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l Milí čitatelia,
v predošlom čísle sme uverejnili hlavný odborný prí-
spevok pracovníkov ÚGKK SR, ktorým sme chceli dať 
základnú informáciu všetkým členom Komory, ako 
aj ostatným čitateľom o pripravovanej implementácii 
JTSK09 do katastra nehnuteľností. Zámerom redakčnej 
rady bulletinu bolo v nasledujúcom treťom čísle uverej-
niť pripravované usmernenie ÚGKK SR k tejto proble-
matike, a následne vaše reakcie. Musím konštatovať, že 
túto predstavu sa nám nepodarilo splniť, pretože proces 
vyhlásenia a uvedenia usmernenia do praxe sa pozasta-
vil, zrejme pre povolebnú výmenu politickej garnitúry vo 
vedení štátu.

Preto sme do odbornej časti bulletinu zaradili prí-
spevky, ktoré sme mali v redakcii pripravené na zverej-
nenie. Sú však pomerne rôznorodé a netvoria ucelený 
tematický celok. Prvý príspevok je od skúseného autori-
zovaného geodeta a kartografa kategórie A a bývalého 
pedagóga Katedry mapovania a pozemkových úprav 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, zameraný na odvo-
denie krajných odchýlok na meranie zmien v katastri 
nehnuteľností v nadväznosti na technické predpisy pre 
túto oblasť katastra. Druhý príspevok spracovala Ekono-
mická komisia pri Komore geodetov a kartografov, so 
zámerom urobiť akýsi úvod do cenovej problematiky 
v odbore geodézia a kartografia. Predpokladáme, že 
v tejto problematike budú členovia komisie pokračovať 
a v niektorých nasledujúcich číslach bulletinu nám pri-
nesú ďalšie informácie a konkrétne príklady z cenovej 
problematiky. Tretí príspevok pripravil autorizovaný 
geodet a kartograf kategórie C a externý doktorand 
Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave o environmentálnom modelovaní 
krajiny v projektoch pozemkových úprav. Skupinu troch 
odborných príspevkov dopĺňa článok delegátov Komory 
o priebehu XXIV. kongresu a valného zhromaždenia Me-
dzinárodnej federácie geodetov FIG.

Informatívnu časť bulletinu tvoria: pozvánka na 18. 
slovenské geodetické dni, ktoré sa uskutočnia opäť 
v Žiline, informácie zo zasadaní predstavenstva Komo-
ry, ako aj informácie z výjazdného zasadania všetkých 
orgánov Komory v Rohoznej, počas ktorého sa uskutoč-
nilo aj spoločné rokovanie so zástupcami vedenia ÚGKK 
SR. Informatívnu časť dopĺňajú pravidelné rubriky veno-
vané novým členom Komory, tajnička, i reklamy dílerov 
prístrojovej techniky.

Pekné čítanie tretieho čísla bulletinu Komory želá 

všetkým čitateľom za redakčnú radu

Ing. Štefan Lukáč, predseda redakčnej rady
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Odvodenie krajných odchýlok na meranie zmien 
v katastri nehnuteľností

1. Úvod

V súvislosti s platnosťou novej vyhlášky ÚGKK 
SR č. 461/2009 Z. z., ktorá zaviedla vyššiu 
presnosť v určovaní polohy podrobných bo-
dov, sa žiada odvodiť aj nové krajné polohové 
odchýlky. Presnosť je daná základnou stred-
nou súradnicovou chybou mxy = 0,08m. 
V praxi vzhľadom na metódy podrobného 
merania môžeme považovať presnosť v obi-
dvoch súradniciach X a Y za rovnakú, čiže mx 
= my = mxy. Za predpokladu normálneho 
rozdelenia pravdepodobnosti náhodných 
chýb sa dajú z tejto charakteristiky presnosti 
odvodiť tieto krajné odchýlky:

a) krajná polohová chyba ΔP,
b) krajný polohový rozdiel dvoch nezávislých 

meraní toho istého bodu Δ2P,
c) krajná odchýlka medzi priamo meranou 

dĺžkou a dĺžkou vypočítanou zo súradníc 
dvoch bodov Δd.

Všetky odchýlky sú odvodené na hladine 
významnosti α = 5%.

2.  Krajná polohová chyba ΔP

Skutočná chyba v polohe meraného bodu 
ep, ako rozdiel medzi polohou určenou na-
meranými alebo vypočítanými súradnicami 
a presnou polohou, ktorú nepoznáme, je da-
ná vzťahom:

ep = ε2
x+ε2

γ ,

kde εx – skutočná chyba v x-ovej súradnici,

εy – skutočná chyba v y-ovej súradnici.

Chyby ep tvoriace základný súbor sú dvojroz-
merné chyby, ktoré budú podľa [1] nadobú-
dať hodnoty z intervalu od 0 do ΔP 

ep ≤ ΔP = 2,5 * mxy = 2,5 * 0,08 m = 0,20 m.

Toto kritérium možno prakticky použiť pri 
opakovanom (kontrolnom) meraní tých istých 
bodov za predpokladu, že kontrolné meranie 
má presnosť podstatne vyššiu, t. j. 
mk < 0,7mxy.

3.  Krajný polohový rozdiel dvoch 
nezávislých meraní toho istého 
bodu Δ

2
P 

Nech x1, y1, x2, y2 sú súradnice bodu z 1. 
a 2. merania, ktorých presnosť je určená 
strednou súradnicovou chybou mxy, potom 
presnosť súradnicových rozdielov 

Δx =  x1 – x2
a  Δy = y1 – y2 bude podľa zákona o hroma-
dení chýb:

mΔx = mΔy = mΔxy =  mxy * 2.

Polohový rozdiel dvoch meraní bude

Δp = Δx2 + Δy2.

Pre množinu takto vypočítaných polohových 
rozdielov Δp, ktoré sú podobne ako v a) dvoj-
rozmernými chybami, platí:

Δp ≤ Δ2P = 2,5*mΔxy, po dosadení

Δ2P = 2,5* 2*mxy,

Δ2P = 3,54*mxy,

Δ2P = 0,28 m.

4.  Krajná odchýlka medzi priamo 
meranou dĺžkou a dĺžkou 
vypočítanou zo súradníc dvoch 
bodov Δd.

Dĺžku zo súradníc dvojíc určovaných bodov 
počítame podľa vzťahu:

d = Δx2 + Δy2,

kde Δx, Δy sú rozdiely v súradniciach týchto 
dvojíc bodov. Stredná chyba takto vypočíta-
nej dĺžky md bude podľa zákona o hromadení 
chýb:

md = mxy* 2.

Rozdiely medzi vypočítanou dĺžkou d a pria-
mo meranou dĺžkou dm možno považovať 
za skutočné chyby v dĺžke εd, keďže dĺžka 
(omerná miera) dm je určená s omnoho vyš-
šou presnosťou ako súradnice bodov. Chyby:

εd = d – dm

možno s určitým zjednodušením považovať 

za jednorozmerné chyby v dĺžke, ktoré nado-
búdajú kladné aj záporné hodnoty do veľkosti 
krajnej odchýlky Δd:

|εd | ≤ Δd = 2md, po dosadení

Δd = 2 * 2 * 0,08,

Δd = 0,23 m.

5.  Porovnanie krajných odchýlok

Odvodený krajný polohový rozdiel dvoch ne-
závislých meraní toho istého bodu v b) Δ2P 
je väčší ako krajná odchýlka pri omernej mie-
re v c) Δd . To je z toho dôvodu, že dĺžky d, 
dm , nie sú v skutočnosti určované v jednoroz-
mernom priestore, a preto budú mať aj chyby 
εd odlišné rozdelenie pravdepodobnosti od 
normálneho rozdelenia, čo bolo zanedbané 
v c).
Keď dosadíme za mxy = 0,14 m, čo je podľa 
normy [3] tretia trieda presnosti pre podrob-
né body, vyjde nám pre Δd hodnota 0,40 m, 
čo je v súlade s [2]. Podľa normy [3] je 
Δd funkciou dĺžky omernej miery a nado-
búda hodnotu pre 3. triedu presnosti od 
0,26 m do 0,40 m pre dĺžky od 1 do 120 m. 
Toto považujem v súčasnosti za prekonané, 
keďže pri dnešnej technike určovania súrad-
níc podrobných bodov nie je ich presnosť 
prakticky ovplyvnená vzdialenosťou týchto 
bodov, aspoň nie v malom rozsahu od 1 do 
120 m.

Toto je I.  kritérium v citovanej norme, určené 
vzorcom (4):

|Δd| ≤ 2ud,

pričom | Δd | je v našom prípade v c) ozna-
čené |εd| a

 d+12
ud = 1,5 ——––——— mxy.

d+20

II. kritérium podľa normy, vzorec (5):

|Δd| ≤ ud 

má byť splnené pre 60 % a viac testovaných 
dĺžok d. 60% je nepresná hodnota, pretože 
v normálnom rozdelení pravdepodobností xy
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jednorozmerných chýb vychádza teoretická 
hodnota pre podmienku |Δd| ≤ ud 68 %, 
pozri napr. [1].

Podobne je v norme (nevedno prečo) pre 
polohové rozdiely Δp uvedené kritérium I. 
podľa vzorca (9) predmetnej normy:

Δp ≤ 1,7 mxy,

čomu zodpovedá pravdepodobnosť pre 
dvojrozmerné chyby podľa [1] len 76 %, ak 
kontrolné meranie má presnosť podstatne 
vyššiu než súradnice, ktoré kontrolujeme. 
Hodnota 1,7 = √3 je násobok mxy, ktorému 
zodpovedá inflexný bod sumačnej funkcie 
dvojrozmerného rozdelenia chýb, pozri [1] 
str. 338. Pravdepodobne odtiaľ bola táto hod-

nota prevzatá. Tieto kritériá sa prebrali aj do 
vyhlášky č. 461/2009 Z. z., § 59 presnosť 
meračských prác:
odsek (4) – vzorec pre ud,
odsek (8) – kritérium pre |Δd| ,
odsek (9) písmeno a) – kritérium 
Δp ≤ 0,08 *1,7 = 0,14 m .

6.  Záver

Odvodené krajné odchýlky sú teoretické hod-
noty. Bolo by vhodné porovnať ich s rozborom 
presnosti praktických meraní vyhotovených 
v minulosti, ktoré sa nachádzajú v mojom ar-
chíve a archívoch iných geodetických firiem.
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Základy cenotvorby

1.  Úvod

O téme stanovenia úrovne cien geodetických 
a kartografických prác sa v Komore geode-
tov a kartografov intenzívne diskutuje už od 
prvého dňa jej vzniku. Koniec tejto diskusie 
je v nedohľadne, pričom niektoré otázky sa 
neustále opakujú, a preto sme sa rozhodli do 
nej prispieť týmto textom, ktorý by mal viesť 
k vyjasneniu základných pojmov cenotvor-
by, cenových cieľov a výpočtu ceny za naše 
služby. Pritom sa musia rešpektovať dôvody, 
ktoré viedli Protimonopolný úrad k uloženiu 
pokuty Komore geodetov a kartografov. Úrad 
odôvodnil rozsudok porušením zákona NR 
SR č. 136/2001 Z. z. v tom zmysle, že cen-
ník mal celoslovenskú pôsobnosť, že sa ob-
medzovala voľná súťaž na trhu geodetických 
a kartografických prác a Komora sa snažila 
o monitorovanie a sankcionovanie členov pri 
nedodržaní cenníka.

2.  Definície základných pojmov

Trh – miesto, kde sa stretávajú výrobcovia 
a spotrebitelia, predávajúci a kupujúci, predaj 

a kúpa, ponuka a dopyt. Trh je oblasť ekono-
miky, kde dochádza k výmennej činnosti me-
dzi jednotlivými subjektmi prostredníctvom 
výmeny tovarov a služieb za trhové ceny. Trh 
je sústava výmenných vzťahov medzi kupujú-
cimi a predávajúcimi, ktorá vzniká a vyvíja sa 
s rozvojom deľby práce. Jeho najdôležitejšími 
prvkami sú dopyt, ponuka a cena. Základný-
mi subjektmi trhu sú: domácnosti, podniky 
a štát.

Cena – v ekonómii: hodnota tovaru a služieb 
vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (to-
var, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty 
prenesenej opotrebovaním základných pro-
striedkov, spotrebovaných obežných pros-
triedkov a vynaloženej práce. Tým nie je po-
vedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať 
hodnote. Spravidla sa cena nerovná hodnote. 
Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich re-
gulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá ur-
čitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie 
výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pô-
sobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a do-
pyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (tr-
hový mechanizmus). Cena je jediným prvkom 
marketingového mixu, ktorý produkuje zisk, 

ostatné produkujú náklady. Stanovenie cien 
a cenová konkurencia sa považuje za prob-
lém číslo jeden, ktorý by mal riešiť marketing.

Služby – výsledok určitej ekonomickej činnos-
ti, cieľom služieb je uspokojovať ľudské potre-
by. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo 
nemateriálnej povahy. Služby predstavujú 
z hľadiska celého národného hospodárstva 
tzv. tretí sektor výroby, ktorý sa má významne 
zúčastňovať na tvorbe hrubého národného 
produktu.

Ponuka – časť trhu, na ktorej sa nachádzajú 
výrobcovia, predávajúci. Tvorí ju objem tova-
rov a služieb určených na predaj za ceny, kto-
ré si stanovujú predávajúci.

Dopyt – kvantitatívne určená, peniazmi podlo-
žená potreba určitých tovarov a služieb, ktoré 
vstupujú na trh (popri ponuke).

Trhová cena je cena vyjadrujúca spoločenskú 
hodnotu tovaru a služieb v peniazoch, ktorá 
vzniká na základe ponuky a dopytu na trhu.

Spotrebiteľská cena je maloobchodná cena 
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tovaru alebo služieb ako cena platená koneč-
ným spotrebiteľom.

Stála cena je cena, ktorá umožňuje porovná-
vanie ekonomických veličín v dlhšom období.

Dumpingová cena alebo skrátene dumping je 
cena, ktorá je výrazne nižšia ako hladina cien 
na trhu v štáte a nepokrýva ani náklady. Tvorí 
sa s cieľom likvidovať konkurenciu alebo pre-
žiť na trhu, či s cieľom etablovať sa na trhu. 
Dumping je jednou z foriem nekalej súťaže. 
Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri 
druhy dumpingu: sporadický, lúpežný a stály.

Trhová rovnováha je stav, keď sa dopyt rovná 
ponuke. Inými slovami je to stav, keď dobro-
voľne ponúkané množstvo tovaru, služby sa 
rovná dobrovoľne dopytovanému množstvu. 
Cena pri trhovej rovnováhe sa nazýva rovno-
vážna cena, množstvo pri trhovej rovnováhe 
sa nazýva rovnovážne množstvo. Podstatná 
je rovnovážna cena, pretože samozrejme 
kupujúci a predávajúci vzájomne nezlaďujú 
svoje úmysly cez diskusie o množstve výroby, 
ale cez vzájomnú (ne-)akceptáciu cien. Rov-
novážna cena je teda cena, pri ktorej sa ponú-
kané množstvo tovaru rovná požadovanému 
množstvu tovaru. Nevzniká teda ani nedosta-
tok, ani prebytok – preto hovoríme, že vzniká 
rovnováha. V teoreticky ideálnom (a prakticky 
veľmi zriedkavom) prípade, že by vládla trho-
vá rovnováha, by sa trhová cena (t. j. cena, 
ktorá je výsledkom skutočne daného vzťahu 
dopytu a ponuky) rovnala rovnovážnej cene. 
V skutočnosti sa však dopyt a ponuka ne-
rovnajú (sú v nerovnováhe) a hoci majú vždy 
prirodzenú tendenciu dostať sa do rovnová-
hy, rovnováha je výnimočná a krátkodobá. 
Neustále sa spravidla odohráva nasledujúca 
„hra“, vyplývajúca z tzv. zákona klesajúceho 
dopytu a rastúcej ponuky: čím je cena na trhu 
vyššia, tým viac subjektov prichádza na trh 
a chce svoj tovar, službu predať (čiže rastie 
ponuka). Dopyt však v tomto prípade klesá, 
lebo kupujúci nemá záujem kupovať tovar, 
službu za vysoké ceny. Keď je cena tovaru, 
služby nízka, klesá aj ponuka tovaru, služby 
dopyt po tovare, službe stúpa.

Bežná cena je faktická cena v určitom období, 
t. j. cena skutočnej realizácie výrobkov alebo 
služieb v danom období (na rozdiel od stálej 
ceny).

3.  Stratégia stanovenia cenovej 
úrovne – cenové ciele 

Prežitie – medzi základné ciele firmy patrí 
prežitie v ťažkom konkurenčnom boji. Je to 
krátkodobý cieľ, keď zisk je menej dôležitý 
ako samotné prežitie. Je to situácia, keď fir-
mu zaťažuje prebytok kapacity, silná konku-
rencia alebo zmena zákazníkových želaní.

Zisk – cieľ „zarobiť si čo najviac peňazí“ je 
pravdepodobne najčastejším dlhodobým cie-
ľom firiem. Firmy spravidla sa usilujú o maxi-
malizáciu zisku. Zisková maximalizácia môže 
byť spojená so stanovením a udržaním vyso-
kých cien alebo s nákladovou minimalizáciou. 
V prvom prípade pri stanovení a udržaní vy-
sokých cien firma môže prilákať konkurenciu, 
ktorá potom zníži ceny. Pri nákladovej mini-
malizácii zasa hrozí zastaranie firmy, lebo sa 
obmedzujú všetky výdavky.

Trhový podiel – zvyšovanie trhového podie-
lu je častým marketingovým cieľom. Trhový 
podiel je jedným z hlavných ukazovateľov 
pre stanovenie pozície firmy na trhu. Trhový 
podiel firmy vyjadruje percentuálne podiel 
predaja firemného produktu na danom trhu 
v porovnaní k podielom konkurencie. Ak chce 
firma zvýšiť trhový podiel, stanoví spravidla 
priemerné alebo podpriemerné ceny oproti 
konkurencii.

Stabilizácia pozície firmy na trhu – tento cieľ 
si zvolí firma, ktorá je so svojou pozíciou na tr-
hu spokojná. K tejto situácii sú prispôsobené 
aj ceny, ktoré sú priemerné oproti konkuren-
cii. Často ide iba o prechodnú stratégiu.

Návratnosť investície – tento cieľ sa veľmi 
často aplikuje v akciových spoločnostiach. 
Záujmom akcionárov je, aby ich vložený ka-
pitál alebo investície do firmy prinášali vysoký 
zisk.
Cenové ciele sú odvodené z celkových stra-
tegických cieľov firmy. Stanoviť si iba cenový 
cieľ a od nej odvodiť cenu však nestačí. Pri ur-
čovaní ceny sa nám vyskytne celý rad otázok, 
napríklad ako bude na cenu reagovať zákaz-
ník, aký je stav konkurencie na trhu atď. Tieto 
otázky pre firmu predstavujú tzv. obmedzujú-
ce faktory pri stanovení ceny. Cenové ciele 
sa takmer vždy dostanú do rozporu s týmito 
obmedzujúcimi faktormi.

Dopyt – odhadnúť správne dopyt je dôležitým 
bodom v procese stanovenia konečnej ceny. 
Odhad je jednoduchší pri službe alebo výrob-
ku, s ktorým zákazníci už boli oboznámení 
a poznajú ho.

Náklady – náklady sú základom pri stano-
vení ceny. Niekedy firma môže krátkodobo 
stanoviť cenu pod úroveň nákladov z dôvodu 
konkurenčného boja o získanie väčšieho tr-
hového podielu.

Konkurencia – v trhovom prostredí prebieha 
neustály boj firiem o zákazníka. Z pohľadu ce-
ny hovoríme o cenovej a necenovej konkuren-
cii. Pri cenovej konkurencii je cena hlavným 
nástrojom súperenia. Necenová konkurencia 
obmedzuje vplyv ceny na dopyt. Ak firma pre-
svedčí zákazníka, že ponúka niečo odlišné od 
konkurencie a zákazník vníma toto odlíšenie 
ako užitočné, firma dosahuje vyšší zisk.

Štát vstupuje do procesu tvorby cien pro-
stredníctvom zákona NR SR č. 18/96, zo 
14. novembra 1995, o cenách v znení neskor-
ších predpisov a cez daňové zákony. Podľa 
zákona o cenách je cena peňažná suma do-
hodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Na účely 
tohto zákona sa ekonomicky oprávnenými 
nákladmi rozumejú náklady na obstaranie 
zodpovedajúceho množstva priameho ma-
teriálu, mzdové a ostatné osobné náklady, 
technologicky nevyhnutné ostatné priame 
a nepriame náklady a náklady obehu. Pri 
posudzovaní ekonomicky oprávnených ná-
kladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne 
týchto nákladov v porovnateľných ekonomic-
kých podmienkach s prihliadnutím na osobi-
tosť daného tovaru. Primeraným ziskom sa 
rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého 
podielu zisku tuzemského tovaru na ekono-
micky oprávnených nákladoch s prihliadnu-
tím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby 
alebo obehu a vývoj dopytu na trhu.

4. Cenotvorba pri poskytovaní 
služieb

Pri poskytovaní služieb stojíme pred dilemou, 
akým spôsobom stanoviť cenu. Stanovíme 
cenu za časovú jednotku práce, napr. za ho-
dinu. Zákazníka zvyčajne zaujíma cena za vý-
kon celej služby. Vhodné je vychádzať z ceny 
za hodinu a odhadnúť celkový čas potrebný 
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na výkon či realizáciu služby. Cenu za hodinu 
práce môžeme vypočítať takto:

fixné náklady (ročné)
hodinová sadzba = ——————————————————

produktívne hodiny (ročné)

Fixné náklady sú priame mzdové náklady, ne-
priame mzdové náklady (mzda za nevýrobný 
čas riadiacich a administratívnych pracovní-
kov), náhrada za dovolenku, odvody do fon-
dov.

Variabilné náklady sú výrobné a nevýrob-
né materiálové výdaje (meračské značky, 
kancelárske potreby, meračské pomôcky, 
hmotný a nehmotný investičný majetok sto-
percentne odpisovaný pri nákupe...). Výdaje 
za služby materiálovej a nemateriálovej po-
vahy (oprava a údržba prístrojov a zariadení, 
dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, 
telekomunikačné služby, nájomné, poplatok 
za energie, odborné školenia...)

Produktívne hodiny sú tie hodiny, ktoré 
dokážeme predať zákazníkovi, teda skutoč-
ný produktívny čas, keď reálne vykonávame 
svoju podnikateľskú činnosť. Samozrejme 
musíme zarobiť aj na čas (hodiny), ktorý strá-
vime pri iných, pre firmu síce tiež potrebných, 
ale neproduktívnych činnostiach. Napríklad 
určitý čas bude vynaložený na administratívu, 
vedenie účtovníctva, nákup materiálu, styk 
s úradmi atď. Ďalej budeme potrebovať čas 
aj na regeneráciu (dovolenku) a mali by sme 
počítať aj s prípadnou chorobou. Všetky tieto 
neproduktívne hodiny musíme pri kalkulá-
ciách výpočtu produktívnych hodín odrátať 
od celkového kalendárneho fondu pracovné-
ho času.

5. Príklad

Predstavme si živnostníka, ktorého celkové 
ročné fixné náklady sú 30 000 €. Od kalendár-
neho fondu pracovného času odrátame rôzne 
stratové časy, ktoré môžu v priebehu roka na-
stať (choroba, dovolenka, obchodné rokovania, 
styk s úradmi atď., plus v rámci dňa stratové 
časy pri príprave a zakončení pracovného dňa, 
drobná administratíva a pod.). Odhadujme, že 
živnostník bude môcť za rok predať približne 
200 dní svojho času, pričom počítame s prie-
merom 7,5 hodiny produktívnej práce denne. 
Ročné produktívne hodiny sú 200 dní × 7,5 
hodín = 1 500 hodín. Na výpočet hodinovej 
sadzby práce použijeme rovnicu:

30 000 €
hodinová sadzba =  ————————  = 20 €/hod.

1 500 hod

Aby bol výpočet cenotvorby kompletný, musí-
me ešte pridať k hodinovej sadzbe variabilné 
náklady, primeraný zisk a DPH, v prípade, že 
sme platiteľmi DPH. Za jednodňovú prácu bu-
deme účtovať hodinovú sadzbu 20 €/hod × 
7,5 hod produktívnej práce denne = 150 € + 
variabilné náklady (napríklad priemerne 25 € 
denne) + zisk 20 % + DPH 19 %.

Výpočet:

(150 € + 25 €) × 1,2 (20 % zisková prirážka) 
= 210 €
210 € × 1,19 (19 % DPH) = 249,90 € je náš 
jednodňový príjem.

Hodinová sadzba vrátane 20 % zisku 
a 19 % DPH je 33,32 €.

Pri predpokladanom počte 200 produktív-
nych dní v roku predpokladané ročné príjmy 
sú:
249,90 € × 200 dní = 49 980 €.
Predpokladaný ročný zisk vrátane DPH pri 
uvedených východiskových podmienkach 
(príjmy spolu – výdavky spolu):

49 980 € (príjmy) – 30 000 € (fixné výdavky) 
– 5 000 € (variabilné výdavky = 25 € denne 
× 200 dní) = 14 980 €.

6. Záver

Téma cenotvorby nie je jednoduchá a výpočet 
ceny ovplyvňujú mnohé faktory a vplyvy. Na-
ším cieľom bolo načrtnúť základnú abecedu 
cenotvorby tak, aby si aj začínajúci poskyto-
vateľ geodetických a kartografických služieb 
vedel spočítať svoje náklady a vygenerovať 
sumy, aké má za svoje služby požadovať, aby 
nedochádzalo k zbytočným sklamaniam po 
záverečnom vyhodnotení zákazky a k nežela-
ným deformáciám trhu, ktoré škodia každé-
mu, kto sa na ňom nachádza. Chceli by sme 
zároveň poznať i vaše ekonomické problémy 
v praxi, s ktorými sa môžete na nás obrátiť.

Ing. Peter Repáň, Ing. Ján Hardoš, Ing. Róbert 

Sadloň, Ing. Ján Masarik

Environmentálne modelovanie krajiny 
v projektoch pozemkových úprav

1.  Úvod

Vstup do nového tisícročia sprevádzajú vý-
razné spoločenské, ekonomické, politické, 
technické a prírodné javy, ktoré súvisia s pro-
cesom vedeckotechnického rozvoja. Z hľadis-

ka charakteru pôsobenia človeka na prírodu 
a jeho činnosti, uspokojovania potrieb indivi-
duálnych či spoločenských, ako aj spätného 
dopadu na životné prostredie, ide o etapu 
intenzívneho rozvoja prírodných, technických 
a spoločenských vied. Vznikajú nové odbory 

interdisciplinárneho charakteru a zvyšuje 
sa aj úloha spoločenských vied pri riešení 
všetkých problémov reprodukčného procesu 
a dôsledkov rozvoja ekonomiky vrátane prob-
lémov životného prostredia.

Príroda v dôsledku nadmerného čerpania 

Ing. Štefan Nagy,
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prírodných zdrojov z prírodného bohatstva 
a intenzívneho neúnosného zaťažovania 
produktmi ekonomických činností postup-
ne znižuje až stráca produkčnú, asimilačnú 
a disimilačnú schopnosť, vyrovnanosť kata-
bolických a abolických procesov. Narúšajú sa 
väzby biotických systémov, vzájomné väzby 
jednotlivých zložiek prírody (v ekologickom 
ponímaní ide o stav charakterizujúci blížiacu 
sa ekologickú krízu). Výsledkom sú nežiadu-
ce ekologické zmeny.

2.  Vymedzenie záujmového územia 
– terénny prieskum

Cieľom návrhu Miestneho územného systé-
mu ekologickej stability (MÚSES) je:

 vymedzenie prvkov, ktoré budú tvoriť nos-
nú sieť v území,

 vytvorenie podmienok na zachovanie 
a zvýšenie kvality a funkčnosti existujú-
cich prírodných prvkov,

 ochrana prepojenia prírodných prvkov 
a zachovanie možností migrácií organiz-
mov,

 formulovanie návrhov opatrení zamera-
ných na:

— zachovanie a skvalitnenie štruktúry prí-
rodných území,

— zlepšenie podmienok pre cieľové druhy 
a spoločenstvá,

— ochranu pôdy proti vodnej erózii,
— odstránenie negatívnych javov,
— zachovanie charakteristickej krajinnej 

štruktúry medzí a remízok, ktorá záro-
veň plní významnú krajinársku funkciu.

Podklady pre návrh MÚSES sa budú čer-

pať z projektu pozemkových úprav Čierna 
Lehota. Katastrálne územie obce Čierna Le-
hota sa nachádza v Slovenskom rudohorí, na 
hranici orografických celkov Stolické vrchy 
a Revúcka vrchovina, na konci Štítnickej doli-
ny pod vrchom Stolica (1476 m). Nadmorská 
výška sa pohybuje v rozmedzí 460 – 1476 m 
n. m. Aktuálnu krajinnú štruktúru záujmového 
územia obvodu pozemkových úprav (výme-
ra obvodu Projektu pozemkových úprav = 
696,5 ha) v katastrálnom území Čierna Leho-
ta (celková výmera k. ú. =3 186,4 ha) tvorí 
mozaika nelesnej drevinovej vegetácie, lúk, 
pasienkov, potokov a mokradí na okraji ob-
kolesená lesmi, ktoré sú lokalizované v pre-
važnej miere mimo obvodu PPÚ. Lesy tvoria 
v rámci celkovej rozlohy k. ú. 76,5 %. Úze-
mím pretekajú Kohútsky a Lehotský potok 
s prítokmi. Podľa územnosprávneho členenia 
patrí obec Čierna Lehota do okresu Rožňava 
v Košickom kraji.

3.  Súčasná krajinná štruktúra

Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) je výsled-
kom prírodných procesov a dlhodobého vy-
užívania územia človekom. Tvoria ju súbory 
prirodzených, poloprirodzených a človekom 
čiastočne alebo úplne pozmenených sys-
témov. SKŠ na účely výskumu je charakte-

rizovaná k časovému obdobiu máj 2008. 
Slúži ako jeden z analytických podkladov 
spracúvania ÚSES. Poskytuje rámcovú pred-
stavu o hospodárskom využívaní katastra 
a o priestorovom a funkčnom usporiadaní 
územia. Charakteristická krajinná štruktúra 
Čiernej Lehoty je zobrazená na obr. 1.

V skúmanom území bolo zmapovaných 
17 kategórií krajinnej štruktúry. Obvod PPÚ 
je vyčlenený mimo lesnej pôdy aj zastavanej 
časti obce. Na okraji sledovaného územia 
sa nachádzajú súvislé lesné porasty, ktoré 
tvoria 0,04 % celkovej rozlohy k. ú. Čierna 
Lehota.

Obvod PPÚ Čierna Lehota je charakteris-
tický vysokým zastúpením nelesnej drevino-
vej vegetácie (NDV), ktorá súhrnne zaberá 
338 hektárov, teda takmer 48,5 % celkovej 
rozlohy územia. Vyskytuje sa na ostatných 
plochách, ale aj na plochách, vedených ako 
pasienky.

Pasienky v rôznom štádiu vývoja sa vysky-
tujú na sledovanom území roztrúsene, s cel-
kovým plošným zastúpením 212,56 hektárov 
(30,52 %). Počas terénneho prieskumu boli 
v území identifikované zarastajúce plochy 
pasienkov s rôznym stupňom sukcesie. Dané 
plochy boli zaradené podľa stupňa pokryv-
nosti drevín (25 %, 50 %, 75 %) a mapova-
né v troch kategóriách.

Lúky s celkovou rozlohou 7,29 hektárov 

Obr. 1. | Súčasná krajinná štruktúra obvodu PPÚ Čierna Lehota. (S)
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(1,06 %) sa nachádzajú v niekoľkých loka-
litách prevažne v bezprostrednej blízkosti 
zastavanej časti obce. Pri terénnom priesku-
me bolo zrejmé, že ide o plochy intenzívne 
udržiavané a kosené bez náznakov náletovej 
vegetácie.

Orná pôda zaberá 99,9 hektárov z cel-
kovej rozlohy územia, čo je 14,3 %. Územie 
je bohaté na vodné toky, nosné sú Kohútsky 
a Lehotský potok s prítokmi Braškový potok, 
Píla, Brestový potok a ďalšie.

4.  Spracovanie MÚSES pre projekt 
pozemkových úprav

Spracovanie územia MÚSES nadväzuje na te-
rénny prieskum. Jeho cieľom je analýza úze-
mia na základe dostupných podkladov, synté-
za poznatkov, klasifikácia územia a spracova-
nie návrhu prvkov ÚSES a manažmentových 
opatrení.

4.1  Rámcový postup návrhu MÚSES:

 zhodnotenie abiotických a biotických pod-
mienok územia,

 výpočet koeficientu ekologickej stability 
územia,

 identifikácia pozitívnych prvkov – priemet 
chránených území, území sústavy NATU-
RA 2000, ochranných pásiem vodných 
zdrojov a existujúcich ekologicky význam-
ných prírodných prvkov,

 identifikácia negatívnych faktorov – výskyt 
inváznych druhov rastlín a živočíchov, vý-
skyt živelných skládok odpadov, prejavu 
pôdnej erózie, výskyt bariér,

 klasifikácia prírodných prvkov z hľadis-
ka ich druhového zloženia, plošných 
a priestorových parametrov,

 návrh prvkov MÚSES – biocentier, biokori-
dorov, interakčných prvkov – a ekostabili-
začných opatrení.

4.2  Pozitívne prvky krajiny

Základom systému ekologickej stability sú 
v súčasnosti existujúce ekologicky významné 
segmenty krajiny (EVSK). Sú to tie časti kraji-
ny, ktoré sú tvorené ekosystémami s relatívne 
vyššou ekologickou stabilitou, alebo v nich 

tieto ekosystémy prevažujú. Vyznačujú sa tr-
valosťou bioty a ekologickými podmienkami 
umožňujúcimi existenciu druhov prirodzené-
ho genofondu krajiny. Súbor v krajine exis-
tujúcich ekologicky významných segmentov 
krajiny nazývame kostrou ekologickej stabi-
lity.

Identifikácia kostry ekologickej stability je 
nevyhnutným prvým krokom k projektovaniu 
ÚSES, ktorý pozostáva z účelovo lokalizova-
ného výberu plôch a z vytvorenia nových seg-
mentov tak, aby spolu s existujúcou kostrou 
ekologickej stability vytvorili funkčný systém. 
Územný systém ekologickej stability, ako pre-
jav určitého funkčného záujmu spoločnosti 
o územia, obohacuje funkčnú diverzitu využí-
vania krajiny.

Kostru ekologickej stability vymedzuje-
me na základe porovnania prírodného (po-
tenciálneho) a súčasného (aktuálneho) sta-
vu ekosystémov v krajine a tvoria ju územia 
s 3 najvyššími stupňami ekologickej stabili-
ty daného územia.

Pre náš výskum boli EVSK vymedzené na zák-
lade priestorovo štruktúrnych kritérií (veľkosť 
a tvar, súčasný stav biocenóz) takto:

 Ekologicky významné krajinné prvky (EV-
KP) – malé územia (1 – 10 ha) s rovnorodými 
ekologickými podmienkami; lúky a nelesná 
drevinová vegetácia plošná a rozptýlená,

 Ekologicky významné krajinné celky 
(EVKC) – plošne rozsiahlejšie územia (10 – 
1 000 ha), kde rôznorodé ekologické pod-
mienky umožňujú existenciu viacerých typov 
spoločenstiev,

 Ekologicky významné krajinné oblasti 
(EVKO) – plošne najrozsiahlejšie územia nad 
1 000 ha,

 Ekologicky významné líniové spoločen-
stvá (EVLS) – majú pozdĺžny tvar a je pre ne 
charakteristická prevaha prechodných okra-
jových biocenóz (ekotopov).

V skúmanej lokalite v súčasnosti prevláda-
jú plochy s vyšším až vysokým významom pre 
ekologickú stabilitu. Kostru ekologickej stabi-
lity tvoria existujúce EVSK, ktoré predstavujú 
lokality lesnej vegetácie, druhovo bohatšie 
lúky a pasienky s rozptýlenou vegetáciou, 
mokrade, brehové porasty potokov a líniové 
porasty medzí. Na základe miery prirodzenos-
ti porastov, ich kvality a plošných parametrov 
boli existujúce prírodné prvky ohodnotené 
stupňom ekologickej stability 2 – 4. V návr-

hovej časti bude uplatnené kritérium kvality 
existujúcich prírodných prvkov a kritérium 
plošných a priestorových parametrov.

4.3  Negatívne javy v území

Negatívne javy v území znižujú ekologickú kva-
litu a stabilitu územia. V záujmovom území sa 
nachádzajú stresové javy, ktoré sú podmiene-
né geomorfologickými (vysoká sklonitosť sva-
hov) a s klimatickými pomermi (vysoké zrážky). 
V území sa vyskytujú aj hlboké výmole, zaraste-
né drevinami a erózne ryhy – obr. 2.

V záujmovom území sa nenachádzajú vý-
znamné zdroje znečistenia ovzdušia. Lokál-
nym zdrojom znečistenia sú domáce kúrenis-
ká na pevné palivo.

4.4 Hodnotenie ekologickej stability

Cieľom hodnotenia je stanoviť celoplošný 
ukazovateľ ekologickej štruktúry krajiny na 
základe ukazovateľov existujúcich v krajine. 
Súčasná krajinná štruktúra je výsledkom dl-
hodobého pôsobenia antropického tlaku, kto-
rého veľkosť ovplyvňuje mieru stability a kva-
litu krajinného systému. Pri hodnotení ekolo-
gickej stability katastrálneho územia Čierna 
Lehota sme použili vzorec, ktorý priraďuje 
váhový význam prvkov krajinnej štruktúry.

Koeficient ekologickej stability (KES) je 
funkciou plošného zastúpenia krajinných 
prvkov a ich stupňa ekologickej stability (Si) 
a vyjadruje prirodzenosť a ekologickú kvalitu 
prvku krajinnej štruktúry.

Pre záujmové územie sme aplikovali vzťah

piSi
KES = ∑n

l  ———   (1)p

Obr. 2. | Ukážka vodnej erózie na poľnej ceste 
(PPÚ Čierna Lehota). (M)
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KES – koeficient ekologickej stability 
katastrálneho územia,

pi  – rozloha jednotlivých prvkov krajinnej 
štruktúry,

Si  – stupeň ekologickej stability 
záujmového územia,

p  – celková rozloha katastrálneho 
územia,

n  – počet prvkov v katastrálnom území,
l  – dosah krajinotvorného prvku (m).

Rozdelenie stupňov ekologickej stability:

0  – bez významu sú napr. zastavané plochy 
a komunikácie s asfaltovým alebo betónovým 
povrchom,
1  – veľmi malý význam majú napr. intenzív-
ne využívané, plošne rozsiahle bloky ornej 
pôdy,
2  – malý význam z hľadiska cieľov ÚSES sa 
pripisuje intenzívnym sadom, viniciam a in-
tenzifikovaným lúkam,
3  – stredný význam majú zatrávnené, exten-
zívne využívané sady,
4  – veľký význam – medzi takéto spoločen-
stvá patria lesy a lúky s prevahou prirodzene 
rastúcich druhov, prirodzené vodné plochy,
5  – výnimočne veľký význam majú priro-
dzené a prírodné lesy, prírodné trávobylinné 
spoločenstvá, mokrade, rašeliniská, vodné 
toky a plochy s prirodzeným dnom, aj brehmi 

a s charakteristickými vodnými a pobrežnými 
spoločenstvami.

Súčasná hodnota KES = 2,65 radí územie 
medzi lokality so strednou ekologickou sta-
bilitou s podmienečnou potrebou realizácie 
nových ekostabilizačných prvkov a zvolením 
vhodných manažmentových opatrení. Po re-
alizácii ekostabilizačných opatrení by sa mal 
zvýšiť KES na hodnotu 3,11, čo je síce stále 
v intervale pre krajinu so strednou ekologic-
kou stabilitou, ale je tu viditeľný vzostup eko-
logickej stability územia.

5. Záver

Návrh MÚSES vychádza z analýzy prírodných 
podmienok územia, z aktuálneho stavu súčas-
nej štruktúry krajiny, abiotických podmienok 
územia, z výsledkov mapovania ekologicky 
významných segmentov krajiny a hodnotenia 
fauny, flóry a biotopov. Pri navrhovaní ekolo-
gických opatrení bol rešpektovaný aktuálny 
stav územia z hľadiska zastúpenia ekostabili-
začných prvkov – súčasná krajinná štruktúra 
(obr. 1).

V riešenom území je plošný podiel exis-
tujúcich ekologicky významných prírodných 
prvkov dostatočný, konektivita (spojitosť, pre-
pojenosť) krajiny aj líniových prvkov je prevaž-
ne vyhovujúca, aj keď súvislé husté porasty 

drevín a výmole môžu predstavovať bariéru 
pre migrácie zveri. Výber prvkov nosnej eko-
logickej siete, ochrana a starostlivosť o existu-
júce prírodné prvky a celky má v záujmovom 
území (k. ú. Čierna Lehota) prioritu. Cieľom 
návrhov je predovšetkým zachovanie rozlohy 
a zlepšenie kvality existujúcich krajinných 
prvkov a celkov. Ekologická stabilita krajiny 
je priemerná a vzhľadom na aktuálne a oča-
kávané funkčné využitie územia možno 
očakávať určité zlepšenie v kvalitatívnych 
parametroch.

Vzhľadom na abiotické podmienky, cha-
rakter reliéfu, zrážkové pomery a geologické 
podložie, je takýto stav žiaduci vzhľadom na 
vysokú potenciálnu, miestami aj reálnu eróziu 
pôdy. Nosnými prvkami ekologickej siete sú 
biocentrá a biokoridory miestneho význa-
mu, ktorých funkčnosť posilňujú ostatné eko-
logicky významné segmenty krajiny.

Návrhová časť MÚSES Čierna Lehota – 
obr. 3 obsahuje návrhy, týkajúce sa plošných 
aj líniových prvkov. Pri líniových prvkoch sa 
prihliada na ich ekologickú, krajinnoekologic-
kú a protieróznu funkciu a pri plošných prírod-
ných prvkoch je podstatná ich biocentrická 
funkcia. Sieť biocentier a biokoridorov dopĺ-
ňajú interakčné prvky plošného a líniového 
charakteru. Pôsobia polyfunkčne ako refúgiá, 
dočasné úkryty, zásobáreň potravy, skracujú 
vzdialenosti medzi biocentrami a biokoridor-
mi, vytvárajú nespojitú sieť v krajine a diver-
zifikujú krajinu.

Obr. 3. | Návrh prvkov MÚSES v obvode PPÚ Čierna Lehota. (S)

Ing. Ondrej Ščepita, AGILL, s. r. o.
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XXIV. kongres a valné zhromaždenie FIG

1.  Základné údaje o podujatí 
a účastníkoch

Dátum a miesto konania: 11. – 16. apríla 2010 
Sydney, Austrália
Účastníci: Ing. V. Stromček, Ing. J. Hardoš, 
prof. A. Kopáčik, PhD.
Vysielajúca organizácia: Komora geodetov a kar-
tografov

2.  Priebeh podujatia

Kongres, rokovania valného zhromaždenia, 
technický program, ako aj sprievodná výsta-
va sa konali v priestoroch Konferenčného 
a výstavného centra v Sydney, v časti Darling 
Harbour.

Na podujatí sa zúčastnilo viac než 2 200 
delegátov zo 100 krajín sveta. Lokálnym 
organizátorom bola Spoločnosť geodézie 
a priestorových vied (SSSI), ktorá vznikla spo-
jením Spolku austrálskych geodetov a Spo-
ločnosti pre priestorové vedy a zastrešuje 
všetky 4 hlavné sektory pôsobenia geodetov, 
t. j. súkromný, štátny, vzdelávací a vedecký 
sektor. Tohtoročný kongres bol svojím rozsa-
hom vôbec najväčší v histórii FIG. V 150 tech-
nických sekciách a plenárnych zasadnutiach 
sa prezentovalo 800 referátov.

Na slávnostnom otvorení podujatia vystú-
pili okrem iných: Jonathan Saxon v zastúpení 
prezidenta SSSI Michaela Giudici (ktorý sa 
zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť), 
Tom Kelly – minister pôdohospodárstva, Ma-
rie Bashir – guvernérka štátu Nový Južný Wa-
les, riaditeľ kongresu – Paul Harcombe, Stig 
Enemark – prezident FIG. Hlavný prejav mal 
Dr. Tim Flannery – jeden z hlavných myslite-
ľov a spisovateľov Austrálie, ktorý je medzi-
národne uznávaným vedcom, výskumníkom 
a ochranárom.

Časové členenie pracovného priebehu 

kongresu: 

10. 4. 2010 prebiehal ACCO Meeting, ktorého 
sa zúčastnil prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

11. 4. 2010 prebiehala 1. časť Generale As-
sembly, t. j. valné zhromaždenie delegátov 
jednotlivých národných asociácií a vedenia 
FIG, ktorého sa zúčastnili Ing. J. Hardoš a Ing. 
Stromček ako delegáti za Komoru geodetov 
a kartografov a prof. A. Kopáčik, PhD. ako 
predseda 6. komisie FIG (Inžinierska geodé-
zia). Vo večerných hodinách bola uvítacia 
recepcia.

12. 4. 2010 boli v ranných hodinách výročné 
zasadnutia jednotlivých komisií a po nich v do-
poludňajších hodinách slávnostné otvorenie 
kongresu s kultúrnym programom, úvodnými 
príhovormi a hlavným prejavom. Poobede 
program pokračoval 1. plenárnym zasadnutím, 
otvorením výstavy a v neskorých popoludňaj-
ších hodinách sa začali prezentácie referátov 
v jednotlivých technických sekciách.

13. 4. až 15. 4. 2010 už od ranných hodín až 
do večera prebiehali rokovania v jednotlivých 
technických sekciách a workshopoch a sú-
bežne aj technické exkurzie. Zvláštnosťou 
tohto kongresu boli dopoludňajšie plenárne 

zasadnutia, počas ktorých (na rozdiel od 
iných kongresov a pracovných týždňov FIG) 
neprebiehal program a prezentácie v jednotli-
vých technických sekciách, takže každý dele-
gát sa plenárnych zasadnutí mohol zúčastniť. 
Na plenárnych zasadnutiach sa prezentovali 
najzaujímavejšie referáty a delegáti to aj pat-
rične využili. Obrovská prednášková hala bola 
zaplnená vždy do posledného miesta. Tesne 
poobede, každý deň po plenárnom zasadnu-
tí v tom istom auditóriu prebiehala diskusia 
k dopoludňajším témam (Flash Sessions – 
After Lunch Talk), o ktoré bol taktiež veľký 
záujem.

16. 4. 2010 sa v ranných hodinách usku-
točnil „President‘s Meeting“ (Prezidentský 
míting), ktorého sa zúčastnili Ing. J. Hardoš 
a Ing. V. Stromček. Po tomto mítingu nasledo-
valo „General Assembly 2“ (2. časť valného 
zhromaždenie delegátov členských asociácií), 
ktorého sa opäť zúčastnili Ing. J. Hardoš, Ing. 
V. Stromček a prof. A. Kopáčik, PhD. Po tom-
to valnom zhromaždení prebehlo slávnostné 
ukončenie pracovného týždňa FIG.

Prezentácia 
referátu.

Otvorenie 
Kongresu FIG.
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V rámci technického programu 6. komisie 
– inžinierska geodézia vystúpili so svojimi 
prezentáciami aj Ing. Hardoš v sekcii „Foto-
grametria a spracovanie a zobrazovanie dát“ 
na tému „3D Základná mapa diaľnice – virtu-
álna realita“ a prof. Kopáčik v sekcii „ Riade-
nie strojov a integrované meračské systémy“ 
na tému „Systém automatizovaného merania 
žeriavových dráh“.

3. Problematika prerokovaná 
na valnom zhromaždení

Ako zvyčajne ťažiskom prerokovanej proble-
matiky na valnom zhromaždení boli:

 správy o činnosti vedenia FIG,
 správy o činnosti jednotlivých technických 

komisií a plány práce jednotlivých tech-
nických komisií (predsedovia jednotlivých 
komisií),

 správy z regionálnych konferencií, sympó-
zií, ako aj z konferencií jednotlivých komi-
sií,

 kandidatúry na usporiadanie budúcich 
pracovných týždňov a kongresov,

 prihlášky nových členských asociácií, ... 
atď.

Jedným z hlavných bodov programu bola 
voľba nového prezidenta a viceprezidentov 
FIG na obdobie rokov 2011 – 2014. Novým 
prezidentom po dramatickej dvojkolovej voľ-
be (volilo sa z 3 veľmi silných kandidátov – 
Matthew Higgins z Austrálie, Ian Greenway 
z Veľkej Británie a Teo CheeHai z Malajzie), 

sa stal Teo CheeHai s tesným náskokom pred 
Higginsom a je tak prvým prezidentom FIG, 
ktorý nepochádza z tradičných krajín FIG 
(Európa, Amerika, Austrália). Pravdepodobne 
rozhodla postupne narastajúca početná pre-
vaha delegátov z členských asociácií z Ázie, 
Afriky a Oceánie. Novými viceprezidentmi sa 
stali Dr. Chryssy Potsiou z Grécka, prof. Ru-
dolf Staiger z Nemecka a Dr. Dalal S. Alna-
ggar z Egypta.

Novými predsedami technických komisií, 
ktorí sa ujmú funkcie na obdobie 2011 až 
2014 sa stali:
1. komisia: Leonie Newnham z Austrálie,
2. komisia: prof. Dr. Steven Frank z USA,
3. komisia: prof. Yerach Doytsher z Izraela,
4. komisia: Dr. Michael Sutherland z Kanady + 
Trinidad+Tobago,

Sydney Convention Centre v Darling Harbour (prístav) – Kongresová hala.



t é m aslovenský geodet a kartograf   3|201014

5. komisia: Mikael Lilje zo Švédska,
6. komisia: Dr. Gethin Wyn Roberts z Veľkej 
Británie,
7. komisia: Daniel Roberge z Kanady,
8. komisia: Wafula Nabutola z Kene,
9. komisia: Prof. Frances Plimmer z Veľkej 
Británie,
10. komisia: Robert Šinkner z Českej republiky.

Z ďalších faktov prerokovaných na valnom 
zhromaždení uvádzam aspoň niektoré:

 Na zasadnutiach valného zhromaždenia 
bolo prítomných 67 členských asociácií z cel-
kového počtu 103. Spolu s hlavnými delegát-
mi, pridruženými členmi a pozorovateľmi sa 
zasadnutí VZ zúčastnilo viac ako 300 osôb.

 Za nových členov FIG boli prijaté asociácie 
z Albánska, Beninu, z Bosny a Hercegoviny, 
Cypru a Nepálu.

Slávny Sydney Harbour Bridge s ešte slávnejšou operou.

Slovenskí delegáti 
na valnom zhromaždení 
FIG.

Prezentácia zúčastnených 
krajín s názvami členských 
organizácií (vľavo Komora).
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 Novými pridruženými členmi (väčšinou 
štátne organizácie a úrady) sa stali inštitúcie 
z Afganistanu, Talianska, Švajčiarska, Iránu, 
USA, Chorvátska, Izraela, Fidži a Moldavska, 
čím sa počet pridružených členov zvýšil na 
27. Zástupcovia nášho rezortu zatiaľ túto 
možnosť nevyužili.

 Novými akademickými členmi sa stali ďal-
šie vysoké školy, univerzity, resp. ich katedry 
– medzi ktorými figuruje aj Brnenská technic-
ká univerzita. Celkovo má teraz FIG 90 akade-
mických členov.

 FIG vydalo ďalších 8 nových publikácií.
 Prebehla voľba hosťovskej krajiny pre kon-

gres FIG v r. 2014. Zvíťazila Malajzia (Kuala 
Lumpur) pred Istanbulom, Turecko.

4. Problematika prerokovaná 
na „President’s Meetingu“

Tradičné dvojhodinové stretnutie vedenia FIG 
s prezidentmi, resp. vedúcimi delegácií člen-
ských asociácii vo FIG sa konalo ráno 16. 4. 
2010 – v posledný deň kongresu. Jeho úče-
lom je užší kontakt vedenia FIG s členskými 
organizáciami a riešia sa tam rôzne otázky, 
problémy i námety na zlepšenie práce FIG for-
mou diskusie. Každý prítomný reprezentant 
členskej asociácie dostane priestor vyjadriť 
sa. Tento rok bolo na stretnutí 66 reprezen-
tantov. Za delegáciu KGaK sa ho zúčastnil 
Ing. J. Hardoš a Ing. V. Stromček.

Tentokrát sa výnimočne na tomto mítingu 
nič zásadné neriešilo a vzhľadom na ukonče-
nie funkčného obdobia doterajšieho preziden-
ta FIG Stiga Enemarka sa väčšina diskusných 
príspevkov sústredila na zhodnotenie jeho 
úspešného funkčného obdobia a poďakovanie 
samotnému prezidentovi, ako aj domácim or-
ganizátorom veľmi úspešného kongresu.

Niektorí delegáti znova pripomenuli prob-
lémy s malým počtom študentov v niektorých 
krajinách (Švajčiarsko, Dánsko, Česká repub-
lika), resp. iní kritizovali drahé vložné (Fran-
cúzsko, Egypt), alebo vyzdvihli vysokú kvalitu 
prezentovaných referátov a pod.

Ing. Ján Hardoš vo svojom vstupe ocenil 
prístup austrálskych organizátorov k ple-
nárnym zasadnutiam (neprebiehal súbežný 
program), ako aj myšlienku popoludňajších 
plenárnych diskusií (after lunch talk) k té-
mam predneseným na dopoludňajšom ple-
nárnom zasadnutí. Zároveň pripomenul už 

Pohľad z Kongresového centra 
na centrálnu časť Sydney krížom 
cez prístav Darling Harbour.

Časť Sydney z Harbour Bridge.

Sydney z Televíznej veže – pohľad 
na Darling Harbour s Kongresovým 
centrom.

Pohľad na operu z Harbour 
Bridge.
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 2013 – Abudja (Nigéria) 
– pracovný týždeň,

 2014 – Kuala Lumpur (Malajzia) 
– XXV. kongres.

Všetky materiály FIG 
si možno detailnejšie preštudovať 
na adrese: www.fig.net

Ing. Ján Hardoš,

Prof. Alojz Kopáčik, PhD.

niekoľkokrát opakovanú požiadavku, aby sa 
FIG sústredil viac na témy týkajúce sa budúc-
nosti a zmien v našej profesii.

5. Problematika prerokovaná 
na „Acco Meetingu“

ACCO je stály výbor FIG zložený z predsedov 
jednotlivých odborných komisií. Na čele ACCO 
je jeden z viceprezidentov FIG, zodpovedný za 
prácu komisií vo FIG. Na obdobie 2007 – 2010 
je za vedenie ACCO zodpovedný Matt Higgins.

Kandidáti na predsedov komisií pripravili 
a prezentovali prvé verzie pracovných plánov 
na obdobie 2011 – 2014. Počas zasadania, na 
kongrese a na zasadaniach jednotlivých komi-
sií sa o nich diskutovalo a dopĺňali sa. Na zasa-
daní ACCO boli prerokované možné spoločné 
body spolupráce medzi komisiami, definované 
krátkodobé úlohy (Task Force) spoločne rieše-
né členmi viacerých komisií FIG. Výsledok dis-
kusií a rokovaní počas kongresu sa premietol 
do pracovných plánov. O tomto referoval pod-
predseda FIG Matt Higgins na druhej časti za-
sadania General Assembly. Výsledné pracovné 
plány komisií sa budú prerokúvať a prijímať na 
FIG WW v Marakéši roku 2011.

Členovia ACCO diskutovali o priebehu prí-
pravy odbornej časti konferencie. Prvý raz 
v histórii FIG bolo registrovaných viac ako 800 
príspevkov a prednášok. Druhý raz v histórii FIG 
príspevky recenzovali dvaja nezávislí recenzen-
ti. Procesu recenzie sa úspešne podrobilo 175 
príspevkov. ACCO a predsedníctvo FIG pozitív-
ne hodnotilo zavedenie recenzií príspevkov.

ACCO diskutovalo o príprave odborného 
časopisu FIG. Rozhodlo o príprave zloženia 
redakčnej rady, začiatku vydávania časopisu 
od roku 2011. Príspevky budú recenzované.

Budúce zasadanie ACCO bude spoločné 
zasadanie s predsedníctvom FIG v novem-
bri 2010 v Kodani v centrále FIG, na ktorom 
súčasní funkcionári odovzdajú funkcie nastu-
pujúcim. ACCO a predsedníctvo FIG v novom 
zložení začne pôsobiť od 1. januára 2011.

6. Záver

Záver tohtoročného kongresu bol poznačený 
problémami s odletom drvivej väčšiny účast-
níkov z Európy, ako aj z amerického kontinen-
tu, resp. so spojením cez Európu – zrušenie 
letov vzhľadom na problémy s islandskou 
sopkou. Mnohí účastníci tak museli nútene 

zotrvať v Sydney navyše od niekoľkých dní až 
po 2 týždne. Nám sa podarilo prebukovaním 
leteniek namiesto Viedne do Atén odletieť 
„len“ s 5-dňovým zdržaním.

Najbližšie pracovné týždne a kongres FIG bu-
dú prebiehať:

 2011 – Maroko (Marakéš) 
– pracovný týždeň,

 2012 – Taliansko (Rím) 
– pracovný týždeň,

Sydney 
z botanickej 

záhrady.

Opera a Har-
bour Bridge 
z Kráľovskej 

botanickej 
záhrady.

Sydney 
z botanickej 

záhrady.
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Milé dámy, vážení páni!
Keď sa skončia jedny Slovenské geodetické dni (SGD), pracujeme na príprave tých ďal-
ších skoro celý rok. Pripravujeme ich pre vás s nádejou, že prídete aj na tie nasledujúce. 
Tohtoročné, v poradí už 18. SGD sa budú konať opäť v Žiline, v hoteli Holiday Inn, 11. – 
12. novembra 2010. Nepísaná zásada bola doteraz taká, že na jednom mieste sme SGD 
organizovali minimálne tri razy. Bolo to tak v INCHEBE, v NTC, a preto sme sa rozhodli 
usporiadať ich znova aj v Žiline. V Holiday Inn sme našli ústretových partnerov a myslíme 
si, že je to dobrý kultivovaný priestor na stretnutie slovenských geodetov a pracovníkov 
katastra, teda komunity, ktorá si ho zaslúži.

V tomto roku sa chceme vyvarovať niektorých problémov, ktoré sprevádzali posledné 
SGD, a to všetko v záujme toho, aby ste sa tam cítili dobre a príjemne. Chceme pre vás vy-
tvoriť priateľské prostredie, v ktorom sa môžeme vzájomne podporiť, lepšie si porozumieť 
a spoznať, zbaviť sa všednej rutiny a stresu.

Snažíme sa pre vás pripraviť zaujímavý a dobrý odborný program, z ktorého si domov 
odnesiete poznatky potrebné pre svoju činnosť. Budete mať aj možnosť prezrieť si výstavu 
prístrojovej geodetickej techniky a softvéru s najnovšími novinkami.

SGD považujeme aj za spoločenskú akciu, preto pre vás vždy pripravíme aj kultúrno-
-spoločenské posedenie, kde máme k sebe hádam najbližšie.

Pri príprave a odosielaní pozvánok s napätím očakávame, koľkí sa rozhodnete prísť. 
Čím vás je viac, tým sme šťastnejší a akýkoľvek problém pri organizovaní sa stáva mali-
cherným. Dávate nám silu prekonať ich všetky.

Sme presvedčení o tom, že atmosféru SGD v rozhodujúcej miere vytvárajú ľudia, ktorí 
sa ich zúčastňujú, a tým sa stávajú najdôležitejšími sponzormi podujatia, lebo mu dávajú 
názorovú a emocionálnu silu.

Milé dámy, vážení páni, srdečne vás v mene organizačného výboru a odborných garan-
tov pozývam na 18. slovenské geodetické dni. Tešíme sa na vás!

Budatín

Holiday Inn

Es
ta

ká
da

Uhoľná

Športová ulica

 Kysucká

i n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t

Ortofotomapa  ©  Geodis Slovakia, s.r.o., 2006 Hotel Holiday Inn

Pozvanie na SGD 
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Odborný program

11. 11. 2010

1. blok – Informácie z odboru geodézia a kartografia

Ing. Vladimír Uhlík – garant tematického bloku

Májovská, H.: Informácie z rezortu ÚGKK SR.
Stromček, V.: Informácie o KGK.
Michalík, Ľ.: Okrúhle výročia rezortných ústavov.
Ferianc, D.: 20. výročie založenia Slovenskej spoločnosti geodetov 
a kartografov.

2. blok – Nové technológie v odbore geodézia a kartografia 

Ing. Štefan Lukáč – garant tematického bloku 

Geodis Slovakia, s.r.o.: Mobilné mapovanie – TOPCON.
ORNTH, s.r.o.: Statické merania v GNSS sieťach.
GEOTECH, s.r.o. : Porovnanie presnosti merania RTK GNSS na siete 
SmartNet a SKPOS.
Geotronics Slovakia, s.r.o.: Najvyspelejšie technológie použité 
v totálnych staniciach.
Bentley systems ČR, s.r.o.: Praktické použití Bentley technologií při 
zběru dát.
Intergraph ČR, spol. s.r.o.: INTERGRAPH a potenciál jeho nástrojov 
pre geodetov.
Expert_for_3D_Landscape, spol. s r. o.: Pokrok v kvalite a efektivite 
zberu dát a spracovanie veľkého množstva dát v digitálnej 
fotogrametrii.
GEODETICCA VISION, s.r.o.: Laserové skenovanie historických 
pamiatok.
Taraba, P.: Problematika využívání permanentních stanic GNSS 
soukromých provozovatelů pro účely katastru nemovitostí a její 
řešení v ČR.

18. slovenské geodetické dni 

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o

3. blok – Aktuálne témy elektronizácie rezortu ÚGKK SR

Podpredseda ÚGKK SR – garant tematického bloku

Poldaufová, O.: Legislatívne zmeny v rezorte ÚGKK SR.
Michalík, Ľ.: ZB GIS – referenčný základ národnej infraštruktúry 
priestorových informácií.
Tóthová, B.: Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – 
obsah a aktuálny stav.
Illéš M.: Pilotné testovacie riešenie JTSK 09 v praxi.
Hačko, M.: Vytyčovanie hraníc pozemkov z pohľadu katastrálnej 
inšpekcie.

12. 11. 2010

4. blok – Pôsobenie geodetov a kartografov v medzinárodných 

organizáciách
Ing. Vladimír Stromček – garant tematického bloku

Švecová, S.: Aktivity rezortu ÚGKK SR v oblasti medzinárodnej 
spolupráce.
Kopáčik, A.: FIG – informácie o pôsobení slovenských zástupcov.
Hardoš, J.: CLGE – informácia o význame a prínose pre slovenských 
geodetov.
Čižmár, J.: Činnosť medzinárodnej kartografickej asociácie.
Fraštia, M.: 100 rokov Medzinárodnej spoločnosti pre fotogrametriu 
a diaľkový prieskum.

5. blok – Geodézia a kartografia v prácach študentov 

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. – garant tematického bloku

Ružičková, M.: Problematika 3D katastra.
Pitoňák, M.: Analýza meraní GNSS.
Bucha, B.: Meranie pretvorenia stožiarov vysokého napätia.
Rapanová, N.: Sledovanie stability východného portálu tunela na 
diaľnici D1 Višňové – Dubná Skala.
Bartoš, K.: Zameranie Slanského hradu metódou blízkej digitálnej 
fotogrametrie a vyhotovenie jeho 3D modelu.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 29. 4. 2010 v Bratislave

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla  T: trvá

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného 

rokovania 2008

V súvislosti s transponovaním smernice 

o službách na vnútornom trhu do právneho 
poriadku SR, orgány KGaK navrhujú pred-
ložiť MH SR prijatie 3. variantu založenia 
jednotných kontaktných miest pre podnika-
teľov v SR – potvrdenie súčasného stavu, so 
súčasným návrhom ponechania kompetencií 
pre profesijné organizácie.
Z:  Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGK)

Geisseová: Na pôde MV SR sa 7. 4. 2010 
uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci spo-

lupráce medzi JKM a orgánmi udeľujúcimi 
oprávnenia na podnikanie na základe iného 
ako živnostenského oprávnenia. Zástupcom 
jednotlivých orgánov boli predložené na odsú-
hlasenie návrhy úprav manuálov pre jednotlivé 
činnosti, podľa ktorého budú JKM poskytovať 
záujemcom o podnikanie potrebné informácie. 
Zástupca Úradu vlády SR (NASES) prezentoval 
„Elektronickú službu prepojenia Jednotného 
kontaktného miesta so súčinnými osobami“.
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Po získaní zoznamu zodpovedných osôb 
budú vytvorené schránky – uskutoční sa 
registrácia zástupcov tak, aby zástupcovia 
súčinných osôb dostali užívateľské kontá 
a úvodné heslá už do vytvorených schránok, 
a pre týchto zástupcov sa vydajú certifikáty. 
Po 7. 5. 2010 NASES pripraví a zrealizuje 
v 2 cykloch zaškolenie fyzických zástupcov 
súčinných osôb.

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: 30. 6. 2010

Stromček: KGaK podporuje myšlienku na 
organizáciu FIG working week, avšak nie je 
v silách KGaK takúto akciu zorganizovať indi-
viduálne. Zo skúseností v Sydney vyplýva, že 
akcia sa organizuje v spolupráci s vrcholnými 
štátnymi orgánmi, zástupcami profesijných 
inštitúcií danej krajiny a celou odbornou ve-
rejnosťou. 
Repáň: Navrhuje zadať odbornej PR agentú-
re námet na organizáciu takéhoto celosveto-
vého podujatia, v ktorom budú definované 
požiadavky a následne na základe vypraco-
vanej cenovej kalkulácie posúdiť a predložiť 
ponuku na organizáciu FIG.

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň  T: trvá

Repáň: Vypracoval jednotnú tabuľku na po-
ložkovité rozpísanie cenovej ponuky, ktorú 

kancelária KGaK rozošle pôvodne osloveným 
firmám. Po prijatí a spracovaní výsledkov bu-
dú jednotlivé ponuky vyhodnotené.

Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní vý-
zvy všetkým členom KGaK, v ktorej budú 
definované povinnosti AGaK pri overovaní 
geodetických prác s dôrazom na skutoč-
nosť, že účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 
v súčinnosti s pripravovaným usmernením 
k JTSK09 v KN, AGaK preberá plnú zodpo-
vednosť za odovzdané výsledky vybraných 
GaK činností. Prílohu výzvy bude tvoriť návrh 
zmluvy.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš  T: 3. 6. 2010

Repáň: Paragraf 591 Obchodného zákonní-
ka pojednáva o zmluve o kontrolnej činnosti, 
na základe ktorej sa vykonávateľ kontroly 
zaväzuje vykonať nestranne zistenie stavu 
určitej veci alebo overenie výsledku určitej 
činnosti. Po preverení všetkých právnych 
náležitostí vyplývajúcich z Obchodného zá-
konníka vypracuje vzor zmluvy, ktorý bude 
v súčinnosti so zákonmi platnými pre oblasť 
geodézie a kartografie. Návrh zmluvy bude 
právne odsúhlasený a následne zverejnený 
pre potreby AGaK. Bude tvoriť prílohu výzvy.

V nadväznosti na podpísanú poistnú zmluvu 
– poistenie zodpovednosti za škodu spôso-
benú pri výkone činnosti AGaK – dáva do 
pozornosti § 599 Obchodného zákonníka, 
keď „vykonávateľ kontroly je povinný nahra-
diť škodu spôsobenú porušením povinnosti 
vykonať riadne kontrolu, len ak sa táto škoda 
nemôže nahradiť uplatnením nároku objed-

návateľa voči osobe zodpovednej za vadné 
plnenie, ktoré je predmetom kontroly“. Na 
základe uvedeného navrhuje právne preveriť 
možnosť upravenia vzťahu pre zamestnan-
cov firiem napr. dodatkom k pracovnej zmlu-
ve, ktorým by AGaK preberali zodpovednosť 
do výšky PZ a následne by AGaK prestal byť 
v ponímaní poistnej zmluvy zamestnancom 
PO, ale FO. PO by potom mohli z poistnej 
zmluvy vypadnúť.

Uznesenie 33/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverejne-
ný zákon č. 428/2002 o ochrane osobných 
údajov ako informácia pre geodetické firmy. 
Z: Ing. Repáň  T: splnené

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverej-
nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet za-
mestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  T: 16. 9. 2010

Uznesenie 35/2010 Z č. 3/2010

Poistnú zmluvu za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti AGaK a poistenie právnej 
ochrany preverí právnická firma.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček  T: 3. 6. 2010

Uznesenie 36/2010 Z č. 3/2010

Predstavenstvo KGaK prijalo stanovisko 
k zavedeniu JTSK09 do praxe, ktoré bude 
doručené predstaviteľom ÚGKK SR. 
Z: Ing. Stromček T: ihneď

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 3. 6. 2010 v hoteli Rohozná

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sledo-
vaním vývoja pripomienkovania smernice GP 
a jej samotným aktívnym pripomienkovaním.
Z: Ing. Bulla  T: trvá

Stromček: Komisia obnoví práce na spraco-
vaní metodického návodu po ukončení prác 
na návrhoch usmernení, ktorými sa stano-

vujú základné postupy na využívanie SKPOS 
a technológií na určovanie polohy objektov 
prostredníctvom GNSS vo vybraných geode-
tických činnostiach – JTSK09. 

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného 

rokovania 2008

V súvislosti s transponovaním smernice o služ-

bách na vnútornom trhu do právneho poriadku 
SR, orgány KGaK navrhujú predložiť MH SR pri-
jatie 3. variantu založenia jednotných kontakt-
ných miest pre podnikateľov v SR – potvrdenie 
súčasného stavu, so súčasným návrhom pone-
chania kompetencií pre profesijné organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)



slovenský geodet a kartograf   3|201020 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

Geisseová: Na pôde Úradu vlády SR sa 
21. 5. 2010 uskutočnilo školenie JKM, na 
ktorom účastníkovi oboznámili s elektronic-
kým prepojením JKM a súčinných osôb – 
prípravou prostredia (inštalácie, prihlasova-
cie údaje) a prácou cez portál Úradu vlády 
SR. Súčasne sa oboznámili s organizačný-
mi inštrukciami pri preberaní certifikátov. 
Ten následne prevzala tajomníčka KGaK 
27. 5. 2010 v sídle D. Trust Certifikačná Au-
torita, a. s., (DTCA).

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček
  T: trvá

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň  T: trvá

Repáň: Po prijatí jednotlivých ponúk vychá-
dza priemerná cena za vypracovanie stránky 
5 800,- eur. Navrhuje vybrať 3 – 5 firiem, 
s ktorými bude ďalej rokovať. Súčasne 
zohľadní aj vyjadrenie študentov k prijatým 
ponukám. V cene bude zohľadnené: návrh 
a schválenie grafického dizajnu, naprogra-
movanie podľa dizajnu, pričom súčasťou 
bude aj redakčný systém, naplnenie obsa-
hu, školenie a hosting. Termín pre výber fi-

riem na rokovanie a predloženie návrhov je 
16. 9. 2010.

Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní vý-
zvy všetkým členom KGaK, v ktorej budú 
definované povinnosti AGaK pri overovaní 
geodetických prác s dôrazom na skutoč-
nosť, že účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 
v súčinnosti s pripravovaným usmernením 
k JTSK09 v KN, AGaK preberá plnú zodpo-
vednosť za odovzdané výsledky vybraných 
GaK činností. Prílohu výzvy bude tvoriť návrh 
zmluvy.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš  T: 30. 6. 2010

Repáň: Predložil návrh zmluvy o kontrol-
nej činnosti pre AGaK, ktorí overujú práce 
iným geodetom. Predmetom tejto zmluvy je 
povinnosť AGaK pri overovaní výsledkov vy-
braných geodetických činností skontrolovať, 
či náležitosťami a presnosťou zodpovedajú 
predpisom.
Postup kontroly: 
1.  kontrola náležitostí (paušálne stanovená 

cena AGaK),
2.  overenie presnosti (dohoda medzi objed-

návateľom a dodávateľom: cena AGaK, 
cena figuranta, cestovné...),

3.  splnenie kontrolnej činnosti – výsledkom 
je osvedčenie o kontrole, či zodpovedá – 
autorizačné overenie výsledkov, resp. ne-
zodpovedá – odporúčanie na odstránenie 
chýb a až následne autorizačné overenie,

4.  cenová kalkulácia, 
5.  sankcie.

Zmluva je vhodná pre AGaK, ktorí neo-
verujú výsledky vlastnej činnosti. Dôležité je 
splnenie daňovej povinnosti.

Zmluva bude zverejnená na internete 
a do 30. 6. 2010 bude spolu s výzvou a vý-
kladom distribuovaná elektronicky členom 
KGaK.

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverej-
nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet za-
mestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň  T: 16. 9. 2010

Uznesenie 35/2010 Z č. 3/2010

Poistná zmluva za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti AGaK a poistenie právnej 
ochrany bude preverená právnickou firmou. 
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček  T: trvá

Hardoš: Objednávka na právne služby vo veci 
poistnej zmluvy so spoločnosťou Wüstenrot 
poisťovňa, a. s., bola zadaná advokátskej kan-
celárii Zuzany Papšíkovej, s. r. o. Vypracujú 
analýzu aj s návrhom riešenia, ktoré posúdia 
členovia predstavenstva KGaK. Následne sa 
pripraví stretnutie predstaviteľov predstaven-
stva KGaK so zástupcom advokátskej kance-
lárie a dohodne ďalší postup.

Informácie z rokovania orgánov KGaK, 
konaného 3. 6. 2010 v hoteli Rohozná

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného 

rokovania 2008

V súvislosti s transponovaním smernice 
o službách na vnútornom trhu do právneho 
poriadku SR, orgány KGaK navrhujú pred-
ložiť MH SR prijatie 3. variantu založenia 
jednotných kontaktných miest pre podnika-
teľov v SR – potvrdenie súčasného stavu, so 
súčasným návrhom ponechania kompeten-
cií pre profesijné organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)

Od 1. 6. 2010 nadobudol účinnosť zákon NR 
SR č. 136/2010 o službách na vnútornom 
trhu, ktorý upravuje práva a povinnosti po-
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skytovateľov služieb, práva príjemcov služieb, 
dozor nad poskytovateľmi služieb, činnosť 
JKM a spoluprácu s orgánmi iných členských 
štátov EÚ. V úvode zákona sú definované 
hlavné zásady a pojmy a v závere sú dopl-
nené zmeny ostatných zákonov, súvisiacich 
s daným zákonom. Dávame do pozornosti no-
vé podmienky pre podnikateľov, ako aj AGaK 
(§6 – informačné povinnosti poskytovateľov 
služieb), pretože nad celým systémom dohlia-
da Obchodná komora, ktorá prostredníctvom 
Obchodnej inšpekcie bude pri jeho nedodr-
žiavaní udeľovať sankcie.

JKM boli v zmysle prijatého variantu zria-

dené na živnostenských úradoch v krajoch 
SR. Ich úlohou je poskytovanie informácií 
o podmienkach podnikania a postupoch pri 
vybavovaní a získavaní oprávnení na podni-
kanie, zápisy do obchodného registra, regis-
tráciu na daňových úradoch... V prípadoch 
získavania a uznávania odborných kvalifikácií 
kontaktujú príslušné orgány (profesijné ko-
mory, ministerstvá...).

Na základe žiadosti MV SR bol spracova-
ný manuál na činnosti vo vecnej pôsobnosti 
Komory geodetov a kartografov a Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR, vo vzťa-
hu k zákonu o službách na vnútornom trhu, 
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ktorého zámerom bolo poskytnúť informácie 
jednotným kontaktným miestam k postupu 
pri riešení žiadostí o vydanie oprávnení na vy-
konávanie činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa.

Na pôde MV SR sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie vo veci spolupráce medzi JKM a or-
gánmi udeľujúcimi oprávnenia na podnikanie 
na základe iného ako živnostenského opráv-
nenia. Zástupca Úradu vlády SR (NASES) 
prezentoval „Elektronickú služba prepojenia 
Jednotného kontaktného miesta so súčinný-
mi osobami“.

Na pôde Úradu vlády SR sa uskutočnilo 
školenie JKM, na ktorom boli účastníci oboz-
námení so samotným elektronickým pre-
pojením JKM a súčinných osôb – prípravou 
prostredia (inštalácie, prihlasovacie údaje) 
a samotnou prácou cez portál Úradu vlády 
SR. Súčasne boli oboznámení s organizač-

nými inštrukciami pri preberaní certifikátov. 
Ten prevzala tajomníčka KGaK v sídle D. Trust 
Certifikačná Autorita, a. s., (DTCA).

Uznesenie 24/2009 Z zo spoločného 

rokovania 2009

V nadväznosti na návrh novelizácie zákona 
NR SR č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov bude opätovne zriadená ad hoc Ko-
misia pre novelizáciu zákona NR SR č. 216 
/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ing. Stromček: Keďže novelizácia zákona NR 
SR č. 215/1995 Z. z. zatiaľ nie je v legislatív-
nom pláne ÚGKK SR, komisia nebola obno-
vená. Záujem o jej novelizáciu však trvá a je 
potrebné pracovať na tézach a námetoch – 
riešenie zahraničných geodetov pôsobiacich 
na Slovensku, spoločná skúšobná komisia 
pre KN a IG.
Prof. Ing. Kopáčik, PhD.: Pri tvorbe vyhlášky 

č. 300/2009 zostalo mnoho otázok z oblasti 
inžinierskej výstavby otvorených. ÚGKK SR 
dal prísľub, že pri novelizácii zákona č. 215 
/1995 bude možné doplniť potrebné ustano-
venia (právomoci a povinnosti účastníkov sta-
vebného konania). V súčasnosti boli zástup-
covia Komisie pre IG poverení vypracovaním 
paragrafových znení k novele tohto zákona.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

(predseda SAK)

Jarný termín kvalifikačných skúšok sa usku-
točnil 24. – 25. 5. 2010 a zúčastnilo sa ho 
13 záujemcov. Úspešne skúšky absolvovalo 
12 uchádzačov.

Na základe záverov z minulého obdobia, 
keď vyplynula skutočnosť, že projekty pred-
kladané na kvalifikačné skúšky sú nedosta-
točne pripravené nielen z pozície spracováva-
teľov, ale aj z pozície overovateľov, SAK prijala 
opatrenie, aby pri zistení takýchto nedostat-
kov boli príslušní overovatelia písomne upo-
zornení a vec postúpená DK. Realitou však 
je, že kvalita projektov sa zhoršuje. Často sú 
zamerané len na určité oblasti a je ťažko rea-
lizovať prierez skúšaných oblastí.
Ing. Pobjecký – Informoval o probléme sa-
motného získavania prác. Z vyjadrenia AGaK 
dokonca vyplynula skutočnosť, že niektoré 
projekty boli predložené SAK bez ich vedo-
mia. V súčasnosti sú už však k dispozícii, 
avšak pri riešení nedostatkov bude v ďalšom 
procese riešenia – predvolaní na DK – po-
trebná účasť aj zástupcov SAK.

Hotel Rohozná.

Pracovníčky kancelárie a členka Dozornej rady počas zasadania.
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Prof. Kopáčik – Upozornil na problém odo-
vzdávania projektov v deň skúšky, keď je veľ-
mi málo času na ich dôkladné naštudovanie. 
Súčasne SAK nemá žiadny právny argument 
na vyhotovovanie kópií.

V tejto súvislosti členovia SAK navrhujú 
pripraviť do budúceho valného zhromaždenia 
KGaK novelu Skúšobného a autorizačného 
poriadku, v ktorej budú navrhnuté tieto zme-
ny:
– zvýšenie počtu projektov odovzdávaných 

na skúšku,
– zmena termínu na odovzdanie projektov 

aspoň 3 týždne pred kvalifikačnou skúškou,
– súhlas AGaK k predloženým projektom, 

s vyznačením podielu uchádzača na jeho 
tvorbe.
Vydanie CD – prípravný kurz s novými au-

tormi, ako aj nový obsah otázok na kvalifikač-
nú skúšku sa zatiaľ pripravujú.

SAK súčasne predkladá návrh KGaK, za-
čať rokovania so zástupcami ÚGKK SR na 
vytvorenie spoločnej skúšobnej komisie. Svoj 
návrh zdôvodňujú tým, že Komora do svo-
jich radov prijíma uchádzačov, ktorí vykonali 
skúšku pred skúšobnou komisiou na ÚGKK 
SR, avšak KGaK nevie posúdiť ich odborné 
znalosti, keďže do skúšobnej komisie ÚGKK 
SR je nominovaný len 1 zástupca KGaK. Sú-
časne sa pred touto komisiou vykonávajú 
aj skúšky úradných overovateľov, ktorí pri 
ukončení zamestnaneckého pomeru na SK 
často začínajú pôsobiť v praxi ako autorizova-
ní geodeti a kartografi, pričom vo vybraných 
geodetických kartografických činnostiach 
nemajú prax.

Uznesenie 37/2010 Z zo spoločného 

rokovania 2010

KGaK vyvolá na jeseň rokovania na vytvo-
renie spoločnej skúšobnej komisie pod ges-

ciou KGaK, ktorá bude odborne spôsobilá 
relevantne posúdiť znalosti všetkých uchá-
dzačov vo vybraných geodetických a karto-
grafických činnostiach. 
Z: Ing. Stromček, prof. Ing. Kopáčik, PhD.

Ing. Pobjecký (predseda DK)

V roku 2010 sú prijaté 2 sťažnosti, pričom sa 
riešia ešte 4 z minulého roka.

Na základe žiadosti Ing. Nemčekovej 
o vstup do KGaK informoval o jej discipli-
nárnom riešení v minulosti. Bola jej uložená 
pokuta, avšak z dôvodu prekročenia 3-ročnej 
premlčacej lehoty nárok na jej vymáhanie nie 
je oprávnený.

Na základe podnetov na zneužívanie pe-
čiatky bývalého AGaK, DK navrhla, aby sa 
zistil skutkový stav v kancelárii KGaK – a vy-
konala sa inventarizácia odovzdaných auto-
rizačných pečiatok. Vyhotovený zoznam bol 
odoslaný riaditeľovi OKI, aby zabezpečil infor-
movanie na správach katastra.

DK na svojom zasadaní 11. 3. 2010, po 
aktualizovaní súčasného skutkového stavu 
odovzdaných autorizačných pečiatok roz-
hodla o vypracovaní výziev pre vylúčených, 
vystúpených a pozastavených AGaK, s upo-
zornením na vyrovnanie si povinností. Svoj 
návrh predložil predseda DK na zasadaní 
predstavenstva KGaK 29. 4. 2010. Distribu-
ovaných bolo 18 výziev. Do dnešného dňa sa 
vrátili 3 pečiatky.

K predloženému návrhu na rozdelenie 
kompetencií pri riešení sťažností medzi ÚGKK 
SR a KGaK, zatiaľ nie je prijatý žiadny záver.

18. 5. 2010 bolo odoslaných 33 výziev 
pre neplatičov členského príspevku.

Ing. Štefan Nagy (predseda DR)

Plnenie záväzkov Predstavenstva KGaK
 www stránka – Ing. Repáň zosumarizoval 

cenové ponuky oslovených firiem podľa jed-
notlivých položiek. Od členov predstavenstva 
získal mandát na výber 3 firiem, s ktorými bu-
de ďalej rokovať, pričom zohľadní názor oslo-
vených študentov. Do najbližšieho zasadania 
predstavenstva budú predložené návrhy. 
Počiatočné náklady na kompletnú moderni-
záciu stránky, vyčlenené v rozpočte, zrejme 
nebudú postačovať a bude potrebné čerpať aj 
z prostriedkov rezervy Predstavenstva KGaK. 
Keďže však administratívny systém stránky 
bude mať v budúcnosti na starosti kancelária 
KGaK, v ďalších rokoch budú náklady na pre-
vádzku predstavovať len poplatok za vedenie 
hostingu.

 Zmluva o kontrolnej činnosti – DR schva-
ľuje iniciatívu Predstavenstva KGaK o vypra-
covanie tejto zmluvy, ktorá bude predstavovať 
určitý návod pre členov KGaK, ako postupo-
vať pri overovaní geodetických prác iným 
geodetom. Predkladajú návrh na zaradenie 
povinnosti uzatvárať túto zmluvu do zákona.

 Ochrana osobných údajov – DR má záujem, 
aby členovia KGaK, u ktorých táto kontrola pre-
behla, preposlali KGaK výsledky. Majú záujem 
o spracovanie základných informácií, ktoré sú 
potrebné pri príprave Bezpečnostného projek-
tu. Ing. Repáň informoval, že na stránke KGaK 
je v Aktualitách umiestnené úplné znenie záko-
na č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, 
ako aj stránka samotného Úradu o ochrane 
osobných údajov, kde sú definované všetky 
potrebné náležitosti na spracovanie Bezpeč-
nostného projektu. Jeho príprava je časovo 
dosť náročná a možno si ho dať vypracovať za 
poplatok aj príslušným organizáciám.

 Poistná zmluva – z rozhodnutia Predsta-
venstva KGaK bude poistná zmluva za škodu 
spôsobenú pri výkone činnosti AGaK a pois-
tenie právnej ochrany preverená právnickou 
firmou, ktorej úlohou bude vypracovanie 

Pohľad do rokovacej miestnosti. 
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analýzy a návrh ďalšieho riešenia. Je záujem 
KGaK o poistenie AGaK ako FO, bez ohľadu 
na ich pôsobenie v zmluvných vzťahoch.

Kontrola DK:
 90 % sporov, ktoré rieši DK, sú z oblasti 

katastra nehnuteľností a vo väčšine prípadov 
viazne komunikácia medzi geodetom a ob-
jednávateľom prác.

Kontrola hospodárenia KGaK:
 čerpanie prostriedkov za 1. štvrťrok je 

v súlade s plánom. Zvýšenie je v položke pre 
Medzinárodné aktivity z dôvodu neplánovane 
predĺženého pobytu na konferencii FIG v Aus-
trálii, tie by však mali byť kompenzované niž-
šími nákladmi pre CLGE.

Na základe analýzy čerpania prostried-
kov za organizáciu regionálnych stretnutí je 
evidované prekročenie stanoveného plánu. 
Záujmom KGaK je však dosiahnuť určitú úro-
veň. V tomto roku mali charakter školení, na 
ktorých sa zúčastnilo viac ako 800 ľudí. Pred-
stavenstvo sa na základe týchto výsledkov 
rozhodlo prehodnotiť rozdelenie prostriedkov 
a prijať pre všetky kraje rovnaké zásady – roz-
delenie podľa počtu členov KGaK v jednotli-
vých krajoch, pričom sa určila suma za člena 
10 eur.

Ing. Lukáč (predseda RR)

Členovia RR sa stretávajú približne mesiac 
pred vydaním čísla. RR navrhuje, aby sa od-
borné príspevky lektorovali, čo má však do-
pad na náklady bulletinu. Zabezpečilo by to 
však zvýšenie kvality príspevkov, čo by even-
tuálne zastrešilo aj vzdelávanie členov KGaK. 
K budúcemu VZ by sa pokúsili predložiť 
zdôvodnenie zvýšených nákladov na tvorbu 
SGaK na odsúhlasenie.

Distribúcia budúceho čísla SGaK je pred-

pokladaná do polovice júla 2010. Venované 
bude valnému zhromaždeniu vo Vyhniach. 
Obsah budú tvoriť editoriál predsedu RR, prí-
spevok zástupcov ÚGKK SR k pripravovanej 
implementácii JTSK09 do KN (zdôvodnenie 
jeho potreby, výber konečnej alternatívy, 
postup implementácie), príspevok k overo-
vaniu geodetických prístrojov, k pôsobeniu 
stavovských organizácií v odbore geodézia 
a kartografia na Slovensku, správy o činnosti 
predstavenstva a jednotlivých komisií, zápis-
nica z valného zhromaždenia, informácie zo 
zasadaní predstavenstva.

Ing. Štefan Nagy (predseda EK)

Členovia EK vypracovali dokument k cenovej 
problematike, ktorý by mal viesť k vyjasneniu 
základných pojmov cenotvorby, cenových 
cieľov a výpočtu ceny za geodetické služby. 
Odovzdali ho redakčnej rade SGaK na uverej-
nenie v bulletine SGaK.

V súčasnosti sa Ekonomická komisia ve-
nuje výsledkom súťaží ROEP a následne bude 
informovať o cenových intervaloch.

Ing. Lukáč (predseda komisie inžinierskej 

geodézie)

Právne úpravy geodetických činností vo vý-
stavbe boli prezentované na viacerých fórach:
– Coneco – vystúpil s príspevkom k legisla-

tíve v stavebníctve, v ktorom informoval aj 
o novej realizácii JTSK09,

– Regionálne stretnutia,
– Príspevkom v bulletine SGaK.

Členovia KIG majú snahu do jesene tohto 
roka vyriešiť technický predpis z oblasti IG.

KGaK získala pozvanie byť zakladajúcim 
členom Rady pre stavebníctvo a architektúru 
– Občianske združenie.

Zavedenie JTSK09 do praxe

Ing. Stromček: Predstavenstvo KGaK na svo-
jom zasadaní 29. 4. 2010 prijalo stanovisko 
k realizácii JTSK09 do praxe, ktoré bolo doru-
čené zástupcom ÚGKK SR 5. 5. 2010. KGaK 
zavedenie JTSK09 v zásade neodmietla, 
avšak boli definované určité riziká spojené 
s jeho predčasným celoplošným vyhlásením 
v blízkom období. Boli pomenované, najmä 
v katastri nehnuteľností, mnohé technické 
a legislatívne prekážky, ktoré by spôsobili pri 
jej celoplošnom zavedení v určitých druhoch 
katastrálneho operátu neriešiteľné situácie.

Po prijatí odpovede od predsedu ÚGKK 
SR, členovia predstavenstva KGaK definovali 

spoločný postup pri rokovaní orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR.

Ing. M. Bulla: Informoval o poslednom zasa-
daní komisie pre implementáciu JTSK09 do 
KN uskutočnenom 14. 4. 2010, na ktorom sa 
dospelo k určitým dohodám, avšak z diskusie 
vyplynuli aj mnohé rozpory s legislatívnymi 
a technickými predpismi. V súčasnosti nie je 
k dispozícii aktuálne znenie usmernenia usta-
novujúceho základné postupy na využívanie 
SKPOS a technológie na určovanie polohy ob-
jektov prostredníctvom GNSS vo vybraných 
geodetických činnostiach, ktorých výsledky 
sa preberajú do KN v ETRS89 alebo v JTSK9 
a panuje tzv. informačné vákuum.

Dohodnutý spoločný postup KGaK pri ro-
kovaní so zástupcami ÚGKK SR:
– KGaK trvá na svojom stanovisku z 5. 5. 

2010,
– pokračovať na prácach komisie pre JT-

SK09,
– odovzdávať zoznam nameraných súrad-

níc v JTSK09,
– trvať na odskúšaní a preverení pilotných 

projektov postupne na všetkých SK,
– nevyhlasovať JTSK09 celoplošne, ale po 

KÚ,
– angažovať AGaK v meraní a odovzdávaní 

údajov,
– otázkou zostáva, aká je posledná verzia 

hromadnej transformácie dát,
– obnoviť otázku elektronického katastra 

– informácie z operátu poskytovať v elek-
tronickej forme, ktorá umožní ďalšie elek-
tronické spracúvanie. 
Úlohou Komisie pre implementáciu JTSK09 

do praxe je pripraviť 2 usmernenia – na mera-
nie a odovzdávanie údajov do KN, ktoré budú 
platné do vytvorenia spoločnej smernice pre GP.

Ing. Kožár: Pozitívne na realizácii JTSK09 
je, že uskutočnené novely zákonov dospeli 
ku garantovaniu presnosti a spoľahlivosti 
geodetických prác. Konkrétne riešenia však 
mali byť prijaté pre všetky oblasti geodézie. 
V súčasnosti ÚGKK SR rieši problémy KN od-
trhnuté od právnej oblasti, bez technického 
základu. Navrhuje, aby sa v rámci KGaK defi-
novala skupina odborníkov, ktorí by vypraco-
vali princípy riešenia. Zároveň si však uvedo-
muje, že k takémuto návrhu zrejme nebude 
dostatočná vôľa zo strany ÚGKK SR.

Ing. Hardoš: Prijatím stanoviska KGaK k reali-

Spestrenie na záver rokovania: členovia ľudovej kapely pod 
vedením Ing. M. Simana.
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zácii JTSK09 bola snaha KGaK získať čas na 
prípravu a riešenie zásadných otázok.

Ing. Stromček: Napriek chýbajúcej koncep-
cie realizácie JTSK09 sa KGaK v danom čase 
snaží pristupovať k vzniknutej situácii prag-
maticky, keďže vie, že musí riešiť problémy 
svojich členov.

Ing. Repáň: Definuje vízie KGaK, prijaté člen-
mi predstavenstva KGaK:
1.  Prijatie národnej realizácie JTSK09 a ŠPS.
2.  Riešenie problémov tvorby GP v číselných 

mapách.
3.  Celoplošná transformácia sa zrealizovať 

nedá, sú potrebné pilotné projekty:
 KÚ, v ktorom budú všetky PGB zamerané 

a transformované do JTSK09. Vykonané 
budú kontrolné merania.

 KÚ, na ktorých prebehne nové mapovanie 
a následne na ňom bude vyhlásené JT-
SK09.

4.  Vyhodnotenie pilotných projektov.
5.  Vyhlásenie celoplošnej realizácie JTSK09.

Ing. Hudec: Doplňuje:
1.  Spustiť realizáciu až po vyjdení technické-

ho predpisu.
2.  Zadefinovanie postupov v konkrétnych 

operátoch.
3.  Autorizovať aj súkromné RTK siete.

Ing. Hardoš: Nesúhlasí s názorom, že KGaK 
nemá vízie a koncepcie. Definované sú v zá-

kone 216/1995. Za rezort je za ne zodpoved-
ný zo zákona ÚGKK SR. KGaK môže byť nápo-
mocná pri ich tvorbe. Úlohou tohto rokovania 
je zjednotiť názor KGaK.

Koncepcie rezortu:
1.  nové mapovanie,
2.  postupná transformácia databáz v KÚ,
3.  mozaiková transformácia.

Prof. Ing. Kopáčik, PhD.: Zdôraznil, že ÚGKK 
SR musí úradnou cestou oznámiť všetkým 
rezortom spustenie nového referenčného 
systému. Úlohou bude zaškolenie pracovní-
kov týchto rezortov. KGaK môže pri takýchto 
rokovaniach ponúknuť pomoc odborníkov zo 
svojej členskej základne.

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR, 4. 6. 2010 v hoteli Rohozná

Zhodnotenie plnenia záverov z predchádzajú-
ceho spoločného rokovania na Zemplínskej 
Šírave 5. 6. 2009.

1. Úrad a Komora budú spolupracovať pri 
implementácii JTSK03 do praxe. Komora 
poskytne Úradu odborníkov aj pomoc pri 
programovom zabezpečení, na uplatnenie 
JTSK03 v praxi.
KGaK zo svojich radov navrhla 3 členov do 
„Komisie na implementáciu S-JTSK09 do 
KN“. Zúčastňujú sa zasadaní a aktívne sa 
podieľajú na riešení usmernení implementá-
cie JTSK09 do KN.

2. Členovia Komory budú identifikovať reálny 
stav pri odstraňovaní chýb v katastrálnom 
operáte a o problémoch budú písomne infor-
movať OKI.
Túto možnosť členovia Komory nevyužili, tr-
vá však naďalej.

3. V prípade, že novela zákona NR SR č. 215 
/1995 v znení neskorších predpisov bude za-
radená do legislatívneho plánu Úradu, bude 
Komora navrhovať riešenie prijímania zahra-
ničných uchádzačov o vykonávania geodetic-
kých a kartografických (GaK) prác, zriadenie 
jednej skúšobnej komisie na získanie osved-
čenia o odbornej spôsobilosti.

V súčasnom období novela zákona NR SR 
č. 215/1995 v znení neskorších predpisov nie 
je zaradená do legislatívneho plánu ÚGKK SR 
z dôvodu volebného obdobia. Predpokladaný 
termín je však na jeseň, keďže je aj v záujme 
ÚGKK SR podporiť legislatívne zmeny v ob-
lasti informatizácie spoločnosti (ISVS), ktoré 
súvisia najmä s novelizáciou predpisov týka-
júcich sa ZB GIS. Po jej zaradení bude KGaK 
navrhovať zriadenie spoločnej skúšobnej ko-
misie.

4. Komora v spolupráci s Úradom podporia 
a zrealizujú uskutočnenie odborných seminá-
rov s tematikou vyhotovovania GP v tých ka-
tastrálnych územiach, v ktorých bol zapísaný 
ROEP. Problém je aktuálny najmä v Trenčian-
skom kraji.
Systém je nastavený a vedú sa individuálne 
rokovania s úradnými overovateľmi.

5. Členovia Komory budú zasielať otázky na 
problémy, s ktorými sa stretávajú pri realizácii 
GaK prácach do Katastrálneho a Geodetické-
ho bulletinu.
Možnosť je stále aktuálna, keďže však kon-
cepcia bulletinu predstavuje otázky z praxe 
a následné odpovede, chýbajú podnety na 
riešenie. 

7. Na základe skúseností s vyhotovovaním 
GaK prác v teréne, Komora navrhuje Úradu, 
aby bol preukaz oprávňujúci geodeta vstúpiť 
na cudzie nehnuteľnosti doplnený aj o vjazd 
motorových vozidiel.
Preukazy sa vydávajú podľa vyhlášky vo všet-
kých krajoch okrem Bratislavy. KGaK v tejto 
súvislosti vyslovuje požiadavku zabezpečiť 
dodržiavanie náležitostí vydávaných preuka-
zov podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996, 
ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kar-
tografii aj na KÚ v Bratislave.

Dohoda o spolupráci medzi ÚGKK SR a KGaK:
–  výmena skúseností, podnetov, poznatkov 

a informácií získaných pri plnení úloh v pô-
sobnosti zmluvných strán

Splnené.

–  koordinácia pri organizovaní seminárov, 
vzdelávacej činnosti a účasť na týchto 
podujatiach

Uskutočnilo sa 8 regionálnych stretnutí čle-
nov KGaK zameraných na implementáciu JT-
SK09 do praxe. Zúčastnilo sa ich vyše 800 
účastníkov.
–  spolupráca pri príprave legislatívnych 

úprav a pri tvorbe technických predpisov 
súvisiacich s odbornou činnosťou spoloč-
nou pre zmluvné strany
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Vypracovanie Smernice na vyhotovovanie 
GP je podmienené výsledkami JTSK09 a ko-
nečné riešenie bude zapracované do meto-
dického návodu. Predpokladané ukončenie 
prác na jeho spracovaní je v septembri 2010.
–  spolupráca pri zabezpečovaní kvalifikač-

ných skúšok
Splnené.

–  organizovanie pravidelných pracovných 
stretnutí čelných predstaviteľov zmluv-
ných strán, pričom stretnutie zvoláva 
striedavo predseda predstavenstva KGaK 
a predseda ÚGKK SR

Splnené.

–  účasť predstaviteľov KGaK na ročnom vy-
hodnotení činností katastrálnych úradov 
a priamo riadených organizácií ÚGKK SR

Rezort vyhodnocuje svoju činnosť na jed-
nom spoločnom stretnutí, ktoré sa v tomto 
roku uskutočnilo v Starej Ľubovni. Boli na 
ňom prerokované výročné správy podriade-
ných organizácií v pôsobnosti ÚGKK SR.

Priority rezortu ÚGKK SR

O prioritách rezortu prítomných informoval 
podpredseda Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR, (Úrad) Ing. Patrik Hensel. Vy-
svetlil základné priority rezortu:

Národný projekt OPIS Elektronické služby 
KN
Centrálny systém katastra nehnuteľností 
(CSKN) – zabezpečuje údajovú základňu pre 
katastrálny portál. Prebehli analýzy, štúdie 
a výberové konania. Spoločnosť Ness v sú-
časnosti pripravuje návrh riešenia.

Centrálne elektronické registratúrne stre-

disko (CERS) – v Liptovskom Mikuláši je 
zriadené centrálne dátové úložisko a v súčas-
nosti v ňom prebiehajú inštalácie technológií. 
Slúžiť bude na zjednodušenie prístupu verej-
nosti k digitalizovaným dokumentom SK.

Rezortná elektronická podateľňa (REP) 
– bude poskytovať elektronické katastrálne 
služby občanom.

Nové mapovanie – bude zadané do súk-
romnej sféry. Sú vybrané územia k spracova-
niu a prebiehať bude na 3 pilotoch. ÚGKK SR 
je objednávateľom projektu, spracuje ho spo-
ločnosť NESS v spolupráci s inými firmami. 
Odskúšavajú sa nové technológie. Pripravená 
je Smernica na obnovu katastrálneho operá-
tu, ktorá by mala byť v platnosti 30. 6. 2010.

V rámci projektov sú potrebné kvalitné údaje 
a z tohto dôvodu bola prijatá koncepcia čis-
tenia údajov a chýb KN. V spolupráci s VÚGK 
je pripravený kontrolný mechanizmus na ich 
čistenie.

Národný projekt OPIS Základná báza 
údajov pre geografický informačný systém 
(ZB GIS)
Ukončili sa úvodné štúdie a dospelo sa k do-
hode s Topografickým úradom v Banskej Bys-
trici na prevzatí centrálnej priestorovej data-
bázy. V súčasnosti GKÚ obhospodaruje celé 
územie v rámci GIS. Z časových dôvodov však 
niektoré územia už nie sú aktuálne.

Zmena legislatívy
Od dodávateľov systémov sa požaduje, aby 
navrhli nový moderný kataster, funkčný aj 
v iných štátoch. Je zrejmé, že aj v dôsledku 
elektronizácie KN bude v budúcnosti prebie-
hať viacero zmien zákonov a vyhlášok.

Register obnovenej evidencie pozemkov 
(ROEP)
Proces obnovy evidencie niektorých po-
zemkov a právnych vzťahov k nim vyplýva 
z Programového vyhlásenia vlády, ako aj 
z uznesení vlády SR. Predpokladané ukon-
čenie ROEP je po predĺžení termínu do roku 
2015. V tomto roku bude ukončené obstará-
vanie na posledné ROEP.

Koncepcia rezortu na ďalších 5 rokov
V súčasnosti sa pracuje na nových koncepci-
ách, ktoré budú predložené vláde SR, pretože 
finančné dopady sa riešia zo ŠR SR. Do vlády 
budú predložené na jeseň roku 2010.

Kolkomaty
V súčasnosti sú inštalované na 3 SK. Plánova-
né je umiestniť ich na 58 SK.

Otázka Ing. M. Bullu – Pripravuje ÚGKK SR 
modul elektronickej komunikácie s KN pre 
geodetov?
Ing. Hensel: ÚGKK SR zadal vypracovanie 
projektu firme (stanovil formu vstupov a vý-
stupov), ktorá na SK spracúva analýzy a na-
vrhne projektové riešenie. V rámci rezortu sú 
určené pracovné tímy, ktoré riešia štruktúru 
návrhov a vypracované materiály posudzu-
jú a schvaľujú. Snahou rezortu je obmedziť 
osobné návštevy na SK.
Ing. Stromček: Potvrdil záujem KGaK spolu-
pracovať pri riešení projektu elektronizácie 
KN.
Ing. Raškovič: Záujem autorizovaných geode-
tov a kartografov je, aby bola možnosť získa-
né výstupy z KN ďalej elektronicky spracúvať.

Informácia o národnej realizácii 

súradnicového systému JTSK09

Podpredseda Úradu Ing. Hensel predstavil 
základnú myšlienku zavedenia JTSK09 do 
praxe:

1. fáza:
–  Zber údajov na 2 pilotných SK Zlaté Mo-

ravce a Malacky.
–  Založenie Komisie na implementáciu 

S-JTSK09 do KN, v rámci ktorej sa budú po-
dieľať okrem zložiek Úradu aj KGaK a aka-
demická obec.

–  Úrad dospel k rozhodnutiu nasadiť 
JTSK09 na celom území SR.

Pohľad na hostí z radov 
zástupcov ÚGKK SR: 
Ing. Marek Illéš, Ing. Patrik 
Hensel a predseda pred-
stavenstva KGaK.
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2. fáza:
–  Realizoval sa systém školení: 3 v pôsob-

nosti ÚGKK SR v krajoch SR, 8 v pôsob-
nosti KGaK v krajoch SR, 7 v pôsobnosti 
ÚGKK SR pre úradných overovateľov.

–  V súčasnosti Komisia rieši návrhy usmer-
není, ktoré boli podľa názoru podpredsedu 
Úradu spracované nad rámec vyhlášky 
a preto rozhodol o ich prepracovaní v sú-
lade s vyhláškou a zákonmi.

–  14. 6. 2010 je naplánované zasadanie Ko-
misie, na ktorom budú upravené usmerne-
nia prerokované.

3. fáza:
–  Predseda ÚGKK SR rozhodne o vyhlásení 

novej realizácie JTSK09 a na pilotných SK 
sa predstaví koncepcia zberu údajov.

Štruktúra odovzdávaných údajov od AGaK:
–  forma duálneho systému – merané údaje 

v JTSK09,
–  ostatné údaje v JTSK.
Zbieranie údajov bude slúžiť na vyjasnenie 
prípadných nezrovnalostí. Pilotné SK oslovia 
AGaK pôsobiacich v danom regióne, aby im 
odovzdávali aj identické body, čo však bude 
na báze dobrovoľnosti. Je záujem, aby sa ma-
pa čo najviac prispôsobila terénu.

Diskusia:

Ing. Stromček – Predstavil názor KGaK, ktorá 
má záujem, aby piloty prebehli vo všetkých 
krajoch SR.
Ing. Hensel – Zámer ÚGKK SR je výber 2 pilo-
tov z dôvodu veľkých rozdielov (v Malackách 
sú vysoké deformácie, v ZM sú minimálne). 
Následne (predpoklad je ku koncu roka 
2010) sa piloty rozšíria vo všetkých krajoch 

– na 8 SK. ÚGKK SR má záujem zatiaľ len 
o zber korektných údajov. Piloty budú praco-
vať v duálnej prevádzke.

Ing. M. Bulla – AGaK neboli informovaní o ter-
míne zavedenia JTSK09, vzniklo informačné 
vákuum.
Ing. Hensel – Pôvodný termín prezentovaný 
na školeniach nebolo možné dosiahnuť kvôli 
postupne sa prejavujúcim problémom, ktoré 
treba riešiť. Termín z týchto dôvodov zatiaľ nie 
je stanovený. V súčasnosti sa rieši dopad na 
investičnú výstavbu. V tomto smere ponúkla 
pomoc Komisia pre IG KGaK. Plánované je, 
aby sa v rámci prechodného obdobia riešili 
projekty, ktoré sa nedajú odovzdať v JTSK09.

Ing. M. Bulla – Vyslovil názor, že vypracované 
usmernenie Komisiou nebolo nad rámec vy-
hlášky a zákonov.
Ing. Hensel – Na poslednom zasadaní Komi-
sie boli prijaté ustanovenia, ktoré predbehli 
legislatívu a preto nebolo na niektoré dohody 
právo. Pripravené je nové usmernenie, ktoré-
ho definitívne znenie bude uzavreté na pripra-
vovanom stretnutí.

Ing. M. Bulla – Stanovisko KGaK k pripravo-
vanému zavedeniu JTSK09 do praxe vzišlo 
na základe posledného stretnutia Komisie, 
kde sa dospelo k problémom, ktoré KGaK po-
važovala za závažné na to, aby bolo JTSK09 
celoplošne zavedené do praxe.
Ing. Hensel – ÚGKK SR akceptoval pripo-
mienky KGaK prednesené na zasadaní Ko-
misie k navrhovanému usmerneniu. Podstata 
preberania údajov v JTSK09 je zachovaná, 
problémom zostali bodové polia.
Ing. Raškovič – Prezentovanie JTSK09 na 
tomto stretnutí a v tomto znení nie je proble-

matické. Komisia riešila vzniknuté problémy 
a podrobnosti a konkrétne dopady. Jej členo-
via nevedeli v tom čase podať korektnú infor-
máciu ďalej.
Ing. Illéš – Zo strany SK treba riešiť spôsob 
merania a preberania údajov do KN a násled-
ne ich spracovanie.
Ing. M. Bulla – Pri prezentáciách na škole-
niach k JTSK09 nevznikol zo strany AGaK 
problém s odovzdávaním nameraných údajov 
v JTSK09, ale otázny je spôsob – rôznosť ná-
zorov.
Ing. Hensel – Potvrdzuje rôznosť názorov 
a školenia považuje za informačnú kampaň, 
ktorá možno otvorila ďalšie problematické 
otázky dávajúce priestor na diskusiu. ÚGKK 
SR má záujem, aby sa dal priestor všetkým 
tvorcom katastra. Od AGaK sa očakáva odo-
vzdávanie VGPmer v JTSK09 a cez identické 
body sa bude dotrasformovávať mapa. Komi-
sia bude ďalej pokračovať a riešiť novovznik-
nuté problémy z pilotov.
Ing. Hudec – Stanovisko KGaK k JTSK09 
vzniklo aj ako reakcia členskej základne 
KGaK, keďže na jednotlivých stretnutiach ne-
bolo jasné, či uvedené zasiahne aj okruhy ďal-
ších oblastí (investičné akcie, správcov IS...).
Ing. Hensel – Ďalší proces bude predstavovať 
doriešenie IG v spolupráci s KGaK a členmi jej 
Komisie pre IG, ktorý bude predstavovať po-
sledný bod na začatie oficiálneho zberu úda-
jov pre JTSK09.
Ing. Hardoš – Preberanie ISietí do KN sa ne-
uskutočnilo, odovzdávajú sa len na Magistrát 
hl. m. SR, pretože to ÚGKK SR od ich správ-
cov nevyžadoval.
Ing. Hensel – Do KN sa však preberajú nimi 
vytvorené mapy. Je potrebné iniciovať legis-
latívnu zmenu, pretože obce a mestá dostá-
vajú údaje bezplatne a poskytujú ich tretím 
osobám.

Rovnako treba vytvoriť koncepčný zámer 
na prerobenie OKI, aby fungovalo ako samo-
statný subjekt vo všetkých krajoch a riešilo aj 
uvedené problémy, a tiež aj posilniť právomo-
ci GKÚ v jeho obchodných vzťahoch vo vzťa-
hu k vymožiteľnosti práva.

Nie je tiež dodržiavaný zákon o autorských 
právach, je potrebná legislatívna zmena aj 
z. č. 215/1996, kde treba určiť, kto je povinná 
osoba, ktorá vydáva údaje do informačných 
systémov.

Ing. M. Bulla – Privítal pokračovanie práce 
Komisie a zriadenie 2, následne 8 pilotov 

Zástupcovia ÚGKK SR 
a predseda predstavenstva 
KGaK.
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na JTSK09, ktoré boli jednými z bodov sta-
noviska KGaK k JTSK09. Z pripravovaného 
príspevku do SGaK k JTSK09 vyplýva aj kon-
trola SKPOS pre AGaK. Tá by však nemala byť 
predmetom kontroly úradných overovateľov.
Ing. Hensel – SKPOS sa buduje na báze 
nových technológií (TRIMBLE) a záujmom 
ÚGKK SR je nielen poskytovať službu, ale aj 
monitoring. Šírenie bude prostredníctvom sie-
te, čo je však v súčasnosti technický problém, 
ale riešiteľný.

Ing. M. Bulla – Plánuje ÚGKK SR zriadenie 
hotline k riešeniu prípadných rozporov AGaK 
so SK?
Ing. Hensel – Nevidí dôvod, aby nevznikla. 
Záujem ÚGKK SR je, aby všetky SK fungovali 
rovnako. Dôležité je zadávanie podnetov.

Ing. Kováč – Na pilotných SK bude prebiehať 
spracovanie údajov duálnym spôsobom? 
Bude vyhlásený termín platnosti len JTSK09 
v danom území?
Ing. Hensel – Na pilotných SK sa k určitému 
dátumu pretransformujú vybrané katastrálne 
územia (všetky druhy katastrálneho operátu) 
a zálohy sa uložia na GKÚ. Všetko bude pre-
biehať mimo siete a výsledky budú riešené 
dvojmo. Priebežne bude prebiehať analýza 
a výsledok ukáže, či bude možné vyhlásenie 
JTSK09 len v danom území alebo celoplošne.

Ing. Stromček – Požiadal Ing. Illéša o zhodno-
tenie a skúsenosti, prípadne definovanie dru-
hov operátu, kde sa bude vykonávať JTSK09.
Ing. Illéš – Vybraných je 5 katastrálnych úze-
mí: Zlaté Moravce (zapísaný ROEP, Intravilán 
THM – číselné mapy, v rámci súčasného 
katastrálneho územia 3 druhy podkladov M 
1:1000, M 1:2000, M 1:2880), Veľké Vozo-
kany (prebiehajú tam PÚ a investičná výstav-
ba R1), Skýcov (v rámci ROEP premeraný 
intravilán), Vieska nad Žitavou (PPÚ, ROEP, 
M 1:2880), Neverice (ROEP, M 1:2880). SK 
v rámci kontrolných meraní pre ROEP usku-
točnila pomocou geodetov zameranie v JT-
SK09 a rozdiely v meraniach JTSK a JTSK09 
sú 20 – 25 cm – nezhodnotiteľný výsledok. 
Aplikáciou usmernení sa vnesie súlad pri 
riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť: 
napr. je zameraný stav v JTSK a pri domeraní 
ďalšieho objektu v JTSK09 dochádza k posu-
nu. Geodeti kladú otázky, aké súradnice majú 
odovzdávať v súčasnosti (namerané, alebo 
transformované do JTSK).

Ing. Raškovič – Poukázal na technický prob-
lém, ako robiť transformáciu máp do JTSK09. 
Na základe celoslovenského transformačné-
ho kľúča sa preklopia mapy aj s chybami. 
Matematická transformácia nie je problém, 
mapy zostanú v tej istej kvalite. V prípade sna-
hy na odstránenie chýb sa dá urobiť jedine 
mozaiková transformácia, ale bude deformo-
vaná jestvujúca mapa, čo bude mať dopad na 
výmery a vlastníctvo.
Ing. Illéš – Riešenie vidí v premeraní identic-
kých bodov v teréne, ktoré treba následne za-
hrnúť do transformácie.
Ing. Hensel – Výsledok ukážu pilotné SK. Ide 
o kvalitu vyhotovenia mapy v KÚ.

Ing. Hardoš – Uvažuje sa spustiť po prechode 
na novú platformu ESRI druhú etapu JTSK09 
– uskutočniť transformáciu, aby sa odovzdá-
vala grafika ako vstupný materiál aj v novom 
systéme?
Ing. Hensel – Tolerancia 2-ročného obdobia 
na ukončenie zavádzania nového systému sa 
v súčasnosti považuje za dostatočnú na ko-
rektné spracovanie údajov.

Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti 

OKI úradu

ÚGKK SR spracúva koncoročnú správu, ktorá 
je umiestnená na internetovej stránke Úradu.

Geometrické plány (GP) – OKI rieši hlavne 
podnety od občanov. V roku 2009 bolo skon-
trolovaných 52 GP, z toho bolo 39 (75 %) 
s formálnymi nedostatkami, 9 (17,3 %) so 
závažnými nedostatkami a 4 (7,7 %) zmätoč-
né. Celkovo bolo 25 % GP nesprávnych, je to 
však malá vzorka. V teréne bolo premeraných 
61 % GP. Väčšinou sú podnety po uplynutí le-
hoty na určenie sankcií. Udelené dve pokuty.

ROEP – V súčasnosti ÚGKK SR monitoru-
je ROEP staršie ako 7 rokov. Termíny nie je 
možné predlžovať. Na KÚ Bratislava, Prešov, 
Žilina prebehli kontroly, ktoré pokračujú ďa-
lej, plánované sú opäť v Bratislave, Banskej 
Bystrici a Košiciach. Keďže sa vyskytli chyby 
na oboch stranách, nebudú sa vyvodzovať dô-
sledky. Na niektorých KÚ sa podarilo vykonať 
presuny spracovateľov.

V tomto roku sa zadávajú posledné ROEP. 
Pretože sa vyskytli vysoké cenové rozpätia 
(500 % rozdiely), ÚGKK SR žiada v tejto veci 
o spoluprácu KGaK, aby prípadnou osvetou 
vplývala na spracovateľov.

Kvalita spracovaných ROEP je veľmi nízka, 
často aj vinou neodbornosti spracovateľov.

Ing. Illéš – Informoval o tom, že korešpon-
dencia medzi SK a spracovateľmi sa na SK 
protokoluje.

Ing. Hermanová – Zmluvy nie sú jed-
noznačne definované. Požiadala, aby boli 
SK usmernené pri rozlišovaní formálnych 
a závažných chýb, ako napr. v GP. Často sa 
zverejnenie ROEP zastaví pre formálne nedo-
statky.

Ing. Illéš – na SK prebieha softvérová kon-
trola, ktorá vyhodnotí chybovosť a v zmysle 
MN sa robí aj náhodná kontrola. Následne sa 
vypracúva protokol.

Ing. Stromček – Pri výberových konaniach 
mali v minulosti vplyv SK. Navrhuje, aby boli 
zo SK nastavené ďalšie podmienky k účasti 
v nich.

Ing. Hensel – Uvedené je nad rámec a po-
važuje sa za diskriminačný faktor. Nízke ceny 
však musia spracovatelia zdôvodňovať.

Príprava nových smerníc a metodických 

návodov (Smernica na GP a MN na OKO 

novým mapovaním)

Smernica pre GP – Komisia na implementá-
ciu JTSK09 do KN v súčasnosti rieši v návrh 
usmernenia, ktorým sa stanovujú základné 
postupy na využívanie SKPOS a technoló-
gií na určovanie polohy objektov prostred-
níctvom GNSS vo vybraných geodetických 
činnostiach. Toto usmernenie, ako aj tie ná-
sledné, budú súčasťou technického predpisu 
na vyhotovovanie GP. Predpokladané ukon-
čenie prác na jeho spracovaní je september 
2010.

OKO novým mapovaním – Predpokladaný 
termín platnosti pripravovanej smernice je 
30. 6. 2010.

Podnety z regionálnych stretnutí

Kópie GP – Ing. Nagy.
Ing. Hensel – Problém nastal prijatím zákona 
NR č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa notársky poriadok a ktorý súčasne mení 
zákon NR SR č.162/1995 o KN. V súčasnosti 
právny odbor ÚGKK SR potvrdzuje jedinú zá-
konnú cestu – overenie notárom.
Ing. Nagy – Mohlo by sa uvedené riešiť for-
mou kópie operátu?
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Ing. Illéš – Takýto GP sa potom nepovažuje za 
listinu upotrebiteľnú do KN.
Ing. Hardoš – Navrhuje, aby za kópiu bol zod-
povedný AGaK, a to tým spôsobom, že vytlačí 
pre klienta nový počet GP, ktoré budú dané 
na overenie. Išlo by sa o overený prvopis (pod 
tým istým číslom), akoby nové overenie GP.
Ing. Hensel – V súčasnosti nevie zaručiť, či 
v riešení nie je legislatívny problém.

Ing. Hensel – Návrhy k zákonom a vyhláškam 
–od žiadateľov je potrebné aj zdôvodnenie 
požiadaviek.

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o

KGK zorganizovala regionálne stretnutia 

svojich členov, za účasti predstaviteľov ÚGKK 

SR, ktorí formou prednášok poskytli informá-

cie k pripravovanej implementácii JTSK09 

do katastra nehnuteľností. Zúčastnilo sa ho 

asi 800 účastníkov.

Uskutočnili sa v termínoch:

Trenčiansky kraj:
4. marca 2010 v kinosále Zábavného 
obchodného centra MAX, Trenčín.
Regionálny zástupca Ing. Nataša Hermanová.

JTSK09 – zhrnutie

Možnosti merania – cez SKPOS, ŠPS (GPS, 
terestricky), opakovaným použitím PGB.
Privátna sieť nie je akceptovaná.
Identické body – do mapy sa dostanú body 
reálne v teréne zamerané.

Využívanie súborov XML – Ing. Nagy
Ing. Hensel – Zatiaľ sa odkladajú. V budúc-
nosti sa budú spracovávať v novom systéme.
Ing. Raškovič – Predstavujú archiváciu k vý-
kazu výmer.

Závery zo spoločného rokovania:

Komora má záujem spolupracovať pri riešení 
projektu elektronizácie KN.

Komora ponúkla spoluprácu pri riešení do-
padov na investičnú výstavbu v rámci imple-
mentácie JTSK09 do praxe prostredníctvom 
svojich zástupcov z radov Komisie pre inži-
niersku geodéziu.

Komora podporuje záujem pokračovať v čin-
nosti Komisie pre JTSK09 pri riešení novo-
vzniknutých problémov z pilotných SK.

Regionálne stretnutia členov KGaK

Banskobystrický kraj:
10. marca 2010 v kinosále 2 Europa Shop-
ping Center, a.s, Banská Bystrica.
Regionálny zástupca Ing. Matúš Siman.

Žilinský kraj:
17. marca 2010 v prednáškovej sále Domu 
Techniky v Žiline.
Regionálny zástupca Ing. Marián Bulla.

Košický a Prešovský kraj:
8. apríla 2010 v Kaštieli Fričovce.
Regionálny zástupca pre Košický kraj 
Ing. Ľubomír Bulla.
Regionálny zástupca pre Prešovský kraj 
Ing. Peter Repáň.

Nitriansky kraj:
13. apríla 2010 v Agroinštitúte š.p. Nitra.
Regionálny zástupca Ing. Július Kováč.

Bratislavský kraj:
16. apríla 2010 v priestoroch malej divadel-
nej sály Cultus – Dom kultúry Ružinov, Bra-
tislava.
Regionálny zástupca Ing. Jozef Pobjecký.

Trnavský kraj:
27. apríla 2010 v kongresovej hale Hotela 
Prestige v Trnave.
Regionálny zástupca Ing. Róbert Sadloň.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Regionálne stretnutie v Bratislave.
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o v  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu j

Regionálne stretnutie v Košiciach.

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 1. 7. 2010 do 17. 9. 2010

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

919  Ing. Róbert Kuvik  A  1. 8. 2010
920  Ing. Zdenko Uhrin  A  1. 8. 2010
921  Ing. Milan Timko  A  1. 8. 2010
922  Ing. Katarína Maliňaková  A  1. 8. 2010
923  Ing. Ján Sabacký  A  1. 8. 2010
924  Ing. Miroslav Pokorný  A  1. 8. 2010
925  Ing. Lukáš Piroha  A  1. 8. 2010
926  Ing. Michal Černok  A  1. 8. 2010

927  Ing. Juraj Varga  A  1. 9. 2010

Rozšírenie oprávnenia 
(stav k 17. 9. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

882  Ing. Peter Vanovčan  C  16. 6. 2010
887  Ing. Rastislav Holič  C  16. 6. 2010

866  Ing. Peter Kompiš  C  17. 6. 2010

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Regionálne stretnutie v Nitre.

Regionálne stretnutie v Trenčíne.
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Riešenie tajničky z čísla 2. 2010

V ktorých susedných krajinách je možné kalibrovať kódové nivelačné laty vo zvislej polohe? V Rakúsku Česku a Poľsku.
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