola geode-
tických podkladov VGI, XML (od spustenia 
služby cca 100-tisíc kontrol) a vizualizácia 
výkazu výmer GP, stanovenie kvality výmery 
(cieľ = všetky = kvalita 1).
Smernica na GP – práce nepokračujú tak 
rýchlo, ako by ÚGKK SR chcel, ale cieľ je 
kvalitná smernica. GP aj ZPMZ sa odovzdá-
va vo formáte PDF – cieľ: úradné overova-
nie mandátnym certifi kátom s vizualizáciou 
podpisu od 01.05.2019.
Poukázal na skutočnosť, že od 01.09. 
2018 pri praktickom uplatňovaní princí-
pu jedenkrát a dosť je významným zákon 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 
na znižovanie administratívnej záťaže vy-
užívaním informačných systémov verejnej 
správy, nie je potrebné predkladať v úrad-

nom styku s orgánmi verejnej moci výpis 
z LV, či kópiu z katastrálnej mapy.
V r. 2017 nadobudla platnosť nová Smerni-
ca na obnovu katastrálneho operátu novým 
mapovaním. V r. 2018 boli podpísané Zmlu-
vy na vybrané katastrálne územia na OKO. 
V súčasnosti plánujú vyhlásiť nové súťaže na 
OKO na niekoľko katastrálnych území (cca 
september).
Na záver zagratuloval všetkým geodetom 
k práci na PPÚ (i keď zatiaľ neboli podpísa-
né zmluvy), čo by znamenalo výrazný bene-
fi t pre kvalitu operátu katastra.
Poďakoval za pozvanie a za pozornosť.

Ing. Hudec poďakoval za inšpiratívnu a ob-
siahlu prezentáciu.

K bodu 13:

Ing. Hardoš predniesol návrh na vytvorenie 
sociálneho fondu solidarity.
Zdôvodnenie: Dostali sme viac požiadaviek 
na podporu člena pri úraze, vážnej chorobe, 
či úmrtí iného člena. Keďže v rozpočte sme 
nikdy takúto položku nemali, inšpirovali sme 
sa inými komorami. Ponúkame, nevnucuje-
me, len ponúkame možnosť vytvoriť takýto 

fond. Na začiatku boli 2 varianty – dobrovoľ-
ný alebo povinný – v ďalšom rokovaní sme 
dobrovoľný variant vylúčili, pretože by jeho 
evidencia bola veľmi problematická. Preto 
navrhujeme tento fond ako povinný. Nech-
celi sme tvoriť ďalšiu položku, ktorú bude 
treba sledovať, či ju člen uhradil alebo nie, 
preto sme zvolili formu, že fond bude súčas-
ťou členského príspevku.

Sociálny fond solidarity autorizovaných 
geodetov a kartografov
§ 1 Základné ustanovenie 
Pravidlá upravujú tvorbu a používanie so-
ciálneho fondu solidarity (ďalej len „fond“) 
autorizovaných geodetov a kartografov (ďa-
lej len AGaK) a hospodárenie s ním.
 
§ 2 Účel a rozsah fondu
(1) Fond je určený na podporu AGaK, kto-
rí sa dostali do fi nančnej tiesne v dôsledku 
ochorenia alebo úrazu, po ktorom nemôžu 
dlhodobo vykonávať profesiu AGaK, ako aj 
na podporu pozostalých rodinných prísluš-
níkov AGaK.
(2) Na účely tohto fondu sa za rodinného 
príslušníka AGaK považuje manžel/manžel-

Predsedníčka 
návrhovej komisie 

Ing. Martina Bušniaková

Vystúpenie 
podpredsedu ÚGKK SR 
Ing. Ľubomíra Suchého
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ka, druh/družka, pokiaľ žije s AGaK v spo-
ločnej domácnosti minimálne jeden rok 
pred udalosťou podľa odseku (1) a deti do 
dosiahnutia veku 26 rokov, pokiaľ sa pri-
pravujú na budúce povolanie. 
(3) Na účely tohto fondu sa za dieťa AGaK po-
važuje aj osvojené dieťa, deti prevzaté do sta-
rostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov 
a dieťa manžela/manželky a druha/družky. 
 
§ 3 Tvorba fondu 
(1) Príspevok AGaK do fondu je 5 – 7 eur 
ročne. 
(2) Príspevok do fondu je súčasťou člen-
ského príspevku do Komory a o túto sumu 
bude navýšený samotný členský príspevok. 
(3) Výšku príspevku do fondu možno meniť 
len uznesením valného zhromaždenia Ko-
mory geodetov a kartografov. 
(4) Pre príspevok do fondu platia pravidlá 
zhodné s pravidlami platenia členského prí-
spevku (pozastavenie členstva, vznik člen-
stva, ukončenie členstva).
 
§ 4 Použitie fondu
(1) V prípade výskytu udalosti podľa § 
2 ods. (1) týchto pravidiel sa dotknutému 
AGaK alebo jeho rodinným príslušníkom na 
základe ich žiadosti môže vyplatiť z fondu 
najviac 500 eur. Žiadosť môže podať aj iný 
AGaK, znalý situácie v rodine dotknutého. 
(2) V prípade nezaopatrených detí a detí 
do veku 26 rokov, pokiaľ sa pripravujú na 
budúce povolanie, pozostalej rodine AGaK 
možno vyplatiť z fondu najviac 1 000,- eur.
(3) Skutočnosti podľa § 2 ods.(1) týchto 
pravidiel možno preukázať aj čestným vy-
hlásením iného AGaK, znalého situácie 
v rodine dotknutého AGaK.
(4) Príspevok z fondu možno vyplatiť aj ro-
dine AGaK, ktorý si pozastavil činnosť nie 
dlhšie ako 6 mesiacov pred udalosťou pod-
ľa § 2 ods. (1).

(5) Príspevok z fondu sa nevypláca rodi-
nám čestných členov Komory, ktorí ukon-
čili svoju činnosť AGaK, ani rodinám iných 
čestných členov komory.
 
§ 5 Hospodárenie s fondom
(1) S fondom hospodári predstavenstvo 
Komory, ktoré je povinné príjmy a výdavky 
fondu viesť v separátnej kapitole rozpočtu 
Komory a na každom valnom zhromaždení 
podať správu o stave fondu v rámci schva-
ľovania čerpania rozpočtu za minulý rok. 
(2) O prijatej žiadosti rozhoduje predsta-
venstvo, ktoré tiež určí výšku vyplateného 
príspevku z fondu. Proti tomuto rozhodnu-
tiu nie je opravný prostriedok.
(3) Z fondu možno platiť aj náklady Komo-
ry pri prípadnej účasti zástupcu Komory na 
pohrebe zosnulého AGaK.
(4) Zostatok fi nančných prostriedkov fondu 
sa prevádza do nasledujúceho roka.
(5) V prípade vysokých naakumulovaných 
prostriedkov vo fonde v priebehu rokov, 
valné zhromaždenie na návrh predstaven-
stva Komory môže rozhodnúť o využití čas-
ti fondu na iné účely, alebo o znížení prí-
spevku do fondu, alebo o zvýšení podpory 
dotknutým rodinám z fondu.
 
§ 6 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Ustanovenia pravidiel o sociálnom fon-
de solidarity možno meniť len rozhodnutím 
valného zhromaždenia Komory.
(2) Tieto pravidlá o sociálnom fonde so-
lidarity nadobúdajú účinnosť dňom jeho 
schválenia valným zhromaždením Komory 
5. apríla 2019.
 
Ing. Hudec: Vyzval prítomných na podanie 
pripomienok.
Ing. Slezáková: Toto by mala riešiť poisťov-
ňa, pomôže niekomu 500 – 1 000 €? Pois-
ťovne to vedia riešiť lepšie.

Ing. Hudec: Návrh na tvorbu fondu sme vy-
tvorili na základe požiadavky členov, teda ho 
potrebujeme.
Ing. Hardoš: Čo uvádza Ing. Slezáková je ži-
votné poistenie, ale na oveľa vyššie sumy, 
SFS je prejav solidarity s členom, ktorý má 
problémy. Zároveň pripomínam, nič nevnu-
cujeme, keď to neschválite, tak to nebude. 
Je to ponuka.
Ing. Karban: Je to dobrý nápad, takýto fond 
môže pomôcť, navrhujem zvýšiť príspevok 
na 10 €.
Ing. Hardoš: Vychádzali sme z odhadu situ-
ácie, boli by sme radi, aby všetci AGaK boli 
zdraví, ale pre istotu treba SFS, výšku môže-
me meniť podľa praxe.
Ing. Ďurka: Aká bude suma? 5 000 € pri 
7 €. Nie je to veľa?
Ing. Hardoš: Nemôžeme ísť vo fonde do mí-
nusu, ak bude viac požiadaviek. Preto suma 
7 € a aplikačná prax ukáže ako ďalej.
Ing. Ďurka: Teda každý rok iná suma? To nie 
je bohviečo – iné členské každý rok? Budú-
ci rok sa bude zvyšovať členské + iná suma 
SFS. Ste si istí, že to bude dobré?
Ing. Hardoš: Nechceme fond spájať s člen-
ským, robíme to prvý raz, vychádzame zo 
skúseností iných komôr, je to pokus, aby to 
pomohlo AGaK.
Ing. Kóňová: Máme už nejaký rezervný účet 
okrem účtu, ktorý má KGaK?
Ing. Hudec: Neuvažujeme o vytvorení nové-
ho účtu, bude sa tvoriť len samostatná roz-
počtová kapitola, na ktorú sa zaúčtujú všet-
ky príspevky do fondu.
Ing. Hardoš: Vždy rozhoduje VZ, nie pred-
stavenstvo, vždy VZ! Členské na tento rok sa 
nezvyšuje, ako som už povedal, tomu musia 
predchádzať analýzy a až následne navrh-
neme zvýšenie členského príspevku. Ak sa 
schváli SFS, tak schválená suma sa k člen-
skému pripočíta.
Ing. Kožár: Nepolemizujem o myšlienke 

Momentky z prestávky a neformálnych rozhovorov
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a výš ke, vzájomná pomoc je v poriadku, ale 
je tu málo členov. Môj protinávrh: dobrovoľ-
ne, každý koľko uzná za vhodné.
Ing. Hardoš: Toto nie je dobrá cesta, ako by 
to potom bolo s nárokom? Kto nič neprispel, 
nemá nárok? Kto veľa prispel, na aký príspe-
vok má nárok? Kto bude sledovať kto koľko 
kedy prispel?
Ing. Kóňová: Súhlasím s Ing. Kožárom.
Ing. Hardoš: Ak sa schváli príspevok ako 
dobrovoľný, tak predstavenstvo návrh stiah-
ne, pretože takýto spôsob je administratívne 
náročný.
Ing. Repáň: Objasnil spôsob schvaľovania. 
Hlasujú prítomní v sále a návrh je prijatý, 
ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina. Ďalej, 
každý návrh o SFS dostal v pošte, a teda aj 
tí, ktorí tu nie sú prítomní, vedia, že sa o tom 
teraz bude rozhodovať.
Ing. Hudec: Citujem článok 9, ods. 7: Uzne-
senie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná 
väčšina prítomných mandátov.
Má ešte niekto iný návrh? Zatiaľ máme len 
1 protinávrh, a síce dobrovoľný príspevok 
do SFS.
Ing. Červeniak: Hodinová mzda AGaK = 
40€/hod . Kecáme už o tom 30 minút = 20 € 
Nemáme sa čo viac o 7 € baviť.
Ing. Repáň: Navrhuje najskôr hlasovať o po-
zmeňujúcom návrhu.
Ing. Hudec: Hlasujme o návrhu, aby výška 
príspevku do SFS bola dobrovoľná.
Ing. Kožár: Spresnil: Navrhujem, aby príspe-
vok bol úplne dobrovoľný, či už výškou alebo 
rozhodnutím, či ho niekto vôbec poskytne.
Ing. Repáň: Vyzval predsedajúceho, aby dal 
hlasovať o 2 protinávrhoch: 1. = 10 €, 2. = 
dobrovoľný príspevok – dobre som rozu-
mel?
Ing. Hardoš: Navrhoval by som, ak dobro-
voľné bude od 0 do 500 €, to bude problém 
s evidovaním, kto dal, kto nedal. Takýto prí-
spevok nemá zmysel. Buď bude SFS povin-
ný pre všetkých v nejakej odsúhlasenej výš-

ke alebo, ak to máme takto komplikovane 
sledovať, tak to radšej robiť nebudeme. Ak 
však bude dolná hranica záväzná, s takým 
návrhom súhlasím. Ak niekto chce prispieť 
väčšou sumou, tak pokojne môže s tým, že 
čo uhradí naviac, pôjde len do sociálneho 
fondu.
Ing. Repáň: Kedykoľvek môžete Komore da-
rovať koľko chcete, pokojne, číslo účtu je 
zverejnené. Ing. Hardoš chcel povedať, že 
ako predkladatelia nesúhlasíme s tým, aby 
to bol dobrovoľný fond, trváme na tom, aby 
to bol povinný príspevok, chceme, aby sme 
sa dohodli na výške príspevku. Keď sa tu te-
raz odhlasuje, že príspevok bude dobrovoľ-
ný, tak návrh sťahujeme.
Ing. Hudec: V zmysle rokovacieho poriad-
ku hlasujeme najprv o pozmeňovacích ná-
vrhoch.
Dávam hlasovať za 1. pozmeňujúci návrh, 
aby výška príspevku do SFS bola 10 €.
Hlasovanie: za 17, proti veľa, zdržal sa 8
neschválené
Dávam hlasovať za 2. pozmeňujúci návrh, 
aby výška príspevku do SFS bola dobrovoľ-
ná.
Hlasovanie: za 5, proti veľa, zdržal sa 4
neschválené
Dávam hlasovať za 3. pozmeňujúci návrh, 
aby dolná hranica výšky príspevku do SFS 
bola 5 až 7 € a horná hranica neobmedzená.
Hlasovanie: za veľa, proti 1, zdržal sa 8
schválené
Dávam hlasovať za 4. pozmeňujúci návrh – 
určenie dolnej hranice výšky príspevku do 
SFS 7 €.
Hlasovanie: za veľa, proti 3, zdržal sa 5
schválené

Pristúpime k hlasovaniu o celom dokumen-
te: Kto je za schválenie návrhu na zriadenie 
Sociálneho fondu solidarity autorizovaných 
geodetov a kartografov s dolnou hranicou 
7,00 € a hornou hranicou neobmedzenou?

Hlasovanie: za veľa, proti 3, zdržal sa 2
schválené
 
K bodu 14:

Žiadny diskusný príspevok.

K bodu 15:

Návrh uznesení predniesla Ing. Martina Buš-
niaková – predsedníčka návrhovej komisie.
Uznesenie VZ 2019 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 

obdobie.
2.  Správa o činnosti skúšobnej 

a autorizačnej komisie.
3.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
4.  Správa o hospodárení za rok 2018, 

audit, účtovná závierka.
5.  Revízna správa dozornej rady.
6.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2019.
7.  Návrhy interného dokumentu KGaK – 

sociálny fond solidarity.
8.  Návrh zákona o územnom plánovaní 

a zákone o výstavbe (príspevok).
9.  Zápis mandátovej komisie.
10. Uznesenie VZ Komory 2019.

 
Zapísala Ing. Anna Holá 
Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Vázal, 
Ing. Martin Ondriaš

Momentky z prestávky a neformálnych rozhovorov
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Viac podrobností o Leica TS13 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

Cenovo výhodná automatická totálna stanica 

Leica TS13

Automatická totálna stanica Leica TS13 poskytuje rýchle, spo-
ľahlivé a efektívne riešenie pre užívateľov, ktorí potrebujú merať 
a vytyčovať veľké množstvá bodov.

Veľkou výhodou automatickej totálnej stanice Leica TS13 je, 
že každý užívateľ si môže výbavu svojho nového prístroja 
zvoliť podľa aktuálnych potrieb, či totálnu stanicu chce po-
užívať len ako tzv. dvojmužný alebo jednomužný systém. Už 
základný model v štandarde disponuje motorizáciou, bezhra-
nolovým diaľkomerom do 500 m a automatickým cielením. 
Tento prístroj umožňuje ďalej modulárne upgrade, ktoré je 
možné robiť aj kedykoľvek po kúpe prístroja. Užívateľ si tak 
môže voliť dostupnosť displeja, ovládacieho softvéru Leica 
Captivate, funkcie SpeedSearch a Lock alebo dostupnosť 
diaľkového ovládača Leica CS20.

Ovládací softvér Leica Captivate integrovaný v totálnej stanici 
alebo v diaľkovom ovládači umožňuje realistické prehliadanie 
údajov v 3D, rýchlu a jednoduchú identifi káciu problémov pria-
mo v teréne, prehľadnú prácu s meranými dátami, jednoduché 
pripojenie súborov DXF alebo podkladových súborov pre cesty, 
železnice alebo tunely. Intuitívne aplikácie a veľký dotykový 5“ 
displej umožňujú prehliadať a kontrolovať všetky merané a pro-
jektované dáta z akéhokoľvek pohľadu či natočenia.

Najdôležitejšie o Leica TS13:

Jednomužné meranie
• Uhlová presnosť 1“,2“,3“,5“; bezhranolové meranie dĺžok 

do 500, resp. 1 000 metrov. 
• Presnosť merania dĺžok na hranol 1 mm +1.5 ppm, bez-

hranolovo 2 mm+ 2 ppm. 
• Technológia SpeedSearch a Lock na vyhľadanie 

a uzamknutie hranolu umožňuje rýchle a presné zamera-
nie hranolu aj na veľkú vzdialenosť. 

• Diaľkový ovládač Leica CS20 pre jednomužné meranie.

Prenos dát a komunikácia
• WLAN technológia, 
• Bluetooth technológia, 
• USB kľúč, SD karta, 
• RS232 port, Mini USB port.

Spracovanie dát v Leica Infi nity
• Kancelársky softvér umožňujúci kompletnú prácu s mera-

nými a naskenovanými dátami v jednotnom užívateľsky 
priateľskom prostredí (TPS spracovanie, skenované dáta, 
výpočty objemov, fotogrametria, vyrovnanie sietí, databá-
za ortofotomáp, projekt líniových stavieb atď.).
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Spoločnosť Topcon Positioning Group na medzinárodnej 
výstave Bauma 2019 v Mníchove predstavila úplne nový 
prístroj – GTL-1000.
Kombinácia plnohodnotnej robotickej totálnej stanice 
a kompaktného, ale výkonného laserového skenera na-
stavuje nový štandard pri výstavbe. Jeden a ten istý pra-
covník, ktorý vykonáva stavebné vytyčovanie, dokáže te-
raz získať presné a podrobné dáta z postupu výstavby 
vďaka integrovanému skeneru. Nazbierané dáta po rých-

GTL-1000: Laserový skener integrovaný do totálnej stanice

Ďalšie informácie o novinkách aj existujúcich riešeniach značky Topcon získate na adrese: SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, 
geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

lom spracovaní v programe Magnet Collage môžu byť ďa-
lej využité na automatickú verifi káciu v softvéri ClearEd-
ge3D Verity. Celý pracovný postup je oveľa jednoduch-
ší a rýchlejší než pri použití tradičných metód. Netreba 
osloviť externú skenovaciu fi rmu alebo absolvovať nároč-
né školenie.
Vývoj celého systému a overenie pracovného postupu 
boli vykonané v priebehu 12 mesiacov ostrej prevádzky 
v poprednej stavebnej fi rme.
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Softvér 3Dsurvey od slovinskej fi rmy Modri Planet umožňuje veľmi rýchle, jedno-
duché a takmer plne automatizované spracovanie fotografi í na presný 3D model 
terénu alebo ortofotomapu.
Následne priamo v softvéri vyčíslite plochy a kubatúry, vykreslíte priečne alebo po-
zdĺžne profi ly, vrstevnice alebo vytvárate vektorovú kresbu na podklade 3D dát. Ex-
port priamo do DXF alebo PDF.

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 adrese: Geomedia, s. r. o., www.geomedia.sk

Vyberte si presnosť, akú práve potrebujete

Trimble TDC150 je moderné GIS zariadenie, ktoré ponúka užívateľom možnosť vý-
beru presnosti a pohodlné meranie počas celého dňa. Podľa toho, akú činnosť 
idete vykonávať si môžete vybrať z presností od 1 m až po presnosť 1 cm. Samo-
zrejme, ak si zakúpite nižšiu presnosť a v budúcnosti budete potrebovať napr. CM 
dáta, kedykoľvek si presnosť môžete zvýšiť. Presný GNSS prijímač dokáže súčasne 
spracovať až 240 kanálov GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a SBAS. S TDC150 už 
nepotrebujete výtyčku, aby ste stáli presne nad bodom a mali správne urovnanie. 
TDC150 využíva kameru a softvérové riešenie, kde priamo v softvéroch Terra-
FlexTM alebo Penmap® vidíte na obrazovke v živom videu, či správne stojíte pria-
mo nad bodom.

Viac informácií zistíte na adrese: Geotronics Slovakia s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

Trimble TDC150 – Moderný a presný zber GIS dát

Široké možnosti využitia aplikácií

Pre zber GIS dát môžete využiť pokročilé GIS softvéry, ako Trimble TerraFlex™, 
Trimble Penmap® pre Android™ a Esri® Collector pre ArcGIS®. Keďže pracuje-
te s moderným operačným systémom Android, môžete využiť aj všetky aplikácie 
z Google Mobile Services.
Veľký 5.3“ jasný displej, vypracovaný dizajn a dlhá výdrž batérie zaručia nenáročný 
celodenný zber údajov v teréne aj v tých najhorších podmienkach.

Kvalitné dáta vyžadujú vysoký výkon

Trimble TDC150 disponuje 1,2 GHz procesorom, 2 GB RAM a až 16 GB pamäťou, 
vďaka čomu zvládnete spracúvať aj náročné projekty. Disponuje najnovšími tech-
nológiami komunikácie, ako 4G LTE modem, WiFi, Bluetooth, vďaka čomu môžete 
rýchlo zdieľať dáta a byť neustále v spojení s vašou kanceláriou pomocou rýchleho 
internetu. Na dokumentáciu dát a videokonferenciu môžete využívať 13 MP zadný 
a 2 MP predný fotoaparát.
Ak chcete byť fl exibilnými a potrebujete zbierať presné GIS dáta po celý deň, 
TDC150 je pre vás ideálnym riešením.

Vďaka jedinečnému intuitívnemu užívateľskému rozhraniu zvládne spracovanie 
dát skutočne každý.
3Dsurvey umožnuje aj kombináciu dát z rôznych zdrojov: foto, LiDAR, totálna sta-
nica, GNSS, existujúce mračná bodov, vektorové kresby atď. Meriate v počítači, 
akoby ste merali v teréne.
Na zber dát vám v princípe stačí digitálny fotoaparát.
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné 
akcie pre svojich členov na aktuálne odbor-
né 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 spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií.  T: 2019

Od posledného zasadania predstavenstva 
sa na pôde Úradu uskutočnili 4 stretnutia, 
na ktorých sa za KGaK zúčastňujú Ing. Har-
doš, prof. Kopáčik a Ing. Hudec. Dospelo 
sa k rozhodnutiu, že bude spracovaný nový 
zákon (nie novela). Na stretnutiach sa zú-
častňujú pracovníčky legislatívno-právneho 
odboru ÚGKK SR, pričom zodpovednou je 
Mgr. Šoltýsová. K jednotlivým paragrafom 
sa pristupuje konštruktívne, pripomienky 
sa riešia operatívne. Zásadné líniové veci 
platia, predbežne je vynechaný §, ktorý de-
fi nuje výkon autorizácie. Prof. Kopáčik pri-
praví návrh jeho znenia.
Ing. Hardoš upozornil na dodržiavanie európ-
skej smernice o teste proporcionality (prime-
ranosť požiadaviek), ktorý sa týka profesií.
 
Rôzne

Pridelenie IČO (osvedčenie o registrácii 
subjektu zo zdrojového registra – Zoznam 
AGaK) 

Elektronický systém prideľovania IČO medzi 
KGaK a ŠU SR zatiaľ nefunguje, pri testova-
com programe boli všetky adresy členov ne-
zreferencované. Je predpoklad, že sa chyba 
bude riešiť v spolupráci so ŠU SR.

Sociálny fond solidarity AGaK

Ing. Hardoš – návrh tvorby a použitia soci-
álneho fondu solidarity (SFS) pre nepredví-
dané životné okolnosti členov Komory bol 
súčasťou zásielky k valnému zhromaždeniu. 
Navrhuje, aby v prípade pozmeňujúcich ná-
vrhov z pléna valného zhromaždenia, napr. 
tvoriť SFS z členských príspevkov, pôvodný 
návrh predstavenstva z rokovania valného 
zhromaždenia stiahnuť. Odporúča sa hlaso-
vanie o SFS ako celku – jednotného materi-
álu – so sumou 7 eur.
Doplnenie informácie z predchádzajúceho 
zasadania – advokáti majú možnosť zo SFS 
čerpať aj bezúročnú pôžičku.

Vstup na cudzie nehnuteľnosti

Na základe požiadavky z členskej základne 
o podrobnejší výklad zákona č. 215/1995 
Z. z., §14 – vstup a vjazd na cudzie nehnu-
teľnosti, bola oslovená advokátska kancelá-
ria na spracovanie právneho názoru k uve-
denej problematike, ktorá bola rozdelená na 
3 okruhy:
– zabezpečenie si samotného vstupu 

a vjazdu na cudziu nehnuteľnosť geode-
tom,

– zabránenie vstupu a vjazdu geodeta na 
cudziu nehnuteľnosť vlastníkom nehnu-
teľnosti,

– schopnosť vedieť preukázať aj v budúc-
nosti, že vstup a vjazd na nehnuteľnosť 
geodet vykonal v súlade so zákonnými 
podmienkami.

Uvedené bude odoslané členom Komory 
krátkou správou.
Rovnako bude riešená informácia o povin-
nej pracovnej zdravotnej službe a násled-
ných povinnostiach zamestnávateľov.

Webová stránka

Pri tvorbe nového webu sa odporúča trvať na 
zapracovaní notifi kácie po pridaní aktuality.

Cenník GaK prác

Uznesením 21/2018 Ekonomická komi-
sia pracuje na príprave aktualizácie cenní-
ka. Má predpripravené tabuľky na výpočet 
cien, ceny za GP, doplnenie adresných bo-
dov, JPÚ.
Pri tvorbe bude spolupracovať Ing. Kožár po-
skytnutím štatistík.
Ing. Ondriaš – navrhuje pre EK preveriť mož-
nosť implementovať nejakým modulom ce-
ny GaK prác do existujúceho ekonomické-
ho a stavebného softvéru CENKROS, ktorý 
pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou 
a realizáciou stavebnej zákazky. Umožňu-
je rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku 
s aktuálnymi cenami materiálov a staveb-
ných prác. Jednoducho sa v ňom kalkulu-
jú náklady, k dispozícii je prehľad o čerpaní 
a fakturácii vykonaných prác.
Ing. Repáň bude kontaktovať obchodných 
zástupcov k možnosti dodania databázy 
a cenníka GaK prác v požadovanej forme na 
zapracovanie do existujúceho softvéru.

27. slovenské geodetické dni

Miestom konania bude Žilina. Termín je stano-
vený na 7. – 8.11.2019. Odborný program je 
odbornými garantmi predbežne pripravený.
Pri organizovaní budú vypomáhať doc. Fraš-
tia, PhD. a Ing. Fencík, PhD.

Autorizácia elektronických geometrických 
plánov

Komora si uvedomuje, že na AGaK je prene-
sený výkon štátnej správy, v takom prípade 

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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
4. apríla 2019 v Senci

Rokovanie predstavenstva
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je pre AGaK mandátny certifi kát (MC) po-
trebný. Komora je tiež názoru, že MC sa ne-
smie prenášať, bolo by vhodné, aby bol nad-
viazaný na elektronický OP, alebo ináč za-
bezpečený.
Certifi kačná autorita Disig na základe otá-
zok z Komory odporúča osobné stretnutie.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku

28.02.2019 sa uskutočnilo posledné stret-
nutie pracovnej skupiny k uvedeným záko-
nom aj za účasti ministra. Účastníci upo-
zornili, že posledná verzia zákonov z 19.12. 
2018 je úplne rozdielna a napriek bilaterál-
nym rokovaniam, z ktorých nie je spracova-
ný elaborát, neboli do nej zapracované pri-
pomienky zúčastnených.
Namiesto stavebných komisárov budú pred-
nostovia stavebných úradov, ktorí budú absol-
vovať skúšky a nebudú podliehať starostom.

Územné plány

Komora architektov na rokovaní s KGaK (Ing. 
Hardoš, Ing. Uhlík, – problematika vzájomnej 
spolupráce oboch komôr a PPÚ) 16.01.2019 
prejavila záujem o ďalšie stretnutie, alebo ško-
lenie zo strany KGaK v súvislosti s problemati-
kou územných plánov.
Člen Komory Ing. Kuchar informoval o roz-
robených projektoch JPU v jeho fi rme, z kto-
rých je množstvo podnetov, ktoré by rád na 
stretnutí prezentoval a predviedol reálne 
ukážky súvisiace s touto problematikou.

Lehota na vytýčenie pozemkov

Do komory bola e-mailom prijatá otázka p. 
Šabľu k potrebnej lehote na vytýčenie po-
zemkov.
Pred rokom si dal vytýčiť hranicu pozem-
kov geodetom, ktorý sa nachádza v zozna-
me členov KGaK a dodnes čaká na úradné 
vystavenie protokolu o vytýčení hranice po-
zemkov. Geodet poskytol iba fotokópiu uve-
deného protokolu a prestal komunikovať.
Odovzdané členom Katastrálnej komisie.

Spolupráca KGaK a ZZGK pri organizácii 
odbornej konferencie „Ako ďalej pozemko-
vé úpravy“ 

06.03.2019 Komora prijala žiadosť ZZGK 
o spoluprácu pri organizácii okrúhleho sto-

la s tlačovkou za účasti ministerky Matečnej 
k dokumentu k PÚ, ktorý pripravuje MPaRV 
SR. Dokument bude predstavený 16.04.2019. 
Členovia predstavenstva e-mailovým hlasova-
ním 07.03.2019 odsúhlasili fi nančnú podpo-
ru vo výške 1 000 eur aj napriek tomu, že ide 
o neplánovanú akciu a suma sa nevedela zara-
diť do rozpočtu pre rok 2019.
Hlasovanie za dodatočné navýšenie sumy:
– o 1 000 eur: za – 3, proti – 5
– o 500 eur: za – 6, proti – 1, zdržal sa – 1
Predstavenstvo hlasovaním odsúhlasilo 
pre organizáciu odbornej konferencie „Ako 
ďalej pozemkové úpravy“ navýšenie pô-
vodne odsúhlasenej sumy 1 000 eur na 
1 500 eur.

Študijný odbor Geodézia a kartografi a 

Vďaka spoločnému úsiliu akademickej ob-
ce, žiadosti dekana SvF STU v Bratislave, 
spoločného stanoviska KGaK a ostatných 
profesijných organizácii a združení v odbore 
geodézia a kartografi a na Slovensku a listu 
z ÚGKK SR, sa podarilo zachovať v návrhu 
ministerstva študijný odbor Geodézia a kar-
tografi a ako samostatný odbor.
MŠVVaŠ SR zverejnilo v rámci medzirezort-
ného pripomienkového konania návrh vy-
hlášky o sústave študijných odborov na Slo-
vensku. ŠO Geodézia a kartografi a je navrh-
nutý ako samostatný odbor pod číslom 14.
Účinnosť vyhlášky je naplánovaná na 01.05. 
2019.

Zákon o vodách č. 364/2004 z pohľadu 
studní a geometrických plánov

Všetky studne vrátane domových sú vodné 
stavby na odber podzemnej vody, ktoré mu-
sia mať povolenie na odber podzemnej vo-
dy a stavebné povolenie s výnimkou studní 
s ručným odberom (nie čerpadlom).
Do 31.12.2020 musia byť všetky doteraj-
šie povolenia na studne uvedené do súla-
du so zákonom o vodách v znení novely 
č. 51/2018. Predstavenstvo sa zaoberalo 
touto informáciou z dôvodu nejasností, či 
budú stavebné úrady striktne ku kolaudač-
nému konaniu vyžadovať aj vyhotovenie GP 
na vodnú stavbu, prípadne len na vyčlene-
nie pozemku pod vodnou stavbou s kódom 
spôsobu užívania pozemku, alebo nie.
Z praxe vyplynulo, že je potrebné ku kolau-
dačnému konaniu vypracovať GP na vodnú 
stavbu – druh pozemku: zastavaná plocha, 

spôsob využitia – ostatné inžinierske stavby 
(studňa).

Novela zákona o pozemkových 
spoločenstvách

V zmysle novely zákona 97/2013 o pozem-
kových spoločenstvách z októbra 2018, je 
potrebné uzatvoriť novú zmluvu o pozemko-
vom spoločenstve do 31.05.2019. Pozemky 
sa delia na spoločnú nehnuteľnosť a spoloč-
ne obhospodarovanú nehnuteľnosť (nová 
kategória).

KGaK – partner konferencie „Geodézia, 
kartografi a a geoinformatika 2019“

01.03.2019 bola od zástupcov Ústavu geo-
dézie, kartografi e a geografi ckých infor-
mačných systémov Fakulty BERG Technic-
kej univerzity v Košiciach prijatá otázka, či 
KGaK ako stavovská organizácia združujúca 
autorizovaných geodetov a kartografov ne-
má záujem stať sa partnerom pripravovanej 
konferencie „Geodézia, kartografi a a geoin-
formatika 2019“, ktorá sa uskutoční 10. – 
13.09.2019 v Nízkych Tatrách, v Demänov-
skej doline.
Návrh: Ing. Repáň – podpredseda KGaK, 
vedecký garant a člen vedeckého výboru 
konferencie.
 
Podpora fakultného Volejbalového turnaja 
geodetov

KGaK prijala žiadosť od Ing. Pavla Letka, 
PhD., z Katedry geodetických základov, Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave o fi nančnú 
podporu fakultného Volejbalového turnaja 
geodetov, ktorý je zároveň memoriálom 
doc. Viktora Gregora a tento rok sa uskutoč-
ní už po jedenásty raz. Organizátori sú z ra-
dov doktorandov a mladých vedeckých pra-
covníkov, a preto fi nančnú stránku veci nie 
sú schopní zabezpečiť v plnej miere z vlast-
ných zdrojov.
Predstavenstvo odsúhlasilo fi nančnú pod-
poru vo výške 100 eur.

STN-online

Pre prihlásený počet odberateľov 288 (v ro-
ku 2018 239) je výška ročného poplatku 
na rok 2019 3 962 eur, čiže na 1 odbera-
teľa je poplatok vo výške 13,76 eur (v roku 
2018 16,05 eur). Suma za odber noriem bu-
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de uvedená vo výzve k úhrade členského 
príspevku s poistným.

Zmena poplatkov za jednorazové 
parkovanie v areáli Prešovská

Od 01.04.2019 príde k zmene poplatkov za 
jednorazové parkovanie v areáli Prešovská 
45 z doterajších 3 EUR/vstup na deň bez 
DPH – jedno ohlásené vozidlo na 4 EUR/
vstup na deň bez DPH – jedno ohlásene vo-
zidlo.

Valné zhromaždenie – zásielka, 
predajcovia

Zásielka 
V zmysle rokovacieho poriadku, článok 
4 „Miesto, termín, čas a program rokovania 
oznamuje kancelária Komory všetkým čle-
nom najneskôr 3 týždne pred konaním zhro-
maždenia, alebo do 7 dní po jeho zvolaní, ak 
ide o mimoriadne zhromaždenie. V prípade, 
ak je v programe schvaľovanie dokumentov, 
s ich návrhmi musia byť členovia oboznáme-
ní vhodnou formou (elektronickou poštou, 
na webovej stránke) minimálne 7 dní pred 
konaním zhromaždenia.“
Podľa článku 9, „Uznesenie doručí kancelá-
ria komory každému členovi komory poš-
tou“ .
V zmysle uvedeného budú materiály k VZ 
v budúcom roku umiestnené na webe a odo-
slané členom krátkou správou.
V pripravovanej novele zákona o Komore je 
pre členov uvedená povinnosť založenia e-
-mailovej adresy.
Predajcovia
Od predajcu geodetickej techniky bola pri-
jatá otázka k možnej účasti na valnom zhro-
maždení.
Predstavenstvo považuje VZ za internú ak-
ciu. V diskusii odsúhlasilo kompromisné rie-
šenie – možná účasť predajcov na VZ for-
mou reklamy – bannery, rollupy (nie stánky 
s prístrojmi a softvérmi), v závislosti od mož-
ností a ochoty hotela, v ktorom bude VZ pre-
biehať.

Spoločné rokovanie orgánov Komory

Termín rokovanie je stanovený na 13. – 14. 
06. 2019. Tajomníčka KGaK preverí mož-
nosť organizácie v Hoteli Tenis, ktorý by bol 
možno vhodný aj na organizáciu budúceho 
valného zhromaždenia.

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

Valné zhromaždenie otvorí predseda pred-
stavenstva.
Vedením valného zhromaždenia boli odsú-
hlasení Ing. Peter Repáň (doobeda) a Ing. 
Miroslav Hudec (poobede).
Členovia predstavenstva sa uzniesli na na-
sledujúcich návrhoch na voľby do mandáto-
vej, návrhovej komisie, a na voľbe zapisova-
teľa, ktoré budú predložené na schválenie 
na valnom zhromaždení:

Mandátová komisia: Ing. Andrej Gargalovič 
– predseda, členovia, Ing. Drahoslava Ko-
márková, Ing. Jozef Piroha
Návrhová komisia: Ing. Martina Bušniaková 
– predsedníčka, členovia Ing. Miroslav Hu-
dec , Ing. Branislav Schuster
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 2018, 

audit, účtovná závierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory pre rok 2019.
9.  Diskusia.
 Obed.
10. Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR
11.  Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – 

legislatívny proces návrhu zákona 
o územnom plánovaní a zákona 
o výstavbe.

12. Ing. Ján Hardoš – príprava novely 
zákona o Komore, sociálny fond 
solidarity AGaK.

13.  Diskusia.
14.  Uznesenie.
15.  Záver.

Ročná účtovná závierka
 
Výsledok ročnej účtovnej závierky za rok 2018:
Výnosy  – 219 127,69 Eur 
Náklady  – 232 453,05 Eur
 
Audit účtovnej závierky za obdobie roka bol 
spracovaný audítorskou spoločnosťou SISA 
auditing, spol. s r. o. Výsledkom vykonaných 
prác bolo vydanie správy audítora, vypraco-
vanie listu odporúčaní na odstránenie ne-
dostatkov zistených pri audite a vydanie do-
datku k správe nezávislého audítora, obsa-
hujúceho správu k informáciám uvedených 
vo výročnej správe – Predpokladaný budúci 
vývoj činnosti, Vplyv činnosti na životné pro-
stredie a na zamestnanosť, Udalosti osobit-
ného významu, ktoré nastali po skončení úč-
tovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje vý-
ročná správa, Náklady na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja, Nadobúdanie vlastných 
akcií, dočasných listov, obchodných podie-
lov a akcií, dočasných listov a obchodných 
podielov materskej účtovnej jednotky podľa 
§ 22, Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrov-
nanie straty, Organizačná zložka v zahraničí.
Záver auditu: Účtovná závierka za rok 2017 
poskytuje pravdivý a verný obraz fi nančnej situ-
ácie KGaK k 31.12.2017 a výsledok jej hospo-
dárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve.
 
Daňové priznanie
 
V zmysle zákona o dani z príjmov je Komora 
geodetov a kartografov daňovníkom, ktorý 
nie je založený alebo zriadený na podnikanie. 
Táto osobitosť spočíva vo vymedzení príjmov, 
ktoré sú pri tomto okruhu daňovníkov zdaňo-
vané. Predmetom dane podľa § 12, ods. 2 sú 
príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý zisk.

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej podni-
kateľskej činnosti: -13 325,36 eur
– položky zvyšujúce výsledok hospodáre-

nia – výdavky, ktoré nie sú daňovými vý-
davkami: 202 572,70 eur

– položky znižujúce výsledok hospodáre-
nia – príjmy, ktoré nie sú predmetom da-
ne podľa § 12 ods. 7: 191 616,89 eur

– základ dane: - 2 369,55 eur
– daň 21%: 0,00 eur

Daňové priznanie vypracovala a elektronic-
ky odoslala na DÚ účtovníčka Ing. Monika 
Hanzenová.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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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 spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií T: 2019

 
Zatiaľ posledné pracovné stretnutie na pôde 
ÚGKK SR k novému zákonu o komore sa 
uskutočnilo 11.04.2019. Účastníci sa dopra-
covali po §9. V začiatkoch prác na tvorbe 
paragrafového znenia sa uvažovalo aj so 
zmenou názvu Komory na Slovenská komo-
ra geodetov a kartografov. Táto zmena po 
23 rokoch existencie Komory by však za-
siahla a komplikovala množstvo ďalších ob-
lastí, aj medzinárodných. Málo inštitúcií vo 
svete má označenie štátu vo svojom názve. 
Predstavenstvo od návrhu zmeny názvu Ko-
mory upustilo.
 
Rôzne

Cenník GaK prác
Na základe uznesenia č. 21/2018 pracuje 
Ekonomická komisia na príprave aktualizá-
cie Sadzobníka pre navrhovanie cien geode-
tických a kartografi ckých prác. Komisia má 
zhromaždené rôzne podnety na jeho aktuali-
záciu, má pripravené nové tabuľky na výpočet 
cien za geometrické plány a vytyčovanie hra-
níc pozemkov, plánuje doplnenie cien za ela-
borát adresného bodu, jednoduché pozem-
kové úpravy a pod. Ing. Repáň bude zároveň 
kontaktovať vydavateľov elektronických kalku-
lačných a cenových softvérov na implemen-
táciu sadzobníka do nich. Predstavenstvo sa 
dohodlo, že dodacie podmienky pri jednotli-
vých cenových tabuľkách budú odstránené, 
a v úvodných kapitolách sadzobníka budú za-

defi nované všeobecné pravidlá ohľadne doda-
cích podmienok, ako napr. minimálny obsah 
geodetického a kartografi ckého elaborátu, 
základné právne a technické predpisy pre ge-
odetické a kartografi cké práce a pod.

Zákon o územnom plánovaní a o výstavbe
Medzirezortné pripomienkové konanie záko-
nov sa začalo 19.04.2019 a termín jeho ukon-
čenia je 10.05.2019. Do zákonov sa dostalo 
len minimum pripomienok predložených na 
stretnutiach pracovných skupín. Zástupcovia 
Komory spracujú zásadné pripomienky.

Odborná konferencia „Ako ďalej 
pozemkové úpravy“ 
V nadväznosti na zorganizovanú odbornú 
konferenciu „Ako ďalej pozemkové úpravy“, 
bol od organizátorov prijatý návrh na uzna-
nie účasti na konferencii za vzdelávaciu akti-
vitu v zmysle sústavného vzdelávania AGaK.
Predstavenstvo uvedené odsúhlasilo s bo-
dovým hodnotením 10 bodov.
Na konferencii bol rozdávaný účastníkom 
časopis SGaK 1/2019 s anketou ZZGK. 
O navýšení nákladu 100 ks, ktorý si ZZGK 
sám uhradil, nebol predseda redakčnej rady 
informovaný. Ing. Lukáč dodatočne súhlasí 
s jeho distribúciou na predmetnej akcii.

Stretnutie s najstarším AGaK 
Ing. Rudolfom Hagarom
Na požiadanie najstaršieho člena KGaK sa 
predseda KGaK osobne stretol s Ing. Haga-
rom – 90 rokov. Požiadal o možnosť udelenia 
čestného členstva, ktoré samozrejme nie je 
vylúčené, ale v takom prípade nie je možné 
aktívne autorizovanie. Ing. Hardoš mu odpo-
ručil spracovať svoje spomienky do časopisu.

FIG
Kongres FIG sa uskutočnil 22. – 26. apríla 
2019 v Hanoji, Vietnam. Za KGaK sa ho zú-
častnil Ing. Hardoš.
Bližšie informácie budú prednesené na spo-
ločnom zasadaní.

Platby DPH pre GaK činnosti
Ing. Ondriaš navrhuje, aby sa obnovila ini-
ciatíva k možnosti platenia DPH pre GaK čin-

nosti len zo zaplatených faktúr tak, ako to 
prešlo stavbárom.
V zákone o DPH je táto možnosť len pre 
stavebné a montážne činnosti. Iniciatívu je 
možné začať len pri najbližšej novelizácii zá-
kona o DPH. Je otázne, či by AZZZ SR (Aso-
ciácia zamestnávateľských zväzov a združe-
ní) s uvedeným súhlasil, ak, tak len pre prá-
ce v inžinierskej geodézii, ktorá úzko súvisí 
so stavebnými činnosťami.

Kde je hranica neoprávneného podnikania 
pri GaK činnostiach?
Ing. Ondriaš sa na podnet od člena KGaK 
pýta, kedy ide o neoprávnené podnikanie pri 
využití TLS, napr. projektantská (stavebná) 
fi rma si zameria polohopis – výškopis po-
mocou TLS (bez geodeta) a na tomto pod-
klade projektuje stavbu?
Odpoveď: Je potrebné preveriť obchodný 
alebo živnostenský register, či má daná fi r-
ma tieto práce zapísané, a ak nie, je to neo-
právnené podnikanie.

Čerpanie rozpočtu
Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK 
sú k 1. štvrťroku 2019 čerpané uspokojivo.
V nadväznosti na prijatú tvorbu a využitie SFS 
bude tabuľka čerpania rozpočtu doplnená o po-
ložku pre príjem prostriedkov do SFS AGaK.

VZ KGaK v Senci 
Zhodnotenie VZ
Ing. Hardoš – valné zhromaždenie prebeh-
lo bez problémov. Počas rokovania prijal od 
3 členov KGaK poďakovanie, uznanie za prá-
cu funkcionárov Komory.

Počet účastníkov VZ:
Podľa zápisnice Mandátovej komisie počas 
priebehu VZ:
–  fyzicky prítomných 479 členov,
–  zastupovať sa nechalo 27 členov,
Spolu 506 hlasov – 69,10 %

Podľa defi nitívneho spočítania prezenčnej 
listiny po ukončení VZ:
– fyzicky prítomných 483,
– zastupovať sa nechalo 27 členov.
Spolu 510 hlasov.
 

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
3. mája 2019 v Bratislave
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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

Zastúpenie podľa krajov:

Kraj Počet účastníkov VZ Nezúčastnení čl.

Bratislavský 145 45

Trnavský 60 18

Trenčiansky 61 24

Nitriansky 65 8

Žilinský 56 36

Banskobystrický 40 22

Prešovský 31 40

Košický 25 54

Česi 0 2

Spolu 483 249

Analýza diskusných príspevkov:
Ing. Eugen Leitmann: Navrhol zmenu dis-
ci plinárneho poriadku – doplniť bod k čl. 7 
a 10 disciplinárneho poriadku:
 
Čl. 7
Začatie disciplinárneho konania
2. Návrh na začatie disciplinárneho kona-
nia možno podať do šiestich mesiacov odo 
dňa, keď sa o porušení disciplíny člen Ko-
mory alebo orgán Komory dozvedel, najne-
skôr do troch rokov do šiestich rokov od 
dňa, keď k porušeniu došlo.
 
Čl. 10
Zastavenie, prerušenie a zamietnutie 
disciplinárneho konania
1.  Disciplinárna komisia zastaví disciplinár-

ne konanie, ak:
a.  bol návrh na začatie konania vzatý späť 

pred vyhlásením rozhodnutia;
b.  bol návrh na začatie konania podaný po 

uplynutí doby 6 mesiacov odo dňa, keď 
sa o porušení disciplíny dozvedel člen 
Komory alebo orgán Komory, alebo po 
uplynutí 3 rokov 6 rokov od dňa, keď 
k porušeniu disciplíny došlo;

Ing. Miroslav Kováč: Platíme si poistku, keď 
niečo chybné spravíme – dokedy poistka 
platí? Teda kedy je doba premlčaná? Tak 

dokedy sme poistení?
 
Právna kancelária bude poverená prevere-
ním premlčacích lehôt v prípade disciplinár-
neho poriadku a poistnej zmluvy aj v súčin-
nosti s inými legislatívnymi predpismi.
Ing. Hardoš: Doteraz bola vždy plánovaná 
strata – ako bolo spomenuté, v minulosti 
vznikol nejaký „vankúš“ zo školení PÚ... po-
stupne sa nám tento vankúš míňa, členské 
príspevky sa už cca 10 – 15 rokov nezvyšo-
vali, ceny za VZ sa neustále zvyšujú, je prav-
depodobné, že členské sa bude musieť v bu-
dúcnosti zvýšiť. Máme suverénne najnižšie 
členské zo všetkých komôr. Vykonáme ana-
lýzu, ako sa zvyšovala infl ácia, ceny ... a bu-
deme musieť pristúpiť k zvýšeniu členského 
príspevku. Je to dôležité, aby sme mali aj re-
zervu na neplánované akcie.
Bude spracovaná analýza pre zvýšenie člen-
ského príspevku. Kedy sa naposledy zvyšo-
valo členské, ako sa menia náklady na VZ, 
informácie o priemernej mzde... prípadne sa 
posúdi defi cit v rozpočte, o ktorý je možné 
navýšiť príjem v členskom príspevku.

Rozpracovanie úloh na základe uznesenia 
z VZ v Senci:
1. Publikovať materiály z VZ KGaK v peri-
odiku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGaK) a na internetovej stránke KGaK.
Termín: júl 2019 Z: redakčná rada

2. Prerokovať diskusné príspevky z VZ 
KGaK a zaujať k nim stanovisko.
Termín: máj 2019 Z: členovia predstavenstva 

3. Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, mi-
nimálne jedenkrát v roku.
Z: regionálni zástupcovia Termín: priebežne

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

5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 27. slo-
venských geodetických dní v roku 2019.
Termín:  nov. 2019 Z: Ing. Stromček 

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

7. Napomáhať začleneniu odborných ge-
odetických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry na zlepšenie hospodárskej pozície ge-
odeta na trhu práce. 
Termín: priebežne Z: členovia Komisie pre KN 
 a PÚ a Komisie IG 

a Odborným komisiám:
Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 
pripomienky členov k právnym a technic-
kým predpisom.
Termín: priebežne 
 Z: členovia orgánov KGaK a odborných komisií

Príprava spoločného zasadania orgánov 
KGaK
Termín a miesto rokovania:
13. – 14.06.2019, možné miesta Kaskády, 
Zerrenpach, Kohútka...
Zasadanie začne skôr, cca o 11.00 hod. 
obed bude plánovaný na 13.00 hod.
Pozvánky pre ÚGKK SR, riaditeľovi VÚGK 
a GKÚ je potrebné riešiť ihneď po získaní 
miesta rokovania.
Predbežnú pozvánku poslať všetkým orgá-
nom Komory s výzvou na návrh bodov do 
programu.
 
Otázky na Úrad: 
–  predĺženie alebo aktivácia preukazu geo deta 
–  návrh na spracovanie Krátkej správy 
–  odporúčací postup, úhrada,
– elektronický podpis – od 01.05.2019 by 

mal fungovať pre úradných overovateľov,
–  aktivity Úradu.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav od 28.02.2019)
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

870 Ing. Katarína Skalická A 1. 4. 2019
946 Ing. Ján Herško A 11. 6. 2019
Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav od 28.02.2019):
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

213 Ing. Anton Koža B 1. 4. 2019
349 Ing. Viliam Skřipský C 5. 4. 2019
006 Ing. Florián Babin B 29. 4. 2019
Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

367 prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. B 23. 4. 2019

Informácie kancelárie KGaK



slovenský geodet a kartograf   2|2019 51k o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Vo veku 83 rokov nás 23. apríla 2019 náhle opustil dlhoročný člen 
a čestný člen Komory geodetov a kartografov (KGaK), dlhoročný 
pedagóg a vedúci Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave a významný odborník v oblasti Inžinierskej geodézie – prof. 
Ing. Vlastimil Staněk, PhD.

Profesor Vlastimil Staněk venoval väčšinu pracovného života tvo-
rivej práci na Stavebnej fakulte SVŠT, neskôr STU v Bratislave. Po 
skončení štúdia zememeračského inžinierstva na FIS SVŠT v Brati-
slave v roku 1959 nastúpil na Riaditeľstvo vodohospodárskeho roz-
voja (teraz Vodohospodárska výstavba, š. p.) v Bratislave, kde vyko-
nával a zabezpečoval geodetické práce pri výstavbe veľkých vodo-
hospodárskych objektov.

Na Katedru geodézie Stavebnej fakulty SVŠT prešiel 1. októbra 
1968 ako odborný asistent. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť 
kandidáta technických vied. Za docenta pre odbor geodézia bol vy-
menovaný 1. júna 1981 a za profesora 25. júla 1997.

Od roku 1983 bol školiteľom vedeckých ašpirantov (doktorandov). 
Bol dlhoročným garantom doktorandského štúdia na odbore Ge-
odézia a kartografi a na našej fakulte a predsedom spoločnej odbo-
rovej komisie pre toto štúdium v Slovenskej republike.

Od 1. septembra 1986 do 31. januára 1991 vykonával funkciu ve-
dúceho Katedry geodézie SvF, v rokoch 1995 až 1998 bol členom 
akademického senátu SvF a v rokoch 1997 až 2003 členom vedec-
kej rady SvF. Na svojom pracovisku aktívne pôsobil ako pedagóg až 
do 30. júna 2010. Na návrh Katedry geodézie mu vedecká rada fa-
kulty udelila titul profesor emeritus.

V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na ob-
lasť inžinierskej geodézie. Je autorom a spoluautorom 2 monogra-
fi í, 12 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), vyše 65 vedec-
kých a odborných prác a spoluautorom Terminologického slovní-
ka geodézie, kartografi e a katastra. Referoval na 40 konferenciách 
a seminároch u nás i v zahraničí. Bol zodpovedným riešiteľom 
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Nekrológ 
Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.

a spoluriešiteľom 11 výskumných úloh zameraných najmä na vy-
tyčovacie práce a kontrolné merania rozsiahlych a konštrukčne ná-
ročných stavebných objektov (diaľničné mosty a estakády, atómové 
elektrárne, priehrady, tunely a pod.), úloh zameraných na meranie 
posunov a pretvorení, ako aj určovanie geometrických parametrov 
stavebných objektov a optimalizáciu budovania sietí na účely inži-
nierskej geodézie.

Mal rozsiahlu expertíznu a posudkovú činnosť. Dlhé roky pôsobil 
ako predseda a člen komisií pre obhajoby diplomových a dizertač-
ných prác, habilitačných a inauguračných konaní. Vypracoval množ-
stvo oponentských posudkov na práce kolegov doma i v Českej re-
publike.

Aktívne sa zapájal aj do činnosti Komory geodetov a kartografov. 
V rokoch 1997 až 2007 vykonával funkciu predsedu skúšobnej ko-
misie a od 27. marca 2009 bol čestným členom KGaK. Záslužná bo-
la jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti.

Prof. Staněk je nositeľom viacerých vyznamenaní, ktorými postup-
ne ocenili jeho prácu profesijné združenia, univerzity, ako aj jeho al-
ma mater. Medzi najvýznamnejšie patria Plaketa STU v Bratislave, 
Strieborný odznak Mesta Bratislava a Veľká medaila sv. Gorazda za 
dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, ktoré mu udeli-
lo v roku 2006 Ministerstvo školstva SR.

Prof. Staněk bol komplexnou osobnosťou, bol inšpiráciou pre všet-
kých, ktorí mali to šťastie s ním pracovať, či tráviť chvíle oddychu. 
Bol človekom, ktorý obohacoval náš vnútorný svet. Nuž, dopraj-
me mu pokojný spánok a pre nás nech je útechou, že sme mali to 
šťastie poznať ho a stráviť s ním aspoň kúsok pracovného, či osob-
ného života.

Posledná rozlúčka s prof. Staněkom sa uskutočnila 2. mája 
2019 v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

S úctou spomíname. Česť jeho pamiatke.




