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l Milí čitatelia !

Tretie číslo komorového bulletinu sa k vám dostáva po 
dlhom a nadmerne teplom letnom období, ktoré nám 
okrem množstva pekných zážitkov z dovoleniek i množ-
stva úsporných opatrení a uťahovania opaskov, prinies-
lo aj menej príležitostí na realizáciu našich vedomostí 
a zručností v podobe nových zákaziek.
V treťom tohtoročnom čísle bulletinu prinášame dva 
hlavné odborné príspevky. Prvý z nich v pracovnej verzii 
pripravil podpredseda Komory z problematiky, určitým 
spôsobom napomáhajúcej a upravujúcej postupy auto-
rizovaných geodetov a kartografov pri aplikácii JTSK03 
v prácach v oblasti inžinierskej geodézie, ktorú prvýkrát 
predstavil na valnom zhromaždení Komory v tomto roku. 
V ďalšom túto pracovnú verziu do podoby usmernenia 
spracovala Komisia inžinierskej geodézie za prispenia 
jej všetkých členov. Druhý odborný príspevok je z dielne 
Ekonomickej komisie, ktorý predstavuje jej predseda, 
z veľmi aktuálnej a závažnej problematiky cenového 
podvádzania. Chceli sme ňou všetkým autorizovaným 
geodetom a kartografom priblížiť aj pripomenúť pod-
statu a škodlivosť cenového dampingu, ktorý znevažuje, 
ničí, až pomaly likviduje našu profesiu.
Za odbornými príspevkami zaraďujeme rozhovor s no-
vým vedením ÚGKK SR, ktorý sme uskutočnili koncom 
septembra s cieľom priblížiť hlavné zámery rezortu pod 
novým vedením. Mal by byť určitým úvodom do disku-
sie, ktorú pripravujú odborní garanti 20. slovenských 
geodetických dní v diskusnom fóre na aktuálne témy 
rezortu ÚGKK SR v Žiline.
V časti rubrikových príspevkov a reportáží prinášame 
informáciu o konaní tradičných česko-slovensko-poľ-
ských geodetických dní, ktoré sa už po 18. raz uskutoč-
nili v kúpeľnom mestečku Karlova Studánka v Čechách.
Informatívnu časť bulletinu napĺňame pozvánkou na 
jubilejné 20. slovenské geodetické dni v Žiline aj s pod-
robným odborným programom, informáciami a doku-
mentmi z výjazdového zasadania predstavenstva a os-
tatných orgánov Komory, informáciami zo spoločného 
rokovania orgánov Komory s predchádzajúcim vedením 
ÚGKK SR.
Príjemné čítanie jesenného čísla bulletinu, ako aj prí-
jemnú cestu na najväčšie odborno-spoločenské podu-
jatie slovenských geodetov a kartografov želá

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Návrh usmernenia Komory geodetov a kartografov
z 27. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné postupy autorizovaných geodetov a kartografov 

pri aplikácii JTSK03 v investičnej výstavbe

Čl. I

Účel usmernenia

Účelom usmernenia je ustanoviť základné po-
stupy autorizovaných geodetov a kartografov 
pri aplikácii JTSK03 v investičnej výstavbe, 
keďže vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z. 
platná od 1. apríla 2011, ktorou sa novelizovala 
vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., nerieši 
podrobne problematiku aplikácie záväzného 
súradnicového systému JTSK v jeho platnej 
realizácii JTSK03 z hľadiska časových súvis-
losti v procese investičnej výstavby. V záujme 
jednotného postupu autorizovaných geo detov 
a kartografov (AGaK) v praxi, vydáva Komora 
geodetov a kartografov toto usmernenie.

Čl. II

Zdôvodnenie návrhu usmernenia

(1) Investičná výstavba sa vyznačuje dlhším, 
resp. v mnohých prípadoch veľmi dlhým, 
niekoľkoročným obdobím (hlavne pri línio-
vých stavbách), ktoré uplynie od začiatku 
prípravy investície (geodetické podklady pre 
jednotlivé etapy projektovej prípravy) cez re-
alizáciu stavby až po spracovanie záverečnej 
geodetickej dokumentácie (geodetická časť 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stav-
by vrátane technických účelových máp a ge-
ometrických plánov). K termínu vyhlásenia 
platnosti realizácie JTSK03 od 1. apríla 2011 
boli však mnohé investičné celky už v štádiu 
projektovej prípravy, stavebnej realizácie, 
alebo v etape ukončovania stavieb a preto je 
potrebné v záujme jednotnosti spracúvanej 
geodetickej dokumentácie usmerniť činnosť 
autorizovaných geodetov a kartografov odliš-
ne, resp. s dočasnými výnimkami z vyhlášky 
č. 75/2011 Z. z.

(2) Komisia inžinierskej geodézie KGK pripravi-
la vo februári 2012, tzv. „Odporúčané postupy 
AGaK v prípadoch, keď bola platnosť JTSK03 
vyhlásená po začiatku, resp. pred začiatkom 
investičnej výstavby“, ktoré oficiálne predsta-

vila na valnom zhromaždení Komory 23. mar-
ca 2012 v Hornom Smokovci. Usmernenie je 
vysvetlením a spresnením uvedených „Odpo-
rúčaných postupov“, ktoré boli vypracované 
v dvoch základných alternatívach:
a)  proces investičnej výstavby začal pred vy-

hlásením platnosti realizácie JTSK03,
b)  proces investičnej výstavby začal po vyhlá-

sení platnosti realizácie JTSK03.

Čl. III

Definície súradnicového systému 
stavby a začiatku investičnej výstavby

(1) Rozhodujúcim pri aplikácii JTSK03 je 
definícia súradnicového systému stavby, pre-
tože ten je determinovaný podkladmi, ktoré 
dostane projektant, a následne systémom, 
v akom sa vyhotoví projekt. Časový horizont 
je druhoradý, resp. bude slúžiť len na posúde-
nie, či bolo naplnené ustanovenie predmetnej 
vyhlášky.

(2) Na účely tohto usmernenia sa začiatkom 
investičnej výstavby rozumie geodetické za-
meranie územia pre projekt, ktoré väčšinou 
objednáva stavebník (investor) na dokumen-
táciu pre stavebné povolenie (DSP). V praxi 
sa stáva, že môže byť objednané aj v skorších 
etapách projektovej prípravy (napr. na doku-
mentáciu pre územné rozhodnutie (DUR). Na 
posúdenie alternatívy aplikácie JTSK alebo 
JTSK03 je rozhodujúcim momentom práve 
geodetické zameranie územia pre projekt, 
vzhľadom na termín 1. apríla 2011, t. j. vyhlá-
senie platnosti realizácie JTSK03. Samotné 
zameranie územia pre projekt totiž prvý raz 
na účely projektu a samotnej realizácie stav-
by definuje súradnicový systém, alebo jeho 
realizáciu. Tento systém musí zostať zachova-
ný počas celej dĺžky investičnej výstavby.

Čl. IV

Postup autorizovaných geodetov 
a kartografov pri aplikácii JTSK03, 

keď proces investičnej výstavby 
začal pred vyhlásením platnosti novej 
realizácie, t. j. pred 1. aprílom 2011

K 1. aprílu 2011 na mnohých stavbách a sta-
vebných investíciách v SR prebiehala z po-
hľadu časového harmonogramu výstavby 
hociktorá následná etapa investičnej výstav-
by, ale nemuseli byť ešte ukončené všetky 
etapy. Z geodetického hľadiska stavba končí 
vyhotovením porealizačného geometrického 
plánu (geometrický plán na zameranie stav-
by, prípadne rozostavanej stavby ako podklad 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na uží-
vanie stavby), ktorý býva ukončený zvyčajne 
neskôr než ostatné porealizačné merania.

(1)  Geodetické zameranie pre projekt bolo vy-
konané logicky v S-JTSK. Súčasťou geodetic-
kého zamerania pre projekt je aj stav katastra 
nehnuteľností (KN) a zameranie inžinierskych 
sietí v predmetnej lokalite stavby, všetko vy-
konané v JTSK. Všetky ďalšie etapy investič-
nej výstavby (pozri Odporúčaný postup) pre-
biehajú tiež v JTSK s niektorými špecifikami.

(2)  Projekt pre stavebné povolenie DSP: 
v JTSK.

(3)  Vytyčovacia sieť stavby: sa buduje väčši-
nou od etapy geodetického zamerania pre 
projekt (pri líniových stavbách niekedy aj 
skôr) najneskôr však do začiatku samotnej 
výstavby. Realizovať ju treba v JTSK, ale nevy-
lučuje sa, resp. je vhodné ju určiť aj v JTSK03, 
pretože ju bude možné využiť pri prípadnom 
vytyčovaní podzemných inžinierskych sietí, 
podklady ktorých budú už dodané v JTSK03, 
ako aj pri vyhotovení porealizačných geomet-
rických plánov (GP).

(4)  Predrealizačné GP pre stavebné povo-
lenie: ak boli vyhotovené pred 1. aprílom 
2011, nie sú predmetom tohto usmernenia, 
pretože boli vyhotovené logicky v JTSK. Ak 
boli predrealizačné GP začaté až po 1. apríli 
2011, vyhotovujú sa tiež v JTSK, keďže tieto 
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GP sa nemerajú v teréne, t. j. nie je možné 
dodať vgpmer – ale hranice sa preberajú z pro-
jektu, ktorý je len v JTSK.

(5) Priamo merané podklady (domeriavky) 
pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS): 
v JTSK.

(6)  Vytyčovanie stavebných objektov a vytý-
čenie existujúcich podzemných inžinierskych 
sietí: v JTSK. Tu však môže nastať prípad, že 
podklady z niektorých podzemných inžinier-
skych sietí už boli zamerané v JTSK03 – vytý-
čia sa priamo v JTSK03, resp. terestricky z bo-
dov vytyčovacej siete určenej aj v JTSK03.

(7) Kontrolné merania počas výstavby: 
v JTSK.

(8) Geodetická časť dokumentácie skutočné-
ho vyhotovenia stavby (DSVS) po objektoch, 
ako aj súborná geodetická dokumentácia – 
základné mapy: v JTSK.

(9) Porealizačné GP: v zmysle platných pred-
pisov ÚGKK zameranie dokončených staveb-
ných objektov v JTSK03 (vgpmer) s transfor-
máciou do JTSK (vgpt).

Vysvetlivky:

 V prípadoch, keď potrebujeme použiť 
transformáciu medzi JTSK03 a JTSK, 
podľa možností treba vždy uprednostniť 
transformáciu cez identické body (iden-
tickými bodmi môžu byť výhradne body 
bodového poľa po overení ich nezme-
nenej polohy a po preukázaní presnosti 
určenia identických bodov v JTSK03 mi-
nimálne na úrovni  = 20 mm voči bodom 
ŠPS s koeficientom konfidencie tmax = 2. 
Rizikom aj tak zostáva neznáma presnosť 
pôvodného určenia identických bodov JT-
SK, z ktorých bolo uskutočnené pôvodné 
zameranie, ak v teréne ešte existujú. V od-
ľahlých extravilánoch, kde sa v rozumnej 
vzdialenosti od stavby takéto body nena-
chádzajú možno použiť aj globálnu trans-
formáciu s využitím modelu rezíduí.

 V prípade použitia transformácie cez iden-
tické body je nevyhnutnou podmienkou, 
aby pre celý projekt bez ohľadu na rozsah 
platil len jeden „lokálny“ transformačný 
vzťah.

 Ak sa identické body nezachovali, použije 
sa na transformáciu medzi realizáciami 
JTSK a JTSK03 výhradne transformačný 
model ÚGKK SR (GKÚ DMRZX a DMRZY).

 Vo výnimočných prípadoch môže nastať 
situácia (pri menších projektoch), že sa 
stavebník rozhodne objednať nové zame-
ranie už v JTSK03 a následne dať prepra-
covať aj projekt do JTSK03 (ak už existuje 
v JTSK). Vtedy sa samozrejme postupuje 
podľa Čl. V tohto usmernenia.

Čl. V

Postup autorizovaných geodetov 
a kartografov pri aplikácii JTSK03, 
keď proces investičnej výstavby 
začal po vyhlásení platnosti novej 
realizácie, t. j. po 1. apríli 2011

V tomto prípade sa všetky meračské geode-
tické práce v etapách investičnej výstavby vy-
konávajú už v platnej realizácii JTSK03. Aj tu 
sa však na mnoho rokov v určitých prípadoch 
nevyhneme transformáciám medzi JTSK 
a JTSK03.

(1) Geodetické zameranie pre projekt: 
v JTSK03. V tomto prípade to však tiež nie 
je bez komplikácií. Stav KN je v JTSK, a do 
meračského podkladu v JTSK03 ho musíme 
dostať cez transformáciu z JTSK do JTSK03 
(podľa možnosti cez identické body). Ich trans-
formácia do JTSK03 je tiež nevyhnutná, ak 
sa podzemné inžinierske siete nezameriavajú 
priamo pri vyhľadávaní elektromagnetickými 
detektormi v teréne, ale preberajú sa z pod-
kladov správcov sietí v JTSK. Môže nastať aj 
jednoduchší prípad, keď inžinierske siete už 
boli v nedávnej minulosti zamerané v JTSK03.

(2) Projekt pre stavebné povolenie (DSP): 
v JTSK03.

(3) Vytyčovacia sieť stavby: v JTSK03. V prí-
pade, že vytyčovacia sieť bola už určená 
v minulosti v JTSK pred etapou zamerania 
územia, jej parametre treba určiť v JTSK03 
novým meraním a vyrovnaním.

(4) Predrealizačné GP pre stavebné povole-
nie. Nové hranice sa preberajú z projektu 
v JTSK03, transformujú sa podľa možnosti 
cez identické body do JTSK, ďalej sa GP ob-

vyklým postupom rieši v JTSK s výnimkou 
katastrálnych území, ktoré by v budúcnosti 
už mohli byť vedené v JTSK03 po obnove 
katastrálneho operátu (OKO) novým mapo-
vaním. Taktiež tu však nemožno vyžadovať 
vgpmer, keďže nové (projektované) hranice sa 
nemerajú v teréne.

(5) Priamo merané podklady (domeriavky) na 
dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS): 
v JTSK03.

(6) Vytyčovanie stavebných objektov a vytý-
čenie existujúcich podzemných inžinierskych 
sietí: v JTSK03. Ak už boli existujúce inžinier-
ske siete zakreslené do projektu, resp. ge-
odetického zamerania pre projekt v JTSK03, 
ale v prípade dodatočného vytyčovania nie-
ktorých existujúcich inžinierskych sietí, ktoré 
neboli zamerané v projektovej dokumentácii 
a sú k dispozícii u správcov v JTSK, treba 
ich transformovať do JTSK03 a vytýčiť v JT-
SK03, alebo priamo cez lokálnu transformá-
ciu vytýčiť v JTSK, avšak následne dodatočne 
zamerať a zakresliť do projektovej dokumen-
tácie v JTSK03.

(7) Kontrolné merania počas výstavby: 
v JTSK03.

(8) Geodetická časť dokumentácie skutočné-
ho vyhotovenia stavby (DSVS) po objektoch, 
ako aj súborné spracovanie geodetickej do-
kumentácie – základné mapy: v JTSK03.

(9) Porealizačné GP: v zmysle platných pred-
pisov ÚGKK zameranie v JTSK03 (vgpmer) 
s transformáciou do JTSK (vgpt).

Čl. VI.

Postup autorizovaných geodetov 
a kartografov pri aplikácii JTSK03 
v špecifických prípadoch líniových 
plošných stavieb a stavieb 
s priestorovou skladbou

Pri výstavbe niektorých líniových stavieb, 
hlavne diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj 
pri výstavbe inžinierskych sietí môžu nastať 
špecifické prípady generujúce ďalšie kom-
plikácie pri prechode z realizácie JTSK do 
JTSK03:
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(1) Geodetické zameranie územia sa začalo 
po 1. apríli 2011, čiže sa uskutočňuje v JT-
SK03. Ide však o úsek, ktorý sa na svojom 
začiatku alebo konci má napojiť na predchá-
dzajúci (alebo nasledujúci úsek), ktorý však 
v teréne ešte neexistuje, ale projekt áno, 
pričom zameranie a projekt boli vyhotovené 
ešte v JTSK. Projektant sa však s novým pro-
jektom v JTSK03 musí napojiť na starý pro-
jekt v JTSK. Prepracovať celý starý projekt do 
JTSK03 neprichádza z ekonomických a ča-
sových dôvodov do úvahy. V tomto prípade 
odporúčame transformovať posledný, resp. 

prvý úsek – niekoľko desiatok, alebo stoviek 
metrov starého projektu (podľa konkrétnych 
podmienok) v JTSK do JTSK03 podľa mož-
nosti cez identické body, pričom identickými 
bodmi by mali byť geodetické body (trigo-
nometrické body, PBPP, body vytyčovacích 
sietí), z ktorých bolo uskutočnené pôvodné 
zameranie pre starý projekt, ak existujú. Ob-
jednávateľ nového úseku by mal túto prácu 
objednať, pričom geodet je zodpovedný za 
transformáciu pôvodných geodetických bo-
dov a projektant za posun časti starého pro-
jektu na novú polohu v JTSK03. V prípade, že 

starý úsek je už realizovaný v teréne a projekt 
ako aj realizácia boli v JTSK, situácia je jedno-
duchá a bežne sa v praxi vyskytuje. V rámci 
zamerania nového úseku pre projekt sa kon-
cová časť starého úseku určí v JTSK03.

(2) Teoreticky môže nastať aj opačná situácia 
vzhľadom na niektoré pozastavené stavby už 
ale projekčne pripravené v minulosti. Projekt 
novej stavby je ešte v JTSK, pristúpilo sa k re-
alizácii, ale stavba sa má napojiť na susedný 
úsek, ktorý tiež ešte neexistuje v teréne, ale 
projekt už existuje v JTSK03. Projektant sa 

Príloha č. 1 k Usmerneniu 
KGaK z 27. 09. 2012 
| Časový a vecný 

diagram aplikácie 

JTSK/ JTSK03 

v investičnej výstavbe

Platnosť JTSK03 po začiatku investičnej výstavby:

Platnosť JTSK03 pred začiatkom investičnej výstavby:

JTSK

Platnosť JTSK03 
od 1. 4. 2011
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1. Úvod do problematiky 

Podnikanie vo všeobecnosti bolo po roku 
1990 v našej krajine legislatívne upravené na 
základe skúseností a poznatkov z iných vyspe-
lejších krajín sveta. Ak má byť podnikanie v sú-
časnom období na Slovensku nielen efektívne, 
ale aj čestné, musí sa riadiť nielen legislatívou, 
ekonomickými poznatkami, ale aj etickými 
normami, a to vo všetkých rovinách hospo-
dárskeho života. Súčasné predstavy o huma-
nizme a tolerantnom spolunažívaní zostanú 
len nostalgickou piesňou, vzdušným zámkom, 
pokiaľ princípy etiky nepreniknú do ekono-
mického života. Etika v podnikaní znamená 
viac ako len prispôsobovanie sa zavedeným 
normám a zákonom. Znamená taký prístup 
k podnikaniu, ktorého prvoradým zmyslom bu-
de poskytovanie služieb a nie bezprostredné 
obohacovanie sa nekalými praktikami.

Predstavy a ciele podnikania, hlavne v pr-
vých rokoch, sa v jednotlivých podnikateľ-
ských subjektoch na Slovensku značne odli-
šujú od neskoršej reality. Môžeme konštato-
vať, že v súčasnom období vládne na sloven-
skom trhu geodetických a kartografických 
služieb prevaha ponuky nad dopytom. Takýto 
stav prirodzene vedie, okrem iného, k znižo-
vaniu cien služieb v snahe získať akúkoľvek 
zákazku. Ak sa znižovanie cien realizuje 
optimalizáciou nákladov, zefektívnením pra-

Damping – cenové podvádzanie

covných postupov, nasadením dokonalejšej 
techniky alebo znížením vlastných mzdových 
nákladov, rabatov a zisku, je to prirodzené 
a legálne správanie v rámci voľného trhu. Ak 
sa však cena za služby zníži natoľko, že nepo-
krýva oprávnené náklady a je reálne dotovaná 
z iných zdrojov, dostávame sa tak povediac 
na hranu zákona, keďže ide o jednu z foriem 
nekalej súťaže, a to o cenový damping, resp. 
cenové podvádzanie. O porušení nepísaných 
morálnych a etických noriem voči ostatným 
kolegom a iným subjektom na trhu ani neho-
voriac. Takéto správanie má aj priamy vplyv 
na kvalitu prác a poškodzuje zákazníkov, lebo 
núti spracovateľov podhodnotených prác ne-
dodržiavať predpísané postupy, minimalizo-
vať prípravu a štúdium vstupných podkladov, 
obmedzovať a zjednodušovať terénne práce, 
vynechávať kontrolné merania, okresávať 
výstupné elaboráty a pod. Takéto správanie 
znevažuje celú našu profesiu a znižuje našu 
dôveryhodnosť v očiach verejnosti.

Situáciu s cenovým dampingom považuje-
me v Ekonomickej komisii Komory geodetov 
a kartografov za veľmi kritickú, a preto sme 
sa rozhodli, že priblížime našim členom infor-
mácie o dampingu z rôznych zdrojov, aby sa 
táto problematika objasnila, čo najväčšiemu 
okruhu podnikateľov v oblasti geodézie, kar-
tografie a katastra na Slovensku.

2.  Damping, či dampingová cena

(http://totalmoney.etrend.sk/slovnik/D/dumping-
dumpingova-cena/)

Je taká cena za tovar alebo službu, ktorá je 
výrazne nižšia ako cena za ten istý tovar ale-
bo službu u konkurencie na tom istom trhu. 
Dampingová cena je často taká cena, ktorá 
nepokrýva ani len náklady vynaložené na da-
ný tovar alebo službu.

Predaj za dampingové ceny najčastejšie sle-
duje dva záujmy:
1.  likvidácia konkurencie,
2.  získanie podielu na novom trhu (napríklad 

pri vstupe zahraničnej spoločnosti na do-
máci trh alebo vstupe domácej spoločnos-
ti na zahraničný trh).

Zákon č. 59/1997 o ochrane pred dampin-
gom pri dovoze tovaru definuje damping 
pri dovoze tovaru ako taký dovoz, ktorého 
vývozná cena je nižšia ako cena rovnakého 
alebo podobného tovaru v bežnom obchode 
v krajine vývozu tovaru a ktorý môže spôso-
biť dampingovú ujmu domácemu výrobnému 
odvetviu. Za damping je teda považovaný 
každý zahraničný výrobok, ktorý sa v mieste, 
odkiaľ sa vyváža, predáva za vyššiu cenu, ako 
v mieste, na ktoré sa dováža. Suma, o ktorú 
je vývozná cena tovaru nižšia ako cena tovaru 

musí správne napojiť na susedný úsek. Po-
stupuje sa obdobným spôsobom ako v bode 
a) len opačnou transformáciou.

(3) Existuje aj ďalšia alternatíva – keď sa 
súčasne začína s výstavbou dvoch sused-
ných úsekov, z ktorých jeden je ešte v JTSK 
a druhý už v JTSK03. Na korektné napojenie 
obidvoch úsekov treba použiť kombináciu prí-
padov uvedených v ods. (1) a (2) v súčinnosti 
s objednávateľom stavby, geodetmi stavby 
a projektantmi oboch úsekov.

(4) Podobne treba postupovať aj pri stavbách 
plošného, resp. priestorového charakteru, 
kde je potrebné napojiť sa na starý projekt 
objektu, ktorý ešte nebol realizovaný v teré-
ne.

Príloha č. 1: Odporúčané postupy pre autori-
zovaných geodetov a kartografov pri aplikácii 
JTSK03, keď proces investičnej výstavby za-
čal pred vyhlásením, resp. po vyhlásení plat-
nosti novej realizácie, t. j. po 1. apríli 2011.

Poznámka: Predstavenstvo Komory sa bude 
v krátkej budúcnosti snažiť presadzovať pred-
ložený návrh ako usmernenie ÚGKK SR. Tak 
by sa toto usmernenie týkalo všetkých geode-
tov a bolo by právne záväzné.

Ing. Ján Hardoš 

a Komisia inžinierskej 

geodézie pri Komore geodetov 

a kartografov
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v bežnom obchode, sa nazýva dampingovým 
rozpätím.

Na ochranu pred dampingom pri dovoze tova-
ru možno rozhodnúť o:
 prijatí záväzku vývozcu tovaru tak, že tento 

upraví vývoznú cenu dampingového tova-
ru alebo prestane dampingový tovar do 
Slovenskej republiky vyvážať,

 uložení dočasného antidampingového cla,
 uložení konečného antidampingového cla.

Tieto opatrenia možno uplatniť vtedy, ak sa 
preukáže, že tovar bol dovezený do Sloven-
skej republiky za nižšiu cenu, ako je cena to-
varu v bežnom obchode v krajine vývozu tova-
ru, a ak takto uskutočneným dovozom vznikla 
dampingová ujma alebo hrozí jej vznik.

3. Tovarový damping

(http://sk.wikipedia.org, slobodná encyklopédia)

Tovarový damping alebo častejšie len dam-
ping (staršie písanie dumping..., po angl. 
dumping; príslušná predajná cena sa volá 
dampingová cena) je cenové podvádzanie 
pri predaji (najmä a pôvodne len na zahra-
ničnom trhu) spočívajúce v tom, že sa tovar 
alebo služba predáva za cenu, ktorá je výraz-
ne nižšia ako hladina ceny ekvivalentného 
tovaru alebo služby na danom trhu, prípadne 
nepokrýva ani náklady vynaložené na tovar 
alebo službu. Uskutočňuje sa s cieľom lik-
vidácie konkurencie, prežitia na trhu alebo 
etablovania sa na trhu.

Damping je jednou z foriem nekalej súťaže.

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri 
druhy dampingu:
 sporadický damping: je to sporadický, do-

časný predaj výrobkov za dampingovú ce-
nu vo výnimočných situáciách, napríklad 
pri hlbokom prepade dopytu na domácom 
trhu, účelom je v prvom rade minimalizá-
cia strát.

 lúpežný damping: cieľom je ovládnutie ne-
jakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň 
po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabili-
zujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo 
zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej 
než bola pôvodná cena.

 stály damping: predaj tovaru na zahranič-
nom trhu za nižšiu cenu než na domácom 

trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa 
vyšší než zahraničný, respektíve, ak na 
domácom trhu má výrobca monopolné 
postavenie, kým na zahraničnom je pod-
robený konkurenčnej súťaži.

Cena dampingová – nepokrýva náklady, vý-
roba alebo služba je dotovaná.
1.  Nastavuje sa za účelom likvidácie konku-

rencie.
2.  Pod cenou predávame základný výrobok, 

službu atď. a spoliehame sa, že zarobíme 
na drahých doplnkoch, náhradných die-
loch, servise, službách a pod.

4. Antidampingové opatrenia

(Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.economy.gov.
sk/antidumpingove-opatrenia-6609/128294s)

Damping predstavuje predaj tovaru jednej 
krajiny na trh druhej krajiny za cenu nižšiu, 
ako je jeho normálna hodnota, pričom spôso-
buje alebo hrozí spôsobiť škodu domácemu 
priemyslu, alebo odďaľuje zavedenie domá-
cej výroby. Pred takýmto spôsobom obchodu 
majú členovia možnosť brániť sa. Dohoda 
o antidampingu stanovuje podmienky pre 
začatie a vedenie antidampingového konania 
a uvalenie antidampingových opatrení.

Normálna hodnota podobného výrobku 
predstavuje cenu výrobku na domácom trhu 
exportéra, resp. kombinácia výrobných ná-
kladov exportéra, iných nákladov a ziskovej 
prirážky.

Písomnú žiadosť o začatie konania mu-
sia podporiť výrobcovia predstavujúci aspoň 
50 % celkovej výroby obdobného výrobku. 
Domáci výrobcovia musia dokázať, že ide 
o damping, že vzniká alebo hrozí škoda domá-
cemu odvetviu a že je priamy vzťah medzi do-
vozom dampingového tovaru a spôsobenou 
škodou. Pri hrozbe škody sa musí dokázať, 
že ďalšie dampingové dovozy bezprostredne 
ohrozujú domácu výrobu, a ak nebude prija-
té ochranné opatrenie, nastala by podstatná 
škoda domácemu výrobnému odvetviu.

Pri skúmaní objemu dampingových do-
vozov sa preveruje objem dovozov a skutoč-
nosť, či došlo k podstatnému zvýšeniu dam-
pingových dovozov vo vzťahu k výrobe alebo 
spotrebe, či došlo k významnému podhodno-
teniu ceny v porovnaní s cenou podobného 
výrobku v krajine dovozu, alebo či účinok 

takýchto dovozov nepôsobí inak na zníženie 
cien, alebo či nezabraňuje rastu cien, ku 
ktorému by došlo, ak by neboli dampingové 
dovozy.

Pri skúmaní príčinnej súvislosti medzi 
dam pingom a spôsobenou škodou sa berú 
do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú 
stav domáceho výrobného odvetvia (skutoč-
ný a možný pokles odbytu výrobkov, zisku, 
výroby, podielu na trhu, produktivity, ná-
vratnosti investícií, využitie kapacít, faktory 
ovplyvňujúce ceny, veľkosť dampingového 
rozpätia, vplyv na pohyb hotovosti, zásob, za-
mestnanosti a pod.).

Antidampingové konanie sa zastavuje, ak 
zistené dampingové rozpätie je menšie ako 
2 % vývoznej ceny tovaru, alebo keď objem 
dampingového dovozu je zanedbateľný. Ob-
jem dampingového dovozu je zanedbateľný 
ak dovoz z jednej krajiny je menší ako 3 % 
celkového dovozu podobného tovaru, alebo 
ak dovozy z viacerých krajín predstavujúcich 
jednotlivo menej ako 3 % a súhrnne nepred-
stavujú viac ako 7 % celkového dovozu ob-
dobných výrobkov.

Výsledkom antidampingového konania 
môže byť zavedenie primeraného antidam-
pingového cla, prípadne záväzok vývozcu, 
že zvýši vývozné ceny, alebo zníži objem 
dampingového dovozu na primeranú úro-
veň. Antidampingové opatrenie môže zostať 
v platnosti len počas obdobia nevyhnutného 
na odstránenie spôsobenej škody, spravidla 
maximálne 5 rokov.

Slovenská republika prijala zákony o anti-
dampingu, o ochranných opatreniach a o sub-
venciách a vyrovnávacích opatreniach, ktoré 
sú harmonizované so zákonmi vyspelých 
krajín. K antidampingovému konaniu zatiaľ 
(k 1. 8. 2001) ešte nedošlo.

5. Príliš nízke ceny chcú z tendrov 
vyradiť

(www.sme.sk, utorok 27. 03. 2012, Miroslav Kern, Daniela 
Krajanová)

Nová vláda bude riešiť nízke ponuky v ten-
droch. Možné spôsoby riešenia však majú 
chyby.

Smer by rád uskutočnil to, čo naznačil už 
pred voľbami. Pri niektorých štátnych zákaz-
kách, ako napríklad na výstavbu diaľnic, je za 
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vylučovanie najvyšších a najnižších cien zo 
súťaže.

„Chceme hovoriť s podnikateľskými sub-
jektmi, že by sa v rámci obstarávaní vylučo-
vala najnižšia a najvyššia cenová ponuka. 
Vznikol totiž trend dampingových cien, ktoré 
likvidujú subdodávateľov. Firmy, ktoré nema-
jú často ani zamestnancov, vyhrajú s nepre-
konateľne nízkou cenou, a potom subdodá-
vateľom neplatia,“ povedal budúci premiér 
Robert Fico dva dni po voľbách pre SME.

6. Ničiť damping ide vnútro

Už koncom januára hovoril Fico o takomto 
systéme v prípade diaľnic. Nie je však vylúče-
né, že by sa mohol týkať aj viacerých služieb 
či tovarov.

„Treba určite uplatniť taký model, aby sme 
eliminovali snahy podnikateľov, ktorí nemajú 
vlastných zamestnancov, snažia sa dampin-
govými cenami vyhrať obstarávania, a potom 
tým, že neplatia, ničia malých živnostníkov 
a remeselníkov,“ vraví podpredseda Smeru 
a budúci minister vnútra Robert Kaliňák.

Takýto problém podľa neho na Slovensku 
reálne existuje. Niektorí stavbári tvrdia, že za-
tiaľ na našom trhu problém s nevyplácaním 
subdodávateľov nie je.

V najbližších dvoch či troch rokoch sa 
však zrejme prejaví, hovorí šéf Inžinierskych 
stavieb Pavol Kováčik. Je to preto, že extra 
nízke ceny vygenerovali súťaže v poslednom 
roku až dvoch.

Medzi najväčšie patria práve diaľničné 
projekty. Pri nich stavbári podliezali predstavy 
obstarávateľa o cene aj o viac než polovicu.

Kováčik odmieta, že by sa do súťaží firmy 
hlásili s tým, že plánujú neplatiť subdodáva-
teľov, ale riziko, že toho nebudú schopné, sa 
zvýšilo.

7. Zmenu môžu presadiť

Kaliňák nevylučuje, že by sa automatické škr-
tanie najnižších cenových ponúk mohlo týkať 
aj stavebných prác na ministerstve vnútra. To 
je jedným z najväčších obstarávateľov sta-
vebného priemyslu na Slovensku. Vlastní viac 
ako 1 500 budov.

„V zmluvách o dielo hrozí práve toto riziko. 
V každom regióne nájdete živnostníkov, ktorí 

krachujú práve na tom, že si niekto zoberie 
štátne peniaze, ale nechá si ich všetky pre 
seba a subdodávky nezaplatí. Problém je to 
hlavne pri eurofondoch,“ hovorí Kaliňák.

Vylučovanie najnižších cien by sa však 
podľa Kaliňáka nemalo týkať tovarov, ktoré sa 
dajú priamo porovnávať a budú sa centrálne 
obstarávať. Nákupy pre celú štátnu správu sa 
budú týkať napríklad kancelárskeho papiera.

Metóda škrtania najvyšších a najnižších 
ponúk nie je možná bez zmeny zákona o ve-
rejnom obstarávaní. Ten však môže Smer 
s 83 poslancami hravo zmeniť.

8. Dvojaký meter hodnotenia robí 
problém

„Muselo by ísť o nejaký kompromis. Neviem 
si predstaviť dvojaký meter hodnotenia: na 
hodnotenie jednej kategórie ponúk a inej 
kategórie ponúk,“ hovorí o škrtaní ponúk len 
v prípade diaľnic odborníčka na verejné ob-
starávanie Helena Polónyi.

Ministerstvo spravodlivosti za Lucie Žit-
ňanskej (SDKÚ) vypracovalo materiál, podľa 
ktorého by sa mohli špekulatívni záujemco-
via o štátne zákazky vyraďovať tak, že by sa 
najnižšie ceny neškrtali. Podľa dokumentu 
by záujemca s veľmi nízkou ponukou nebol 
vylúčený, ak by si na výplatu počkal do zreali-
zovania zákazky a poistil by sa pre prípad, že 
by ju nedokončil.

Polónyi však hovorí, že takýto systém 
nie je možné použiť vo veľkom množstve 
prípadov. Pri stavebných, ale aj pri iných zá-
kazkách totiž záujemcovia žiadajú dopredu 
pomerne veľké sumy, ktoré niekedy tvoria aj 
takmer 60 percent z vysúťaženej sumy.

9.  Damping
(http://www.euroekonom.sk/download2/statnice-
ekonomika-podniku-2/Ekonomika-podniku-Statne-zaverecne-
skusky-vypracovane-otazky-otazka-109.pdf)

Damping je definovaný ako predaj tovaru do 
zahraničia za cenu nižšiu, ako je cena tohto 
výrobku na domácom trhu, alebo predaj za 
takú cenu, ktorá je nižšia ako úroveň výrob-
ných nákladov. Dohody GATT vyčleňujú:
 cenový damping
 devízový damping
 menový damping
 sociálny damping

  ekologický damping
 dopravný damping

10.  Záver

Pre problematiku oceňovania geodetických 
a kartografických výkonov platí na Slovensku 
základný právny predpis – zákon č.18/1996 
Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, 
ktorý vychádza z trhových podmienok a vyu-
žíva skúsenosti obsiahnuté v podobných za-
hraničných právnych predpisoch (rakúskych, 
švajčiarskych, francúzskych a španielskych).
Vo svojej podstate je založený na liberalizácii 
cien.

Cena geodetických výkonov, či služieb 
podľa obchodného zákonníka je cenou, ktorú 
má objednávateľ zaplatiť za výkony a služby 
na základe uzavretej zmluvy o dielo. Ob-
chodný zákonník umožňuje však aj dohodu 
o uzavretí zmluvy o dielo bez určenia ceny. 
Pri zmluvách o dielo sa na určovanie ceny 
spravidla využíva osobitný inštitút „rozpo-
čet“. Rozpočet je spôsob určenia ceny na 
základe kalkulácie nákladov, ku ktorým sa 
pripočíta požadovaná výška zisku. Tento spô-
sob sa uplatňuje predovšetkým v investičnej 
výstavbe. Cena určená na základe rozpočtu 
je obvykle cenou konečnou, preto správne 
určenie potrebných nákladov a ich ocenenie 
je prvoradým záujmom zhotoviteľa geodetic-
kých prác. Podrobnejšie informácie o cenovej 
problematike sme uviedli v č. 3/2010 bulleti-
nu Komory, v príspevku Základy cenotvorby.

V zmysle uvedených záväzných skutoč-
ností pri tvorbe cien, ako aj v úzkej nadväz-
nosti na predložené informácie o cenovom 
podvádzaní (dampingu) by si mal každý auto-
rizovaný geodet a kartograf dobre uvedomiť, 
že používaním cenového dampingu vlastne 
prispieva k pomalému ale istému zániku pro-
fesie geodeta a kartografa.

Ing. Peter Repáň

predseda Ekonomickej komisie 
Komory geodetov a kartografov
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Rozprávame sa s novým vedením ÚGKK SR

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 316 z 27. júna 2012 bola 
do funkcie predsedníčky ÚGKK SR od 1. júla 2012 vymenovaná Ing. 
Mária Frindrichová. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 357 
z 11. júla 2012 s účinnosťou od 16. júla 2012 bol vymenovaný do 
funkcie podpredsedu ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý. Vymenovaným 
funkcionárom ústredného orgánu štátnej správy pre odbor geodézia 
a kartografia srdečne blahoželáme a zároveň želáme veľa síl, trpez-
livosti a rozumných rozhodnutí pri plnení náročných úloh v zložitom 
období vývoja spoločnosti i rezortu.

Po dvoch mesiacoch od nastúpenia do týchto funkcií im redakcia 
bulletinu Slovenský geodet a kartograf položila niekoľko otázok:

Mohli by ste čitateľom bulletinu Slovenský geodet a kartograf priblížiť o sebe 
niekoľko základných informácií a uviesť aký bol sled vášho profesijného pôso-
benia v geodetickej praxi po ukončení vysokoškolského štúdia?

Ing. Mária Frindrichová – predsedníčka ÚGKK SR:

V rokoch 1980 až 1984 som študovala odbor geodézia a kartografia 
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 
V roku 1993 som získala osobitnú odbornú spôsobilosť na úradné 
overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických čin-
ností a v roku 1997 osobitnú odbornú spôsobilosť rozhodovať o ná-
vrhu na vklad podľa § 33 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon).

Po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila do Geodézie, 
n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, do oddielu evidencie nehnuteľ-
ností, kde som sa venovala hlavne vyhotovovaniu geometrických 
plánov a vytyčovaniu pozemkov. Celá moja profesionálna dráha bola 
odvtedy úzko spätá s evidenciou nehnuteľností, resp. s katastrom 
nehnuteľností. Či už ako odborná referentka na Správe geodézie 
a kartografie v Bratislave (1. 1. 1991 – 31. 12. 1992), kde som vy-
konávala identifikácie pozemkov a poskytovala informácie v rámci 
konaní súvisiacich s usporiadaním vlastníckych vzťahov k nehnuteľ-
nostiam alebo neskôr, už v rôznych riadiacich funkciách – ako ve-
dúca informačno-dokumentačného oddelenia na Správe katastra pre 
hlavné mesto Bratislavu (1. 1. 1993 – 23. 7. 1996), vedúca katastrál-
neho odboru Okresného úradu Bratislava III (24. 7. 1996 – 31. 12. 
2001), riaditeľka SK Bratislava III KÚ v Bratislave (1. 1. 2002 – 14. 4. 
2004), riaditeľka pracoviska Bratislava III na SK pre hl. mesto SR Bra-
tislavu KÚ v Bratislave (15. 4. 2004 – 30. 9. 2005), vedúca odboru 
technických činností na tejto SK (1. 10. 2005 – 31. 3. 2010 a 28. 10. 
2010 – 28. 2. 2011), pričom aj počas svojej činnosti v riadiacich 
funkciách som sa naplno venovala svojej hlavnej činnosti, overovaniu 
geometrických plánov a rozhodovaniu o právach k nehnuteľnostiam. 
Prednostka KÚ v Bratislave (1. 4. 2010 – 27. 10. 2010).

Po viac ako 26 rokoch práce v rezorte ÚGKK SR som zmenila 1. 3. 
2011 svoje pôsobisko a odišla pracovať na Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy ako vedúca oddelenia správy nehnuteľností. Náplňou práce 
bolo i riadenie a správa mestských nehnuteľností, riešenie bytových 
náhrad v reštitučných domoch, riešenie súdnych sporov týkajúcich sa 
mestských nehnuteľností a pod. Ani pri výkone tejto funkcie som ne-
stratila kontakt s katastrom nehnuteľností a s odborníkmi z rezortu.

Ing. Ľubomír Suchý – podpredseda ÚGKK SR:

Narodil som sa 7. septembra 1959 v Trenčianskych Tepliciach. Po ab-
solvovaní stredoškolských štúdií na gymnáziu v Trenčíne som v roku 
1978 začal študovať na Slovenskej vysokej škole technickej v Brati-
slave, odbor geodézia a kartografia. Po základnej vojenskej službe 
som v roku 1984 začal pracovať v Geodézii, n. p., Bratislava na od-
delení evidencie nehnuteľností, kde som sa venoval vyhotovovaniu 
geometrických plánov.

Od tohto obdobia sa datuje aj moja spolupráca so súčasnou pred-
sedníčkou, s ktorou som v danom období pracoval na jednom odde-
lení. V roku 1987 som prestúpil na vtedajší Slovenský úrad geodézie 
a kartografie, na pozíciu odborný referent špecialista pre evidenciu 
nehnuteľností. Okrem koncepčnej činnosti som sa venoval aj tvor-
be zásad legislatívnych a technických predpisov v oblasti evidencie 
nehnuteľností a geodézie a kartografie. Bol som členom pracovnej 
skupiny na prípravu nového katastrálneho zákona, ktorý vstúpil do 
života 1. januára 1993.

Skúsenosti v riadiacej oblasti som začal nadobúdať v roku 1993 
po odchode na Katastrálny úrad v Bratislave na pozíciu riaditeľa Sprá-
vy katastra Bratislava – vidiek. Na toto obdobie spomínam najradšej. 
Obohatilo ma z odbornej ale z ľudskej stránky, tak ako neskôr práca 
na Okresnom úrade v Senci v pozícii vedúceho katastrálneho odboru. 
Po presťahovaní katastrálneho odboru z Bratislavy do Senca v roku 
1999 som začal pracovať na dnešnom Ministerstve pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, na pozícii štátneho radcu v sekcii legisla-
tívy. Tu som sa venoval ako koordinátor projektov pozemkových úprav 
aj normotvornej činnosti pre danú oblasť, ako aj činnostiam spojeným 
s obnovením výkonu a usporiadania pozemkového vlastníctva a ob-
nove evidovania vlastníckych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam. 
Po takmer 25 rokoch mi už veru nenapadlo, že príchodom na ÚGKK 
SR vstúpim ešte raz do tej istej rieky.

Odpovede na ďalšie otázky redakcie formulovali vrcholní predsta-
vitelia rezortu spoločne.

Máte nejaké konkrétne ciele a predstavy, ktoré by ste na postoch vedenia 
ústredného orgánu štátnej správy pre rezort geodézie a kartografie chceli prio-
ritne riešiť a presadzovať?

V prvom rade – zachovať a zabezpečiť kontinuitu odbornosti riadia-
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cich aj radových zamestnancov na SK a čo najskôr, samozrejme s dô-
razom na kvalitu zabezpečiť elektronizáciu služieb v rezorte, aby sa 
výrazne skvalitnilo poskytovanie služieb občanom. Zároveň nás čaká 
aj neľahká úloha reštrukturalizácie rezortu súvisiaca s Programovým 
vyhlásením vlády SR, resp. so zmenami v rámci verejnej správy, ktorú 
treba pripraviť tak, aby bola zachovaná funkčnosť rezortu.

Ako vidíte budúce pôsobenie a fungovanie katastrálnych úradov v krajoch 
z pohľadu organizačnej štruktúry rezortu ÚGKK SR, jeho podriadených orga-
nizácií a ich pôsobenia?

Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený uznesením vlá-
dy SR č. 432/2012 z 24. augusta 2012, predložený na rokovanie NR 
SR ustanovil, že:
kompetencia zrušených katastrálnych úradov prechádza v plnom 

rozsahu na Správy katastra v sídle kraja,
správa katastra v sídle kraja:
získa samostatnú právnu subjektivitu,
bude rozpočtovou organizáciou zapojenou na rozpočet ÚGKK SR,
bude služobným úradom zamestnancov správ katastra nachá-

dzajúcich sa v územnom obvode kraja a zároveň bude vykonávať 
kompetencie správy katastra v sídle okresu.

Aké vidíte možnosti uplatnenia geodetov a kartografov súkromnej sféry pri 
realizácii úloh rezortu ÚGKK SR?

Geodeti a kartografi súkromnej sféry vyhotovia v podmienkach Slo-
venskej republiky približne 60 000 geometrických plánov v jednom 

kalendárnom roku. Tieto plány majú pochopiteľne rôzny rozsah a aj 
fakturačnú hodnotu – od cca menej ako 200 € po viac ako 3 000 €. 
Keby sme cenu priemerného plánu ohodnotili iba na 300 € (čo je cena 
zámerne podhodnotená) celkový objem dosahuje rádovo 20 mil. €. 
K tomu treba pripočítať cca 270 rozpracovaných, alebo dokončova-
ných projektov pozemkových úprav, na ktoré boli vyčlenené nemalé 
prostriedky z fondov EÚ, ale aj značné objemy z rozpočtu SR. V ne-
poslednom rade rezort ÚGKK SR tlačí pred sebou dokončenie úlohy 
stanovenej zákonom č. 180/1995 Z. z, čo v súčasnosti predstavuje 
objem kontrahovaných zvyšných cca 500 registrov obnovenej evi-
dencie pozemkov, ktoré vykazujú väčší či menší stav rozpracovanosti.

Uvažuje nové vedenie ÚGKK SR o zapojení geodetov a kartografov súkromnej 
sféry do obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním?

Nové vedenie ÚGKK SR si uvedomuje stav SGI v katastrálnych úze-
miach, kde stále máme mnoho ráz prekreslené mapy pochádzajú-
ce spred roku 1928. Skvalitniť zásadne tento operát je možné iba 
prostredníctvom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. 
Na zapojenie geodetov a kartografov súkromnej sféry do obnovy ka-
tastrálneho operátu novým mapovaním je potrebné vytvoriť predpo-
klady legislatívno-technologické a pochopiteľne, zabezpečiť finančné 
pokrývanie úlohy. Prvá časť úlohy je rozpracovaná a do technológie 
budú zakomponované skúsenosti zo štyroch území zmapovaných 
v roku 2012, v ktorých na vyhotovovaní OKO participovala súkromná 
sféra. Zložitejšie to iste bude s financovaním OKO. Bolo by naivné do-
mnievať sa, že finančná a hospodárska kríza európskej aj slovenskej 
ekonomiky (a súvisiace znižovanie rozpočtového deficitu), sa negatív-
ne neodzrkadlí aj v rozpočte rezortu ÚGKK SR. Budeme trpezlivo vy-

i h j d ýý h t SSK čč j kôô j dôô k l dáá k Ti t láá jújú h iitt ľľ ôô h j

Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová. Podpredseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý.
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svetľovať a žiadať prostriedky aj na túto úlohu. Prioritou však zostáva 
zabezpečiť úplné zostavenie registrov.

Komora geodetov a kartografov si veľmi cení spoluprácu s ÚGKK SR pri tvorbe 
technických predpisov, počas ktorej viacerí členovia Komory pracovali v pra-
covných komisiách. Môže Komora počítať v budúcnosti s podobným prístu-
pom ÚGKK aj naďalej?

ÚGKK SR si rovnako cení spoluprácu s KGaK a v najbližšej budúcnosti 
oživí, resp. iniciuje činnosť pracovnej skupiny na riešenie problemati-
ky vyhotovovania GP a aktualizácie vektorových máp, v ktorej počíta 
s aktívnou účasťou a skúsenosťami vybraných členov KGaK. Jedným 
zo zámerov ÚGKK SR je zlepšiť komunikáciu so všetkými, ktorí môžu 
svojimi skúsenosťami napomôcť racionalizácii technologických po-
stupov a riešeniu početných problémov napr. aj v spomínanej oblasti.

Komora geodetov a kartografov už niekoľko rokov márne bojuje o zlepšenie 
komunikácie súkromných geodetov so správami katastra pri poskytovaní úda-
jov pre geometrické plány a márne čaká na moderný nástroj (komunikačné 
rozhranie), pomocou ktorého by s nimi mohla primerane komunikovať. Bohu-
žiaľ, doteraz musia autorizovaní geodeti a kartografi chodiť na správy katastra 
osobne. Dokedy bude trvať takýto stav?

Žiaľ, mnoho údajov v SGI KN je stále iba v papierovej forme, a tak 
na získanie podkladov na vyhotovenie GP v niektorých operátoch 
je fyzická prítomnosť vo všeobecnej dokumentácii nevyhnutná. To 
však neznamená, že do budúcnosti sa nepočíta aj s riešením tohto 
problému (projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností). Prvé 
usmernenie nového vedenia katastrálneho odboru ÚGKK SR stanoví 
povinnosť prostredníctvom elektronickej pošty zasielať vyhotoviteľovi 
GP informáciu o overení GP, prípadne protokol o chybách ešte v deň 
overenia GP, resp. jeho vrátenie na prepracovanie.

V poslednom období sa na rôznych fórach a podujatiach hovorilo o smer-
niciach na meranie a spracovanie geometrických plánov. Kedy budú tieto 
smernice vydané?

Vieme, že na viacerých fórach zástupcovia predošlého vedenia ÚGKK 

SR prezentovali víziu úpravy problematiky vyhotovovania GP výlučne 
prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov. Tento prí-
stup bude s najväčšou pravdepodobnosťou zmenený a nové vedenie 
rezortu počíta s vypracovaním príslušného technického predpisu na 
riešenie tejto pálčivej problematiky.

Pripravovaná novela katastrálneho zákona podľa našich informácií počíta 
s vydávaním oprávnení na vykonávanie technických prác pri obnove ka-
tastrálneho operátu novým mapovaním. Nariadiť odbornú prípravu a skúšku 
v pravidelných intervaloch je pre mnohých autorizovaných geodetov a karto-
grafov vítané. Neuvažujete s preskúšavaním aj pre iné vybrané geodetické 
a kartografické činnosti?

Súčasný stav navrhovanej legislatívy nepočíta s vydávaním špeci-
álnych oprávnení na vykonávanie technických prác pri obnove ka-
tastrálneho operátu novým mapovaním. Problematika bude s najväč-
šou pravdepodobnosťou súčasťou preverovania osobitnej odbornej 
spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 215/2005 Z. z. o geodézii a kar-
tografii v znení neskorších predpisov § 7 ods.1.

Ako vidíte perspektívu dokončenia projektov OPIS v stanovených termínoch?

Projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) 
ESKN a ESKN-ZB GIS budú ukončené v súlade s novými dodatkami, 
ktoré zohľadňujú posunutie oproti pôvodným termínom. Realizácie 
budú vykonané v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s potreba-
mi rezortu GKK v zmysle výziev pre národné projekty OPIS.

V mnohých členských štátoch Európskej únie majú zavedený 3D kataster, alebo 
pracujú na jeho zavedení. Uvažujete o zavedení 3D katastra aj na území Slo-
venska v budúcnosti? Nebolo by možné zaviesť 3D kataster aj v rámci OPIS?

Z pochopiteľných dôvodov je dôležité, aby nielen rezort, ale aj každý 
jednotlivec bol stotožnený s vnútornou víziou ďalšieho napredovania. 
Realitou však je, že nás v súčasnosti skôr ako 3D kataster oveľa viac 
trápi presnosť, alebo skôr nepresnosť katastrálneho operátu, ktorého 
vznik sa datuje do čias rakúsko-uhorskej monarchie, poznačeného 
často neodbornou údržbou s využitím archaických pomôcok a ne-
technických prístupov. Navyše prioritnou úlohou rezortu naďalej zo-
stáva usporiadanie pozemkového vlastníctva a plnenie úloh súvisia-
cich s poskytovaním naliehavých služieb.

Ako postupujú práce na transformácii vektorových katastrálnych máp do plat-
nej realizácie JTSK03? Počíta ÚGKK SR so spoluprácou súkromných geode-
tov pri terénnych prácach?

Nie príliš šťastné a nedostatočne pripravené legislatívne zavedenie 
ideálneho matematického modelu JTSK (tzv. JTSK 03) do podmie-
nok katastra nie je jedinou nášľapnou mínou, s ktorou sa bude musieť 
nové vedenie ÚGKK SR vyrovnať. Je otázne, či v SGI KN v Slovenskej 
republike nájdeme katastrálne územie (či už s mapami siahových 
mierok, alebo mierok dekadických, meraných ako celok v iných pod-
mienkach, ako pomocou využitia priestorovej služby SK POS), ktoré 
by bolo možné ako celok transformovať do JTSK 03 s kódom kvality 

Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová a podpredseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír 
Suchý počas rozhovoru.
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1. Otázna ostáva aj reálnosť transformácie podrobných bodov do kó-
du kvality 3. Toto je však pomerne zložitá problematika a rozhodnutia 
treba podložiť serióznou analýzou.

 Z pohľadu súčasného personálneho obsadenia jednotlivých pracovných 
postov na ÚGKK SR nám vychádza, že väčšiu polovicu pracovníkov ÚGKK 
SR tvoria pracovníci s právnickým, ekonomickým a iným vzdelaním oproti 
pracovníkom s geodetickým vzdelaním. Je takéto obsadenie podľa vášho ná-
zoru správne a z pohľadu nebývalého rozvoja odboru geodézia a kartografia 
perspektívne a prospešné?

Je pravdou, že nové vedenie rezortu sa od prvého pracovného dňa 
ocitlo na ÚGKK SR v situácii, ktorú nemožno označiť inak ako ťaživú. 
A vôbec nejde len o personálne zloženie Úradu. Aj preto medzi prvé 
úlohy vedenia patrí o. i. Úrad personálne dobudovať, čoho podmien-
kou je schválenie nového organizačného poriadku a organizačnej 
štruktúry. Možno vás poteším tým, že v najbližších dňoch sa pomer 
vylepší v prospech pracovníkov s geodetickým vzdelaním. Nielenže 
sa s niektorými pracovníkmi bez geodetického vzdelania rozlúčime, 
ale napr. katastrálny odbor bude ešte posilnený o odborníkov na SPI 
aj SGI s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami zo správ katastra, aj 

o odborníkov na kataster z vonkajšieho prostredia. Veľký dôraz kla-
dieme na vytvorenie tímu odborníkov s chuťou pracovať. Inak by sme 
veci sotva dokázali pohnúť dopredu.

V komunite geodetov a kartografov kolujú informácie o tom, že VÚGK v rámci 
svojej výskumnej kapacity rieši výskumné projekty, či úlohy nesúvisiace pria-
mo s odbornou problematikou (napríklad dochádzkový systém). Aký je váš 
názor na takúto skutočnosť?

Domnievame sa, že zadanie tejto služby cestou VÚGK vychádzalo 
z toho, že jednou z ťažiskových činnosti ústavu je aj riešenie úloh ko-
ordinačného pracoviska pre oblasť využívania informačných techno-
lógií a tvorbu programového vybavenia rezortu ÚGKK SR. Nový návrh 
dochádzkového systému rezortu Úradu by mal umožňovať jednotné 
presné elektronické spracovanie dochádzkovej agendy organizácií 
rezortu, s následným rozšírením o ďalšie funkcie podľa požiadaviek 
Úradu. Otázkou zostáva, do akej miery sa v priebehu roku 2012 po-
darí naplniť stanovené rámce tejto služby.

Redakcia bulletinu ďakuje za odpovede a zároveň sa teší na spoločné stretnu-
tie počas diskusného fóra na 20. slovenských geodetických dňoch v Žiline.
S novým vedením ÚGKK SR sa zhovárali Ing. Štefan Lukáč a Ing. Renáta Šrámková.

18. česko-slovensko-poľské geodetické dni
Karlova Studánka 2012

Český zväz geodetov a kartografov usporia-
dal 17. – 19. mája 2012 v liečebnom dome 
Libuša štátnych kúpeľov v Karlovej Studánke 
už 18. česko-slovensko-poľské geodetické 
dni, v tradičnej a viac rokov zaužívanej for-
me, za účasti predstaviteľov a reprezentantov 
týchto troch krajín. Štátne liečebné kúpele 
v Karlovej Studánke ležia v nadmorskej výške 
800 m n. m. v Jeseníkoch na východnej stra-
ne Pradeda (1 492 m) v údolí Bielej Opavy. 
Tradícia hovorí, že je tam najčistejší vzduch 
v strednej Európe. Napriek svojej vysokej 
polohe majú kúpele v dôsledku chránenej 
polohy pomerne mierne podhorské podne-
bie. Prvé zmienky o liečebných prameňoch 
sú zo začiatku 18. storočia a pod lekárskym 
dozorom je kúpeľná liečba riadená od roku 
1783. V kúpeľoch sa liečia predovšetkým 
ochorenia dýchacích ciest: chronické zápaly 
hrdla, dutín, hlasiviek, nosa, priedušiek, pľúc 
a prieduškového astmatu. V celom areáli štát-
nych kúpeľov platí zákaz fajčenia.

Odborný program geodetických dní

V tomto prekrásnom a tichom prostredí bez 
ruchu mestskej dopravy prebiehal aj odborný 
a kultúrno-spoločenský program geodetic-
kých dní. Na úvod odborného programu vy-
stúpili predsedovia stavovských organizácií: 
Ing. Václav Šanda – predseda Českého zväzu 
geodetov a kartografov, Ing. Dušan Ferianc – 
predseda Slovenskej spoločnosti geodetov 
a kartografov a Inź. Stanislaw Cegielski – pre-
zes Stowarzyszenia geodetów polskych, ktorí 
privítali predstaviteľov rezortov a všetkých 
účastníkov z Čiech, Slovenska a Poľska. Od-
borný program geodetických dní bol zostave-
ný do štyroch tematických blokov:
1. Informácie vedúcich predstaviteľov rezortov.
2. INSPIRE – príprava na publikovanie úda-

jov.
3. Zapojenie rezortov pri implementácii IN-

SPIRE.
4. Odborná príprava zememeračov.

1. tematický blok: Informácie vedúcich 

predstaviteľov rezortov

VEČEŘE, K. (ČÚZK): Informace z rezortu ČÚZK.
MÁJOVSKÁ, H. (ÚGKK SR): Informácie z re-
zortu geodézie, kartografie a katastra SR.
KOPCZEWSKI, D. (GUGiK): Glowny urzad ge-
odezji i kartografji dziszaj i jutro.

2. tematický blok: INSPIRE – príprava 

na publikovanie údajov

PAUKNEROVÁ, E. (ČÚZK): Zapojení resortu 
ČÚZK při implementaci INSPIRE.
LEITMANNOVÁ, K. (ÚGKK SR): Legislatíva, 
koordinácia a implementácia INSPIRE v SR.
PARZYŃSKI, Z. (GUGiK): Koncepcja harmoni-
zacji danych przestrzennych.
SOUČEK, P. (ČÚZK): INSPIRE – příprava na 
publikování dat.
ČERNÝ, M. (VUT Brno): Prostorové analýzy 
informačních modelů budov.
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3. tematický blok: Zapojenie rezortov 

pri implementácii INSPIRE

MICHALÍK, Ľ. – HUŤKOVÁ,V. (GKÚ Brati-
slava): Príprava na sprístupnenie služieb 
priestorových údajov rezortu ÚGKK SR.
SZABAT-PRECIKOWSKA, A. (AGH Krakow): 
Analiza porównawcza SPECUSTAW w aspek-
cie wywlaszczeń nieruchomości.
BOGUCKI, M. (PW Warszawa): Opracowa-
nie wirtualnego modelu terenu szybowiska 
w Bezmiechowej.
HANÍKOVÁ, J. (STU Bratislava): Turistický GIS 
Vysokých Tatier ako základ pre priestorové 
analýzy.
MARCINIAK, M. (AGH Krakow): GeoAzymuty 
– nagrody w dziedzinie geodezji i kartografii.

4. tematický blok: Odborná príprava 

zememeračov

LUKÁČ, Š. (STU Bratislava): Odborná prípra-
va geodetov a kartografov v Slovenskej re-
publike.
STAŇKOVÁ, H. (VŠB Ostrava): Výchova 
specialistů v oboru geodézie a kartografie 
a možnosti jejich uplatnění v praxi.
TERKA, P. (PW Warszawa): Wirtualny prze-
wodnik po gmachu glównym Politechniky 
Warszawskiej.
PALKA, P. (AGH Krakow): Budowa systemu 

informacji przestrzennej dla uczelni wyźszej 
– Geoportal AGH.
BRAUN, J. – JAŠEK, P. (ČVUT Praha): Využití 
nivelačního přístroje Leica DNA 03 při zatě-
žovací zkoušce balkónu.

Kultúrno-spoločenský program 
geodetických dní

Organizačnú časť 18. česko-slovensko-poľ-
ských geodetických dní veľmi starostlivo zabez-
pečoval kolektív pobočky Českého zväzu ge-
odetov a kartografov z Opavy, ktorý pripravil na-
ozaj excelentný kultúrno-spoločenský program 
pre účastníkov podujatia, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. V rámci geodetických dní sme 
mali možnosť využiť služby bazéna v liečeb-
nom dome vrátane wellness, pozrieť si výstavu 
o kamzíkoch, absolvovať 17. mája 2012 spolo-
čenský večer s hudbou, a 18. mája 2012 sláv-
nostný večer s nevídaným rautom a hudbou.

Napriek bohatému kultúrnemu a spolo-
čenskému vyžitiu si predsa len najväčší zá-
žitok odnášam z exkurzie na Prečerpávaciu 
vodnú elektráreň Dlouhé Stráne. Táto elek-
tráreň sa nachádza vnútri chránenej krajinnej 
oblasti Jeseníky. Podľa informácií sprievodcu 
je v skupine prečerpávajúcich elektrární naj-
väčšou v Európe. Patrí k vyhľadávaným sta-
vebnotechnickým pamiatkam a v roku 2005 

Pohľad do rokovacej miestnosti 18. česko-slovensko-poľských geodetických dní.

sa zaradila medzi sedem najväčších divov 
Českej republiky.

Výstavba elektrárne začala v máji 1978, ne-
skôr prešla do útlmového programu. Až po 
roku 1989 padlo rozhodnutie stavbu dokon-
čiť, čo sa stalo v roku 1996. Horná nádrž do-
sahuje nadmorskú výšku 1 350m n. m. a je 
spojená s dolnou nádržou vo výške 800 m n. 
m. dvoma privádzacími tunelmi s priemerom 
3,6 m a dĺžkou 1,5 km. Prečerpáva sa voda 
z rieky Divoká Desná. Vzhľadom na to, že sa 
areál elektrárne nachádza vnútri chránenej 
krajinnej oblasti, je z ekologických dôvodov 
celá prevádzka umiestnená v podzemí. Pre-
čerpávacia vodná elektráreň je v pracovných 
dňoch sprístupnená verejnosti formou skupi-
nových exkurzií. Odbornú exkurziu pre jednot-
livcov nie je možné zabezpečiť. Exkurziu vrelo 
odporúčam každému, kto ju ešte neabsolvo-
val. Podrobnejšie informácie o tomto unikát-
nom vodnom diele a jeho využívaní nájdete 
na stránke: www.dlouhestrane.cz

18. česko-slovensko-poľské dni boli ukon-
čené v popoludňajších hodinách 19. mája 
2012. 19. slovensko-česko-poľské geodetické 
dni usporiada Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov 16. – 18. mája 2013 v Trenčian-
skych Tepliciach.
Ing. Štefan Lukáč, 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
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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, Ing. Raškovič T: trvá

Raškovič, Bulla: Zástupcovia Katastrálnej 
komisie KGaK spracovali návrh kontrolného 
algoritmu, ktorý by mal tvoriť základ pre au-
tomatizovanú kontrolu GP a základnú ideu 
výkazu výmer. K navrhovanej technickej 
správe neboli zo strany ÚGKK SR prijaté vý-
hrady. Všetky návrhy môže úrad vydať zatiaľ 
len pre vnútornú potrebu prostredníctvom 
usmernení. Všetky vydané usmernenia budú 
vydané v novele vyhlášky ku Katastrálnemu 
zákonu. Z posledného stretnutia na úrade 
vyplýva, že zrejme v OPISE modul automati-
zovanej kontroly nebude.

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

Hardoš: Na Working Week v Ríme 2012 boli 
predstavené prihlášky pre organizáciu FIG na 
rok 2015 – Rumunsko, Bulharsko, Nepál. Zví-
ťazilo Bulharsko. Pre rok 2016 sú evidované 
prihlášky z Nového Zélandu a Rumunska. 
V Ríme bola z organizačného hľadiska zabez-
pečená sála pre 1 000 účastníkov a cca 20 za-
sadacích miestností v jednom hoteli. Momen-
tálny nedostatok podobných kapacít v Bra-
tislave a na Slovensku je jednou z hlavných 
prekážok iniciatívy na podanie kandidatúry. 

Uznesenie 47/2011 Z č.2/2011

Predstavenstvo poveruje členov Skúšobnej 
komisie spracovať odporúčacie postupy pre 
geodetické činnosti v inžinierskej geodézii.
Z: skúšobná komisia KGK T: 27. 9. 2012

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
7. júna 2012 v Kráľovej Lehote

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 

(regionálny výbor) T: priebežne 

Stromček, Hermanová: SSGK organizuje 20. 
– 22. 6. 2012 odborný seminár Digitálne 
mapy katastra a JTSK03, ktorého cieľom je 
informovať odbornú verejnosť o výsledkoch 
spojených s vývojom a zavedením realizácie 
JTSK03 do praxe.
Prednášky budú z oblasti spôsobu a výsled-
kov digitalizácie máp do KN a analýzy imple-
mentácie JTSK03 do KN.
Po prijatí uznesenia na VZ budú na pripra-
vovanom seminári KGaK využité informácie 
z týchto troch stretnutí, pričom budú pozva-
ní odborníci z českého katastra a z verejnej 
sféry. K príprave odbornej prednášky by mal 
byť vyzvaný aj Ing. J. Masarik, navrhovateľ 
uznesenia z VZ, zástupca ÚGKK SR, regio-
nálni zástupcovia KGaK.
Výber miesta a termínu by mali korešpon-
dovať s pripravovanými akciami v priebehu 
roka. Predbežne sú navrhované: Banská 
Bystrica alebo Trenčín (kinosála kina Metro) 
v termíne november 2012. 

Uznesenie 3/2011 Z č.3/2011

Predstavenstvo podporuje zriadenie legisla-
tívnej rady Komory, ktorá bude riešiť právne 
požiadavky Komory ad hoc. 
Stáli členovia komisie: Ing. Stromček, Ing. 
Hardoš, Ing. Lukáč, Ing. Kožár, prof. Ing. 
Kopáčik, PhD.
Ad hoc členovia komisie: predsedovia or-
gánov KGaK, predsedovia komisií Komory, 
prípadne ich zástupcovia.
Hardoš: Mala by sa zamerať na koncepčné 
riešenia KGaK, keďže operatívne stretnutia 
nie sú z časového hľadiska pre práve rieše-
nú problematiku reálne.

Uznesenie 8/2012 Z č. 1/2012

Predstavenstvo stanovuje redakčnú radu 
webovej stránky Komory, ktorej činnosťou 
bude jej kontrola a aktualizácia, pripomien-
kovanie, návrhy na zlepšenie a doplnenia, 
príprava dokumentov na zverejnenie.
Z: Ing. P. Repáň, Ing. Š. Lukáč , Ing. I. Geisseová 

 T: v texte

Hardoš: Pre členskú základňu KGaK by mohli 
byť zaujímavé aktivity P, prípadne informácie 
z činnosti ostatných orgánov KGaK – návrh 
na doplnenie webovej stránky.
Repáň: Doplňuje text uznesenia. Navrhuje, 
aby sa téma, na ktorú vo Fóre nie je minulý 
mesiac reakcia, po tomto termíne vymazala. 
Predstavenstvo s uvedeným súhlasí.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

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

Uznesenie 10/2012 Z č. 3/2012

Na námet z diskusie na VZ KGaK sa členo-
via predstavenstva budú zaoberať tvorbou 
zoznamu firiem, ktoré si neplnia finančné zá-
väzky voči AGaK. Zoznam bude zverejnený 
na webovej stránke Komory.
Z: Ing. Repáň T: do budúceho VZ

Uznesenie 11/2012 Z č. 3/2012

Členovia orgánov KGaK preskúmajú mož-
nosť zaviesť regulované ceny pre Kataster 
nehnuteľností.
Z: Legislatívna rada komory, Ing. Pobjecký 

 T: do budúceho VZ

Členovia orgánov Komory sa budú snažiť 
hľadať spôsoby, ako regulované ceny pre 
KN presadiť do vyhlášky.
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Informácie z rokovania orgánov KGaK 
7. júna 2012 v Kráľovej Lehote

1. Informácia o činnosti DR, SaAK, 
DK, RR.

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR):
DR KGaK pre VZ spracovala Revíznu správu. 
Od VZ riešila podnet na Ing. J. Pobjeckého, 
predsedu Disciplinárnej komisie. Po preštu-
dovaní Dokumentov KGaK dospeli k záveru, 
že riešenie sťažností nie je v kompetencii DR 
KGaK. V prípade zaujatosti člena DK KGaK je 
potrebné, aby ho predstavenstvo KGaK z da-
ného prípadu odvolalo a poverilo na dorieše-
nie iného člena DK KGaK.
Ing. Šrámková – DR sa zaoberala prijatým 
uznesením 6/2011 zo spoločného rokova-
nia (predkladanie projektov na skúšku). Na 
základe sporných prípadov z minulosti bola 
poverená ako členka DR KGaK zúčastniť sa aj 
priebehu skúšok. Náhodným výberom kontro-
lovala projekty prijaté v elektronickej forme 

Stretneme sa na 20. SGD8. – 9. 11. 2012
Holiday Inn, Žilina

Konzultácie    Školenia    Podpora    Predaj    Vývoj

iNGs spol. s r. o.
Jašíkova 6

821 03 Bratislava
02 – 4829 1540

ings@ings.sk
www.ings.sk

PowerCivil for Country, 

MicroStation, InRoads 

Site, Bentley Map, 

Descartes, PowerDraft, 

ProjectWise, GeoWeb 

Publisher, SvahB, Auto 

Turn, MSet, MGEO, Vý-

stuž, iNGs_Geo, Mat-

hcad, iNGs_STN013411, 

Lenovo, cadlexikon.sk

s fyzicky predloženým projektom a evidovala 
rozdiely (chýbajúci dátum, pečiatka, podpis 
...), pričom reálne predložený projekt spĺňal 
potrebné náležitosti. DR na svojom zasadaní 
uvedené skutočnosti zhodnotila a navrhuje 
vyriešiť hodnovernosť projektov v digitálnom 
tvare a ich archiváciu v KGaK. Riešenie je 
potrebné konzultovať s advokátskou kancelá-
riou, aby všetky prijaté opatrenia boli v súlade 
so zákonmi SR.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik (predseda Skúšobnej 
a autorizačnej komisie)
Predložený návrh DR KGaK na riešenie 
hodnovernosti predkladaných projektov na 
autorizačnú skúšku SaAK KGaK akceptuje, 
má však výhrady k forme predloženia na ro-
kovaní. K akceptácii elektronických projektov 
a ich archivácii v KGaK je dôležité právne po-
súdenie. Hodnovernosť elektronickej formy 

dokumentu je zabezpečená jedine ZEP-om.
Pri zistení nedostatkov v projekte na 

skúške je však zrejmá vážnosť pochybenia 
člena KGaK, keďže projekt bol odovzdaný 
a dôvod na zákonný postih nastal.

Návrh na doplnenie prijatého uznesenia 
6/2011 – Právna kancelária posúdi ďalšie 
podrobnosti k elektronickej forme projektov 
a ich archivácii v KGaK. 

SaAK KGaK od VZ nezasadala, elektronicky 
odsúhlasila plán činností na rok 2012. Na jar-
ný termín kvalifikačných skúšok bol prihláse-
ný nedostatočný počet uchádzačov a z toho 
dôvodu sa záujemcovia o skúšku presúvajú 
na jesenný termín. Prijímanie prihlášok na 
jesenný termín je do 31. 10. 2012, skúšky sa 
uskutočnia koncom novembra, resp. začiat-
kom decembra 2012. Realizácia prípravného 
kurzu sa nepredpokladá.
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Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
Poukazuje na problematické získavanie pro-
jektov od AGaK, ktoré boli predložené na kva-
lifikačnú skúšku a ktoré z dôvodu zistených 
nedostatkov SaAK KGaK posunula na rieše-
nie DK KGaK (projekty sú z rôznych období 
a z rôznych zamestnaní). Navrhuje legislatív-
ne doriešenie možnosti zadržania takéhoto 
projektu v KGaK na ďalšie konanie a až ná-
sledne ich vrátenie. Ďalej navrhuje, aby SaAK 
KGaK pri posudzovaní projektov zhodnotila, 
do akej miery je z ich pohľadu nepostačujúci, 
aby sa predišlo k možnému nesúladu v prija-
tom disciplinárnom opatrení medzi DK KGaK 
a SaAK KGaK.

Členovia DK KGaK v súčasnosti zvažujú 
ďalšie možnosti riešenia prijímaných sťažnos-
tí z oblasti katastra nehnuteľností, keďže ich 
množstvo narastá.

Členovia predstavenstva vyjadrili nespo-
kojnosť s prijatým disciplinárnym opatrením 
voči AGaK, ktorý vedome autorizoval prácu, 
na ktorú nezískal oprávnenie. Do budúcna 
navrhuje v takýchto prípadoch pristúpiť k ra-
dikálnemu opatreniu – vylúčeniu z KGaK.

Ing. Lukáč (predseda RR SGaK)
Prvé číslo SGaK má oneskorené vydanie 
z dôvodu absencie odborných článkov. 

Členovia redakčnej rady SGaK evidujú ná-
zory členov KGaK, ktoré porovnávajú bulletin 
KGaK s vedecko-odbornými časopismi GAKO 
a Zeměměřič. Takéto porovnávanie nie je 
správne, keďže bulletin KGaK sa vydáva s cie-
ľom informovať svojich členov. GAKO a Země-
měřič vydáva súkromná firma a ich náklady 
hradia vydavatelia. Je vysoko pravdepodob-
né, že od roku 2013 bude GAKO vychádzať 
len v elektronickej forme.

Členovia RR SGaK sa zamýšľajú aj nad bu-
dúcnosťou časopisu, sú návrhy na nové rubri-
ky, lektorovanie, čo však predpokladá aj zvý-
šené náklady na jeho tvorbu. V tejto súvislosti 
je možný návrh na zníženie rozpočtu na zahra-
ničnú činnosť KGaK v prospech časopisu.

Druhé číslo SGaK bude obsahovať dva 
odborné príspevky: Ing. J. Ježko „Postup 
a výsledky testovania digitálnych nivelačných 
prístrojov podľa STN ISO 17 123-2“ a Ing. 
J. Urban „Geodetické a projektantské práce 
verzus zákon o verejnom obstarávaní“. Ako je 

obvyklé, ťažiskovú časť čísla tvoria materiály 
z valného zhromaždenia v Hornom Smokovci 
– správy o činnosti predstavenstva a jednotli-
vých komisií, zápisnica z valného zhromažde-
nia, informácie zo zasadaní predstavenstva.

Od tretieho čísla bude snahou redakčnej 
rady zaviesť novú rubriku „Postrehy a názory 
členov KGaK v rezorte“.

RR bulletinu SGaK bude úzko spolupraco-
vať s redaktormi webovej stránky KGaK.
Ing. Hardoš – navrhuje pri získavaní odbor-
ných príspevkov využívať aj iné zdroje – pre-
beranie príspevkov z iných časopisov, iných 
krajín, rešerše z FIG, diplomové práce. Uve-
dené však predpokladá zvýšené náklady na 
tvorbu časopisu.

2. Informácia o činnosti odborných 
komisií (Katastrálnej, Ekonomickej, 
Inžinierska geodézia, PPÚ, TNK 
č. 89 „Geodézia a kartografia“).

Ing. Marián Bulla (predseda Katastrálnej 
komisie)
V súčasnosti je Katastrálny odbor na ÚGKK 
SR zaneprázdnený OPIS-om. Na poslednom 
stretnutí na ÚGKK SR bol predložený návrh 

technickej správy, ku ktorej neboli prijaté vý-
hrady. Predstavuje technologický postup pre 
členov KGaK, úrad pre svojich zamestnancov 
môže vydať pokyny len formou usmernenia.

Návrh kontrolného algoritmu, ktorý by 
mal tvoriť základ pre automatizovanú kon-
trolu GP, bol posunutý na posúdenie VÚGK, 
pričom výsledok zatiaľ nie je známy.

Elektronické informácie z KN v OPIS-e by 
mali byť vo forme, ktorá umožní ďalšie počíta-
čové spracovanie.

Zástupcovia Katastrálnej komisie KGaK 
spracovali tiež základnú ideu výkazu výmer.

Všetky návrhy môže úrad vydať zatiaľ 
len pre vnútornú potrebu prostredníctvom 
usmernení. Všetky vydané usmernenia budú 
vydané v novele vyhlášky ku Katastrálnemu 
zákonu.

Všetky informácie o činnosti orgánov 
a komisií KGaK budú zverejnené na webovej 
stránke KGaK.

Ing. Peter Repáň (predseda Ekonomickej 
komisie)
Členovia EK v súčasnosti spracúvajú vzorovú 
kalkuláciu nákladov geodetických a karto-
grafických prác. Je to pomerne náročný pro-
ces, potrebný je pohľad z dvoch strán:
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1.  výpočet minimálnej hodinovej mzdy z prie-
merných nákladov,

2.  výpočet nákladov na konkrétnu zákazku 
podľa odhadovaného času, použitej tech-
niky a prostriedkov.
Výsledkom bude výstup v tabuľke excell, 

ktorá bude aktívna a do ktorej bude možné 
vkladať vlastné požiadavky. Uvedené bude 
zdokumentované v bulletine SGaK a na we-
bovej stránke KGaK.

EK tiež monitoruje podnety k vydanému 
sadzobníku GaK prác.

Ing. Peter Repáň (predseda Komisie 
pozemkových úprav)
V súčasnosti prebiehajú odborné prípravy 
a skúšky pre držiteľov oprávnení na projek-
tovanie pozemkových úprav. Celý priebeh sa 
vyhodnocuje a je zrejmé, že tak rozsah hodín, 
ako aj forma skúšok nevyhovujú predstavám.

Od 1. 6. 2012 došlo k zmene vo vedeniu 
na MPRV SR, riaditeľom pozemkového odbo-
ru sa stal Ing. Jozef Vanek.

Aktivita KPÚ vo forme zjednodušených 
dodacích podmienok bola prijatá a je neofi-
ciálne platná.

Ing. Lukáč (predseda Komisie inžinierskej 
geodézie)
Vo februári 2012 prebehol seminár Tematic-
ké dni geodetov na Doprastave, ktorý bol za-
meraný na inžiniersku geodéziu. Komisia IG 
KGaK bola garantom odborného programu. 
Odznel referát Ing. Lukáča o legislatíve v IG 
(Uplatňovanie právnych a technických pred-
pisov pri výkone vybraných GaK činností vo 
výstavbe) a prínosom bola diskusia na tému 
„Dopad JTSK03 na práce v IG“, ktorú viedol 
prof. Ing . A. Kopáčik, PhD. V rámci diskusie 

vystúpil so svojím príspevkom aj Ing. J. Har-
doš, v ktorom ozrejmil postup inžinierskych 
prác v prechodnom období. Príspevok o le-
gislatíve bol zverejnený aj v bulletine SGaK 
1/2012, lektorovaný prof. Kopáčikom.

V súčasnosti sa nadviazal kontakt s no-
vým predsedom SKSI Doc. Ing. Benkom, 
PhD., prodekanom SvF STU Bratislava.

Členovia KIG sa chcú podieľať na noveli-
zácii Stavebného zákona a v budúcnosti za-
viesť nové návrhy v súvislosti s vyhláškou č. 
75/2011.
Ing. Hardoš:

Prezentácia Ing. Hardoša na VZ KGaK bude 
doplnená o textový komentár a do schválenia 
ÚGKK SR môže byť ako pripomienkovací ma-
teriál zverejnená v bulletine SGaK, ako me-
todický postup aplikácie JTSK03 v rôznych 
fázach investičnej výstavby.

Spracoval list v mene predstavenstva 
KGaK na krajské stavebné úrady, ktorý je 
oficiálnou odpoveďou na podnet člena KGaK 
Ing. Brnu. Upozorňuje sa v ňom na dodržiava-
nie vytyčovania rodinných domov, kde okrem 
GP, vytyčovacieho protokolu a zamerania 
pozemných inžinierskych sietí pre digitálne 
mapy, sa zanedbáva kontrola geometrických 
parametrov podľa stavebného zákona.
Prof. Ing. Kopáčik, PhD.:

Informoval o podpore zo strany SKSI pri ná-
vrhov k úprave stavebného zákona (z geode-
tickej oblasti). Sumarizovaním pripomienok 
a návrhov k novele stavebného zákona je 
poverená Ing. Hudcovská.

15. – 16. 6. 2012 sa uskutoční konferen-
cia znaleckej činnosti, na ktorej vystúpi aj Ing. 
Hudcovská s témou „Pripravovaná novela 
stavebného zákona“.

TNK č. 89 „Geodézia a kartografia“

Komisia zasadala v januári 2012. V súčas-
nosti sú rozpracované normy z oblasti geo-
grafických informačných systémov. Ing. 
Chalachanová a Ing. Ďuračiová sa zaoberajú 
prekladom jednej z nich.

V oblasti geografických informačných sys-
témov sa ročne aktualizuje desiatka noriem 
v súvislosti s INSPIRE.

Pripravujú sa aj normy o používaní a im-
plementácii systému GALILEO, kde spolupra-
cuje aj KGZA SvF STU BA a GKÚ.

3. Príprava novely zákonov 
č. 215/1995 a 216/1995.

Prebehla diskusia a sumarizácia návrhov no-
velám zákonov 215/1995 a 216/1996, ktoré 
sú dôležité z hľadiska zvýšenia významu AGK 
a k fungovaniu komory. Návrhy sú v štádiu 
jednania a dolaďovania.

4. Doriešenie návrhu novely 
disciplinárneho poriadku.

Disciplinárna komisia KGaK pripravila v spo-
lupráci s advokátskou kanceláriou doplnenie 
Disciplinárneho poriadku – o časť Skrátené 
disciplinárne konanie. Keďže ide o právnu 
formuláciu, je vhodné členom KGaK vytypo-
vať hlavné problémy navrhovaných úprav 
a zdôvodniť zmysel navrhovaných zmien. 
Podľa schváleného Rokovacieho poriadku 
KGaK najneskôr 3 týždne pred konaním VZ 
majú byť súčasne s programom rokovania VZ 
doručené členom KGaK aj písomné materiá-
ly, o ktorých sa bude rokovať. To znamená, 
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že členom KGaK je možné zaslať navrhovanú 
úpravu dokumentov v predstihu s termínom 
prijímania pozmeňovacích návrhov. Na VZ by 
bola prednesená už len neformálna úprava 
navrhovaných zmien so zdôvodnením a pre-
behla by už len diskusia o pripomienkach.

5.  Rôzne.

Miesto budúceho VZ – do budúceho roko-
vania predstavenstva (september 2012) oča-
kávame od všetkých členov orgánov KGaK 
návrhy na miesto konania. Návrhy je potreb-
né poslať do kancelárie KGaK. Priestory sú 
potrebné pre cca 500 účastníkov.

OKO novým mapovaním – ÚGKK SR zva-
žuje zavedenie nového oprávnenia.

Školenie o implementácii JTSK03 do pra-

xe – je vhodné doručiť návrhy na miesto a ná-
plň školenia. Najvhodnejšie sa javí Banská 
Bystrica alebo Trenčín. Termín sa zvažuje ko-
niec novembra, cca 20. 11. 2012.

6. Informácia z FIG – Rím.

FIG Working Week sa uskutočnil 6. – 10. 5. 
2012 v Ríme (Taliansko). Podujatia sa zúčast-
nilo 1 500 delegátov z 97 krajín. Uskutočni-
lo sa 100 technických sekcií a workshopov. 
Prednesených bolo 500 príspevkov a 750 
abstraktov. Výstava bola chudobnejšia, vysta-
vovalo len 20 vystavovateľov.

Uskutočnili sa 3 prezidentské mítingy.

Boli zvolení 2 noví viceprezidenti z Talianska 
(Bruno Razza) a Číny (Pengfei Cheng).

Kandidatúry na organizáciu FIG:
2013 – Abudža (Nigéria),
2014 – Kuala Lumpur (Malajzia)
2015 – kandidovali 3 kandidáti – Sofia (Bul-
harsko), Bukurešť (Rumunsko) a Kátmándu 
(Nepál). Víťazom sa stala Sofia.
2016 – kandidovali 2 kandidáti – Bukurešť 
(Rumunsko) a Christchurch (Nový Zéland). 
Víťazom je Nový Zéland.

Prerokúvané boli nové varianty volebného sys-
tému (či budú mať hlas členské asociácie – po 
starom, alebo len štáty) a dospelo sa k záveru, 
že voliť sa bude ako doteraz, len pri národných 
asociáciách s veľkým počtom členov bude vy-
užitý tzv. „sliding“ systém – čiže obrovské aso-
ciácie budú mať 1 – 2 hlasy navyše (členský 
príspevok cca 5 veľkých národných asociácií 
zo 100 tvorí 50 % rozpočtu FIG).

● 
● 
● 
● 
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 8. júna 2012 v Penzióne Larion, 
Kráľova Lehota

1. Zhodnotenie plnenia záverov 
z predchádzajúceho spoločného 
rokovania.

Vyhodnotenie úloh z rokovania v hoteli 

Podjavorník, Papradno, 17. 6. 2011:

1.  Komora odošle ku prijatým koncepciám 
ÚGKK SR pripomienky a pri ich záverečnom 
spracovaní poskytne svojho zástupcu.
Pripomienky boli odoslané, väčšia časť ak-
ceptovaná. Zástupca KGaK nebol v závereč-
nom procese spracovania využitý. 

2.  Úrad zabezpečí, aby sa prostredníctvom 
realizácie projektu OPIS – ESKN vytvori-
la možnosť komunikácie s komerčnými 
geodetmi v plnom rozsahu elektronicky 
(elektronicky GP, elektronické poskytovanie 
a preberanie údajov).
Elektronická služba pre komerčných geode-
tov sa v projekte OPIS zaviedla. V súčasnosti 
je vo fáze definovaných zámerov, testovanie 
funkčnosti zatiaľ neprebieha, termíny sa po-
súvajú. Zadefinovaná je aj elektronická ver-
zia geometrického plánu (definitívna verzia 
je zatiaľ otvorená), zvažuje sa, či bude daná 
povinnosť alebo len možnosť elektronickú 
formu GP odovzdávať spolu s analógovou 
formou. Pre komunikáciu v elektronickej 
forme je potrebné, aby všetky prijaté doku-
menty v analógovej forme boli digitalizova-
né a z toho dôvodu sa tvorcovia prikláňajú 
k povinnosti odovzdávať GP aj v elektronic-
kej forme. Geodeti budú registrovaní účast-
níci na portáli v styku s CSKN a štátnou 
dokumentáciou v samostatnom režime. Na 
geodetických dňoch by mala byť už známa 
definitívna informácia ohľadne OPIS.

Diskusia:
Ing. J. Kováč – Aké možnosti bude poskyto-
vať systém pri vyhľadávaní údajov?
Ing. J. Vlček – Zadefinované sú štandardné 
zostavy, ale aj nové, bude tiež možnosť vyhľa-
dávania údajov podľa stanoveného výberu 
a definovaných podmienok, kritériá a mož-
nosti však ešte nie sú ukončené.

Ing. V. Nechuta – Záujem o testovanie zo 
strany KGaK pretrváva.
Ing. Š. Nagy – Z hľadiska bezpečnosti prebie-
ha len vnútrorezortné testovanie.
Ing. J. Vlček – Predpokladá, že v budúcnosti 
bude prístup k testovaniu aj zo strany geode-
tov. Zatiaľ sa uskutočnilo len testovanie vkla-
dov a záznamov, pretože prepojenie medzi 
konaniami nie je sfunkčnené. Všetko prebie-
ha vo vývojovom prostredí.

Ing. R. Škúci – Na niektorých Správach ka-
tastra sa malé GP majú odovzdávať vo formá-
te PDF a tie nespĺňajú požadované kritériá.
Ing. J. Vlček – Grafické časti GP, Výkaz vý-
mer vrátane Technickej správy by sa mali 
spájať s ďalšími digitálnymi podkladmi, ktoré 
by vytvorili tzv. elektronický GP. V súčasnosti 
to však nie je povinnosť, keďže nie je defi-
nované, akú formu má mať elektronický GP. 
Povinnosť odovzdávať elektronické podklady 
musí vyjsť vo vyhláške.

Ing. V. Raškovič – Členovia Katastrálnej ko-
misie KGaK majú predstavu o vzore elektro-
nického GP a riešenie sa už na stretnutiach 
prezentovalo. Doplnenie jestvujúceho XML 
by malo slúžiť na tvorbu analógového tvaru 
GP, čo však nebráni aj vizuálnej kópii GP vo 
formáte PDF. Je potrebné nastaviť dátové 
štruktúry tak, aby sa dala rekonštruovať aj 
analógová časť GP.
Ing. J. Vlček – Budú vyvolané rokovania s do-
dávateľom na rozdiskutovanie možností. Elek-
tronický návrh na úradné overenie bude potvr-
dzovaný ako súbor ZEP-om AGaK, čo možno 
vyvolá určité komplikácie s jeho zriadením 
a udržiavaním, a z tohto dôvodu sa zvažuje, či 
zadať elektronickú formu GP ako povinnosť.

3. Úrad ponúkol v rámci testovania projektu 
OPIS možnosť zapojiť sa členom Komory, do 
tohto testovania.
Ako je už vyššie uvedené, v súčasnosti je 
projekt vo fáze definovaných zámerov, testo-
vanie funkčnosti zatiaľ neprebieha a termíny 
sa posúvajú.

4. Naďalej platí dohoda o sústreďovaní, 
selektovaní a posielaní otázok k JTSK03 
zástupcom ÚGKK SR. Odpovede budú zve-
rejnené v Geodetickom a kartografickom 
bulletine.
Prijaté a akceptované pripomienky sú rieše-
né v GaKB a usmerneniami ÚGKK SR, čo 
však predstavuje len vnútorný akt riadenia 
rezortu. Na ich oficiálnu platnosť by bolo 
potrebné vydanie vyhlášky. Pripravuje sa 
však nový katastrálny zákon a z toho dôvo-
du vyjadrili zástupcovia úradu spokojnosť 
s akceptáciou aj takejto formy usmerňovania 
komerčných geodetov. Skupina na prípravu 
predpisov v oblasti katastra zatiaľ nie je akti-
vizovaná, priebežne sa však jej návrhy riešia. 
Napr. technická správa bude zaradená ako 
odporúčací vzor do GaKB (jeho vydanie je 
plánované v júli 2012).

5. Úrad preskúma dôvody avizovaných 
ťažkostí pri úradnom overovaní GP na SK 
Senec a v prípade preukázania chybných 
postupov, zabezpečí nápravu.
Pripomienka po preverení úradom bola 
opodstatnená, situácia sa riešila (dlhý čas 
overovania GP) a zlepšila.

Diskusia:
Ing. V. Nechuta – V Žilinskom kraji jednodu-
ché GP nie je možné overiť v skrátenej lehote. 
Po definovaní chyby a vrátení na opravu je 
opätovná lehota 7 dní.
Ing. J. Vlček – Administratíva na SK je rôzna. 
Snaha je v novom projekte unifikovať tieto 
termíny a vytvorená šablóna protokolu je jed-
notná. Dovtedy je však potrebné tolerovať ak-
tuálny stav. Pracovníci SK sú vedení k tomu, 
aby v prípade, že je kapacita na skrátenie, tú-
to lehotu využili, avšak nie je možné uvedené 
nariadiť.

Ing. J. Piroha – GP na zriadenie vecného bre -
mena práva uloženia inžinierskych sietí. V ta-
kýchto GP sa vyskytuje množstvo parciel, pri-
čom zmena ich výmery neovplyvní zavedenie 
vecného bremena. K zmene výmery môže 
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dôjsť v čase lehoty na overenie GP. Je názoru, 
že táto zmena by nemala byť prekážkou na 
úradné overenie GP.
Ing. J. Vlček – Uvedené súvisí s funkciou 
GP. Základný princíp GP je definovaný tak, že 
GP má byť právne použiteľný vtedy, ak údaje 
v ňom sú v súlade s katastrálnym operátom. 
Je potrebné definovať časové hľadisko, kto je 
zodpovedný za posudzovanie stavu a k aké-
mu dátumu. Zmena právneho stavu nie je 
akceptovateľná, je však problematické, čo 
možno posudzovať za nesúlad. Legislatívne 
je potrebné definovať čo sa považuje za pre-
kážku (nesúlad) na vyhotovenie listiny alebo 
overenie GP.

6.  Ak to bude potrebné úrad zvolá komisiu 
JTSK 03 v záujme doriešenia niektorých 
problémových záležitostí. Dovtedy je otvo-
rená možnosť podávať podnety na riešenie 
problémov.
Nie sú zaevidované konkrétne podnety na rie-
šenie problematiky, ktorá by podliehala sprá-
ve komisie JTSK 03, Komisia bude zvolaná po 
spracovaní technológie prevodu katastrálnych 
máp do JTSK 03 v druhom polroku 2012.

7.  Úrad v súčasnosti pripravuje návrh smer-
níc na geodetické činnosti pre kataster 
nehnuteľností (meranie, vytyčovanie, vyho-
tovovanie GP). Návrh smerníc bude zaslaný 
členom zriadenej komisie, v ktorej sú aj zá-
stupcovia KGaK. Následne sa komisia zíde 
a bude riešiť otvorené otázky. Tento postup 
sa zrejme bude niekoľkokrát opakovať až 
do spracovania konečného návrhu, ktorý sa 
predloží na pripomienkovanie.
Aplikáciu predpokladá ÚGKK SR v modifi-
kovanej podobe. Pôjde o prípravu vyhlášky 
na vykonanie nového katastrálneho zákona, 
prípadne aj novely vyhlášky po novele záko-
na 215/1995 Z. z. Práce sa oddialili tým, že 
sa zamedzilo predloženiu už spracovaného 
návrhu novely katastrálneho zákona koncom 
roka 2011 vláde SR. 

8.  Návrh nového katastrálneho zákona bu-
de ešte pred rezortným pripomienkovaním 
zaslaný na vyjadrenie KGaK.
Samostatný bod.

9.  Úrad podporí zaradenie novely zákona 
o Komore do legislatívneho plánu na rok 
2012. 
Niektoré navrhnuté zmeny zákona č. 216/ 
1995 budú riešené „nepriamou“ novelou 

zákonom č. 215/1995. Takýmto spôsobom 
je možné riešiť zmeny súvisiace so zmenami 
zákona 215/1995. Návrh novely je zaradený 
do legislatívnych úloh vlády SR s termínom 
predloženia do vlády – október 2012.
Ostatné zmeny závažnejšieho charakteru je 
potrebné riešiť samostatnou novelou zákona 
č. 216/1995, čo bude potrebné riešiť požia-
daním o zaradenie do legislatívneho plánu 
vlády.

10. Uskutoční sa rokovanie zástupcov skú-
šobnej komisie pri Úrade a skúšobnej a au-
torizačnej komisie Komory, s cieľom posúdiť 
možnosti vytvorenia jednej skúšobnej komi-
sie.
Uskutočnili sa neformálne rokovania, avšak 
zúčastnené strany majú rozdielne názory 
a pravdepodobne sa návrh na zriadenie 
jednej skúšobnej komisie do návrhu novely 
zákona č. 215/1995 nedostane.

11. KGaK uvíta zabezpečenie možnosti kom-
fortnejšieho prístupu pre komerčných ge-
odetov na katasterportál. AGaK by boli zara-
dení do samostatnej skupiny so stanovením 
iných podmienok na využívanie služby.
Realizácii bránia nedostatočné technické 
možnosti súčasného systému. Problematika 
sa bude riešiť až v novom systéme po reali-
zácii projektu OPIS-ESKN.

Ing. Raškovič – prezeranie máp (grafickej 
časti) z Katasterportálu na niektorých počí-
tačoch nefunguje (64-bitových). Považuje to 
za chybu.
Ing. J. Vlček – uvedené preveria u dodáva-
teľa. Pokúsia sa v rámci údržby servisného 
systému chybu odstrániť.

Koncepcie rezortu boli dopracované a schvá-
lené. Od spracovania súhrnnej koncepcie sa 
upustilo. Jej úlohou mala byť inicializácia pro-
cesu rozvoja celého rezortu garantovaného 
vládou SR v nadväznosti na jej programové 
vyhlásenie a aj zabezpečenie financovania 
rozvoja hlavných aktivít z mimoriadnych pro-
striedkov vyčlenených vládou (popri bežnom 
rozpočte). Keďže je nám známe, že nová vlá-
da pripravuje „reformu verejnej správy“ na 
krajskej úrovni a predpokladá sa, že budú jej 
predmetom aj katastrálne úrady, čo výrazne 
zasiahne aj do oblasti spravovanej rezortom 
ÚGKK SR, je potrebné najprv ovplyvniť ten-
to proces v prospech riadneho fungovania 
rezortu. Vzhľadom na hromadné šetrenie ve-

rejných zdrojov je potrebné posúdiť, či vôbec 
je šanca niečo prostredníctvom koncepcie 
rozvoja rezortu dosiahnuť a získať. Pravde-
podobne sa bude musieť počas najbližších 
štyroch rokov sústrediť len na dokončenie 
a sfunkčnenie hlavnej aktivity – OPIS-ESKN 
a ukončenie ROEP, aj udržanie doterajšej 
úrovne aktivít rezortu bez ich výraznejšieho 
rozvoja, ale aj bez poklesu úrovne.

Geodetická časť hraničného dokumentačné-
ho diela (premeriavanie štátnych hraníc).
KGaK: Doteraz boli zo strany Ministerstva 
vnútra SR – Odbor správy štátnych hraníc 
v užších súťažiach využívané aj kapacity sú-
kromných geodetických firiem. (Prečo to už 
nerobia súkromné firmy?)
Ing. J. Vlček: Otázka je smerovaná na MV SR. 
Nezáväzná informácia: MV SR nebolo spo-
kojné s kvalitou a „rozdielnym rukopisom“ 
výsledkov GaK na štátnych hraniciach a celý 
proces komplikovalo aj verejné obstarávanie 
a následné zmluvné vzťahy. Zmluvné vzťahy 
boli záväzné aj napriek tomu, že MV malo ťaž-
kosti s financovaním týchto aktivít. Od súčin-
nosti pri vykonávaní prác rezortom ÚGKK SR 
očakáva MV SR jednotnú úroveň kvality prác, 
jednoduchšie „zmluvné“ vzťahy.

Správa, informačný systém, spracovanie 
a webové služby
KGaK: Plánuje rezort využívať služby alterna-
tívnych sietí?
Ing. J. Vlček: Napriek skutočnosti, že existen-
ciu alternatívnej siete prevádzkovanej firmou 
GEOTECH v súčasnosti rezort ÚGKK SR ak-
ceptuje, odborníci z tejto oblasti upozorňujú 
na viaceré jej riziká. ÚGKK SR v súčasnosti 
zhodnocuje úroveň týchto rizík a možnosti 
im predísť, a v rámci pripravovaných legis-
latívnych zmien (novela zákona 215/1995 
Z. z. a vykonávacej vyhlášky) sa rozhodne, či 
stanoví podmienky na prevádzkovanie alter-
natívnych sietí, alebo bude zo zákona možná 
len štátom garantovaná SKPOS.

Prevod číselných katastrálnych máp do 
JTSK03 (oddeformovanie) predpokladá:
1.  Zvládnutie technológie.
2.  Zabezpečenie existencie katastrálneho 

konania, v ktorom sa zmeny vykonajú 
v platnom katastrálnom operáte.

Rezort pracuje na príprave splnenia týchto 
podmienok. Predpokladajú aj prerokovanie 
návrhu technológie v existujúcej „Komisii na 
implementáciu JTSK03 do katastra nehnu-
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teľností“, v ktorej je široká škála odborní-
kov. Podrobnejšia informácia bude daná na 
odborných seminároch konaných 20. júna 
2012 až 22. júna 2012 v Košiciach v Žiline 
a v Bratislave.

2. Legislatívne zámery rezortu 
ÚGKK SR

Ing. Š. Nagy
Novela katastrálneho zákona sa z dôvodu 
zmeny vlády nedostala do legislatívnej rady 
vlády.
Pristúpilo sa k tvorbe nového katastrálneho 
zákona a k novele zákona č. 215/1995. Celý 
proces sa posúva a návrhy noviel budú zarade-
né do legislatívnej rady vlády v októbri 2012.

Ing. J. Vlček
Katastrálny zákon
Obsahuje veľa zmien a možno očakávať 
v rám ci pripomienkových konaní širokú 

diskusiu. Už k novele bolo prijatých 26 zá-
sadných pripomienok a okolo 200 bežných 
pripomienok. V prípade zásadných zmien je 
možná alternatíva – opakovanie medzirezort-
ného pripomienkovania. Vstup KZ do platnos-
ti možno očakávať v druhom polroku 2013.
Následne sa pristúpi k tvorbe vyhlášky.
Zmeny:
  mení sa definícia katastra hlavne v oblasti 

stavieb (napr. v predmete aj zrúcaniny), za-
vádzajú sa nové inštitúty ako napr. odmiet-
nutie vykonania záznamu rozhodnutím, 
poznámka nebude považovaná za spôsob 
zápisu ...

   geodetická časť – zavádza sa nová defi-
nícia elektronickej formy GP, spresnenie 
evidenčného zápisu, vytyčovanie hraníc 
pozemkov (zásady a účel)...

  obnova novým mapovaním – nová definí-
cia, navrhnuté ďalšie formy obnovy.

  splnomocňujúce ustanovenia.
KZ je v paragrafovom znení, predpoklad je 
predložiť ho najneskôr do konca júna 2012 

na rezortné pripomienkovanie, do ktorého 
bude zahrnutá ak KGaK.

Novela zákona č. 215/1995 a súvisiaceho 
zákona č. 216/1995

Novela vyhlášky č. 300 v nadväznosti na 
novely zákonov č. 215/1995 a č. 216/1995
Diskusia k návrhom noviel jednotlivých záko-
nov.

3.  Informácia o skúsenostiach 
národnej realizácie súradnicového 
systému JTSK03.

Podpredseda ÚGKK SR Ing. Š. Nagy informo-
val o výsledkoch 1. etapy od zavedenie ná-
rodnej realizácie JTSK03 do praxe. GKÚ sú-
streďuje a zhromažďuje údaje z jednotlivých 
SK a analyzuje ich vo forme VGP-mer. Výsled-
ky analýzy boli prezentované na stretnutí. 
Mnohé identické body vychádzajú s nulovou 

VYSOKÁ KVALITA ZA DOBRÚ CENU

Otestujte si zadarmo GEOMAX na Vašej 
zákazke! 0911 620 618, 02/ 5443 0090

Spoľahlivé, vysoko výkonné totálne stanice a digitálne 
nivelačné prístroje značky GEOMAX. Švajčiarske 
prístroje GEOMAX patria spolu s firmou Leica do 
koncernu Hexagon. 
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odchýlkou, čo svedčí o pretransformovaní 
a nie zameraní.

V rámci druhej etapy sa určuje ďalší po-
stup, pri ktorom sa stanovujú jednoznačné 
podmienky (metodika), aké ďalšie kroky sú 
možné:
prevod KO
  VKM číselné 

a)  staršie sa preveria a spresnia, nie sú 
rovnakej kvality a z toho dôvodu sa 
stanoví kategória operátu a možnosti 
– spresnenie alebo identické body. Vy-
užijú sa aj získané údaje, ktoré merali 
na GKÚ v 6 katastrálnych územiach;

b)  novšie, získané KÚ v Žiline mapovaním 
– katastrálne územia je možné pomo-
cou globálnych rezíduí pretransformo-
vať do JTSK03;

  VKM nečíselné 
–  prevod nie je možný, údaje nezodpove-

dajú realite.
Druhá etapa je v procese, do začiatku sep-

tembra bude predložený návrh postupu a de-
finitívna podoba bude dopracovaná do konca 
roku 2012. Prvotný návrh predpisu tvorí GKÚ 
v spolupráci s Katastrálnym odborom ÚGKK 
SR a následne bude zvolaná komisia na im-
plementáciu JTSK03. Zrealizovanie druhej 
etapy sa bude môcť uskutočniť až po novele 
KZ, dovtedy však majú záujem predpripraviť 
technické riešenie.

V súčasnosti sa selektujú územia a ziste-
né nespoľahlivé údaje nebudú zahrnuté do 
prevodu. K nesprávnym GP budú vyvodené 
právne dôsledky vyhotovovateľom.

Prevod sa môže uskutočniť viacerými me-
tódami:
  pri korektnom bodovom poli sa využije 

model rezíduí (OKO NM, najnovšie projek-
ty PÚ),

  pri zdeformovanom PPBP sa uvažuje o mož-
nosti konkrétneho posunu bodového poľa,

  ak neexistuje korektné bodové pole, bude 
sa musieť získať čo najviac identických 
bodov premeraním a následnou transfor-
máciou, spresnením modelu rezíduí a in-
terpoláciou medzi bodmi.

Diskusia:
Ing. V. Nechuta
Navrhuje lokálne deformácie riešiť prostred-
níctvom komerčnej sféry. Upozorňuje na zby-
točné prieťahy na niektorých SK pri overovaní 
GP.
Ing. J. Vlček
Právne oddelenie ÚGKK SR uvažuje o zave-
dení príspevku za zrýchlený záznam.
Ing. Š. Nagy
Aké sú výsledky zavedenia JTSK03 v inves-
tičnej výstavbe?
Ing. Hardoš
Predstavenstvo KGaK sa dohodlo, že do 
schémy dopadu JTSK03 v investičnej výstav-
be prednesenej na VZ KGaK sa dopracuje 
textová časť a takto doplnený materiál bude 
doručený zástupcom ÚGKJK SR na spri-
pomienkovanie. Po odsúhlasení sa nájde 
forma na jeho zverejnenie (napr. metodický 
návod na aplikáciu JTSK03 v investičnej vý-
stavbe).
Ing. J. Pobjecký
Má záujem o zorganizovanie regionálneho 
stretnutia v Bratislave za účasti všetkých 
správcov sietí (GIS), pretože tí zavedenie JT-
SK03 ignorujú.
Ing. J. Vlček
Keďže štát reguluje len vybrané GaK činnos-
ti, je možné správcov sietí len presvedčiť, že 
jednorazový prevod je pre nich finančne vý-
hodnejší.

4. Poznatky z kontrolnej činnosti 
úradu a hodnotenie kvality 
vybraných GaK činností.

Ing. Nagy
Úrad vykonáva vnútrorezortnú aj mimorezort-
nú kontrolu. V roku 2011 bolo vykonaných 
536 kontrol, pričom počet inšpektorov pre 
celé Slovensko sa nezmenil – 8.

Mimorezortná kontrola – kontrolovaných 
bolo 52 subjektov so zameraním na GP a vy-
tyčovacie náčrty, z ktorých bolo 41 GP, na 
vytyčovacie náčrty 10, na ROEP-y 2, 1 PPÚ 
(založenie bodového poľa).

Geometrické plány (GP) – Skontrolova-
ných bolo 63 GP, z toho bolo 42 bez nedo-
statkov a s formálnymi nedostatkami, 18 so 
závažnými nedostatkami a 4 zmätočné. V te-
réne aj na výpočtové a zobrazovacie práce 
bolo kontrolovaných 18 GP.

Vytyčovacie náčrty – kontrolovaných 
bolo 11 vytyčovacích náčrtov, z toho 6 bez 
nedostatkov, 3 so závažnými nedostatkami, 
2 s formálnymi nedostatkami. Kontroly boli 
vykonané len na spracovanie výsledkov vyty-
čovacích prác.

Výsledok kontroly – udelená 1 pokuta. 
Kontrolovaný počet subjektov nie je reprezen-
tatívna vzorka, na základe ktorej by sa dala 
posúdiť kvalita prác.

Zistené nedostatky pri vytyčovaní hraníc 
pozemkov – nie je odovzdávaná dokumentá-
cia z vytýčenia hranice pozemkov na SK (ne-
rešpektovanie povinnosti zo strany geodetov) 
a z toho dôvodu nie sú autorizačne overova-
né, nevychádzalo sa v mnohých prípadoch 
z platných údajov KN, použité boli nevhodné 
metódy (technické nedostatky).

Zistené nedostatky v GP – hranice neboli 
prešetrené v teréne, vlastnícka hranica v teré-
ne nebola označená, neboli použité správne 
údaje ISKN (písomné aj grafické), vyskytli sa 
technické chyby – chýbali kontrolné omer-
né miery, výpočet výmer nebol vyhotovený 
správne, miesto priamo meraných lomových 
bodov hranice pozemku boli použité karto-
metricky určené súradnice.

Na ÚGKK SR sa spracováva koncepcia 
OKI a návrh je, aby vykonávala kontrolu len 
mimorezortnú. Do budúcna bude potrebné 
zvýšiť počet inšpektorov.

Momentka z rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR.
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 

v období od 13. 6. 2012 do 4. 10. 2012

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia  dátum

971 Ing. Ivan Goralka A  2. 8. 2012

972 Ing. Ján Rusinko A  2. 8. 2012

973 Ing. Matej Valentovič A  2. 8. 2012

974 Ing. Diana Bobíková A  2. 8. 2012

975 Ing. Jaroslav Palacko A  2. 8. 2012

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 

(stav k 4. 10. 2012)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia  dátum

220 Ing. Peter Dušan Krupka A  1. 7. 2012

019 Ing. Ján Barok C  1. 7. 2012

453 Ing. Katarína Valentovičová A 1. 7. 2012

872 Ing. Michal Valluš A  30. 9. 2012

5. Rôzne

Semináre k JTSK03
SSGK organizuje v júni seminár Digitálne 
mapy katastra a JTSK03, ktorého cieľom je 
informovať odbornú verejnosť o výsledkoch 
spojených s vývojom a zavedením realizácie 
JTSK03 do praxe.
Ing. J. Vlček
ÚGKK SR má záujem pripravované seminá-
re využiť na ovplyvnenie kvality práce AGaK. 
Rozhodli sa seminár využiť aj na ozrejmenie 
informácií o druhoch máp, a preto je úvodná 
prednáška venovaná ich charakteru a začiat-
koch digitalizácie. Ing. Králik a Ing. Ďurková 
majú pripravenú prednášku k priebehu 2. 
etapy zavedenia JTSK03 do praxe. Ing. Fe-
rianc bude informovať o novinkách v SKPOS 
a tiež by mal poukázať na chyby geodetov pri 
používaní GNSS. Príspevky by mali byť aj od 
úradných overovateľov, ktorí prednesú skúse-
nosti a ich pohľad na kvalitu odovzdávaných 
prác. Uvítajú príspevok aj od súkromných ge-
odetov (napr. prostredníctvom regionálnych 
zástupcov KGaK).
Ing. V. Stromček
KGaK má za úlohu z VZ zorganizovať odborné 
podujatie zamerané na implementáciu plat-
nej národnej realizácie JTSK03 do katastra 
nehnuteľností a digitalizáciu máp katastra 
nehnuteľností, s prípadnou účasťou odborní-

kov z Českej republiky. Touto cestou rád uví-
ta odbornú spoluprácu zástupcov ÚGKK SR 
pri príprave tohto školenia.

Kolky
Ing. J. Vlček – Keďže v súčasnosti nie je do-
statočná príprava prostredia na zrušenie kol-
kov (možnosti zúčtovania, komfort platieb), 
MF SR podalo návrh do vlády na predĺženie 
termínu zrušenia kolkov.

Povolanie „geodet a kartograf“
Ing. Hardoš – MPSVaR SR je garantom ná-
rodnej sústavy povolaní (20 sektorových 
rád). KGaK bola oslovená s cieľom definovať 
povolanie „geodet a kartograf“. V štatistic-
kých číselníkoch doteraz existovala len jedna 
kategória. Navrhované sú 3: technik geodet, 
inžinier geodet a kartograf a AGaK. ÚGKK 
SR má v kompetencii definíciu „špecialista 
GIS-ov“. Navrhované úpravy povolaní budú 
evidované v nových číselníkoch s definovaný-
mi nárokmi na vzdelanie, kompetencie a vše-
obecné schopnosti a zručnosti.

Oprava chýb
Ing. M. Macháček – Uvažuje sa o možnosti 
opravy chýb napr. protokolom po dohode zú-
častnených strán.
Ing. J. Vlček – Pokusy zo strany ÚGKK SR 
o získanie čo najviac právomocí sú, avšak 

nie je veľa možností. Hľadajú sa možnosti 
v správnom konaní, ale zatiaľ je možná len 
súdna cesta.

Závery zo spoločného rokovania:

1. Naďalej platí dohoda o sústreďovaní, 
selektovaní a posielaní otázok k JTSK03 
zástupcom ÚGKK SR. Odpovede budú zve-
rejnené v Geodetickom a kartografickom 
bulletine.

2.  Je potrebné riešiť problémy súvisiace 
s GP na vecné bremená. Zadefinovať výnim-
ky (platnosť údajov katastra), aby sa odstrá-
nili komplikácie s overovaním týchto GP.

3.  Po spracovaní novej technológie súvisia-
cej z JTSK03, zvolať pracovnú skupinu pre 
JTSK03 v II. polroku 2012.

4.  Riešiť problémy s využívaním KAPOR 
v súvislosti s možnosťou prezerania grafic-
kej časti portálu na 64 bitových počítačoch.

5.  Komora bude účastníkom v rámci k návr-
hu zákona o katastri a k zákonu o geodézii 
a kartografii v rezortnom pripomienkovaní. 

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 

(stav k 4. 10. 2012)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia  dátum

583 Ing. Štefan Nagy  C   23. 7. 2012

548 Ing. Marián Ozábal C  7. 8. 2012

802 Ing. Rudolf Stanek A  1. 10. 2012

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK (stav k 4. 10. 2012):

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia  dátum

586 Ing. Ján Farkaš A   13. 9. 2012

468 Ing. Irena Holbusová A   13. 9. 2012

918 Ing. Ján Šalata A   13. 9. 2012

Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a/ až e/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kar-
tografii 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
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TOMÁNEK, R. – Geodis Slovakia, s.r.o.
Laserový skener FARO Focus3D a jeho využitie v geodézii.
HALUPKA, P. – Geoteam, spol. s r.o.
Prehľad produktov a noviniek GNSS technológie Altus.
PATOČKA, O. – Bentley systems ČR, s. r. o.
Vývoj zpracování geografických informací technologiemi 
Bentley.
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.
Automatizovaný zber a spracovanie geoúdajov – zaujímavé 
vlastnosti vybraných produktov.
TARABA, P. – ČÚZK
Význam a dopady spresnenia hodnôt transformačných tabuliek 
na prechod medzi ETRS89 a S-JTSK pomocou spresnenej 
globálnej transformácie.
 

PIATOK – 9. november 2012

 
4. blok: DISKUSNÉ FÓRUM NA AKTUÁLNE TÉMY GEODÉZIE 

A KARTOGRAFIE

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

dekan Stavebnej fakulty STU Bratislava
 
5. blok: HISTORICKÉ MEDZNÍKY V ODBORE GEODÉZIA 

A KARTOGRAFIA

Odborní garanti: Ing. Róbert Fencík, PhD.

predseda Kartografickej spoločnosti SR
Ing. Dušan Ferianc

predseda Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
 
LEITMANNOVÁ, K. – MAREK, J. – Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR
100. výročie a budúcnosť Geodetického a kartografického obzoru. 
ČIŽMÁR, J. – FENCÍK, R. – Stavebná fakulta STU Bratislava
250. výročie univerzitného technického vzdelávania na Slovensku 
– Banícka akadémia, Samuel Mikovíni, jeho činnosť, Poludník na 
nábreží Dunaja.
KOPÁČIK, A. – JEŽKO, J. – Stavebná fakulta STU Bratislava
75. výročie založenia STU a univerzitného geodetického 
vzdelávania na Slovensku.
HEFTY, J. – JANÁK, J. – Stavebná fakulta STU Bratislava
60 rokov rozvoja Katedry geodetických základov na STU 
v Bratislave.
LAUDOVÁ, J. – STANKOVSKÝ, V. – STROMČEK, V. – Komora 
geodetov a kartografov
20 rokov slovenských geodetických dní.
 

ŠTVRTOK – 8. november 2012

 
1. blok: INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

Odborný garant: Ing. Vladimír Uhlík

predseda Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie
 
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie z rezortu ÚGKK SR.
STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov.
 
2. blok: AKTUÁLNE TÉMY Z REZORTU ÚGKK SR

Odborný garant: Ing. Ľubomír Suchý

podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
 
LEITMANNOVÁ, K. – BEHULIAKOVÁ, M. – Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR
Stav realizácie projektov OPIS. 
POLDAUFOVÁ, O. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Pripravované zmeny právnych predpisov odboru geodézia, 
kartografia a kataster.
ONDREJIČKA, E. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vykonávanie GaK činností v katastri po zavedení JTSK 03 – 
skúsenosti a príprava nových predpisov.
KRÁLIK, M – REPÁŇ, P. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
Komora geodetov a kartografov
Poznatky z realizácie pilotných projektov OKO novým mapovaním.
 
3. blok: UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII 

A KARTOGRAFII

Odborný garant: Ing. Štefan Lukáč

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 
BARTÁK, P. – Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a DP
Najnovšie poznatky a technologický pokrok vo fotogrametrii.
MÜLLER, L. – UHRIN, Z. – CÍLIK, J. – SGS Holding, a. s.
Predstavujeme Gatewing X100 – revolučný mapovací systém. 
FRAŠTIA, M. – MÜLLER, L. – UHRIN, Z. – CÍLIK, J. – SGS Holding, 
a. s.
Overenie polohovej a výškovej presnosti mapovania technológiou 
Gatewing X100.
ORNTH, J. – ORNTH, spol. s r.o.
Využívanie fotogrametrie a laserového skenovania v geodetických 
aplikáciách.
KOVÁČ, M. – GEOTECH Bratislava
3D skenovanie na Slovensku. 
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Milé dámy, vážení páni,

v mene usporiadateľov vás pozývam na jubilejné 20. slovenské geo-
detické dni, ktoré sa budú konať 8. – 9. novembra 2012 v Žiline, 
v hoteli Holiday Inn. Po roku vám opäť ponúkame možnosť dozvedieť 
sa novinky z nášho odboru, stretnúť spolužiakov, priateľov a kolegov, 
s ktorými komunikujeme neraz iba prostredníctvom e-mailovej pošty 
či mobilov. Vždy sa tešíme na váš príchod, keď si podávame ruky, či 
sa na seba úprimne usmejeme. Podaná ruka a úsmev sú vraj najkrat-
šou vzdialenosťou medzi ľuďmi. Pre túto atmosféru spolupatričnosti 
a vzájomnej podpory pripravujeme pre vás SGD radi a s optimizmom.

Našou snahou v spolupráci s odbornými garantmi je zostaviť taký 
program, ktorý by vás zaujal. Tešíme sa na vystúpenie predsedníčky 
ÚGKK SR, ktorá predstaví zámery nového vedenia rezortu. Myslím, 
že z toho istého dôvodu bude pre vás zaujímavý aj celý blok Úradu 
obsahujúci informácie z OPIS, z legislatívy, zo skúseností z vykonáva-
nia GaK prác po zavedení JTSK03, či poznatky z realizácie pilotných 
projektov OKO novým mapovaním.

Nič nie je vraj také stále ako zmena. Život nás totiž takmer denne 
prekvapuje novými objavmi a výnimkou nie je ani náš odbor. Život nás 
vždy niečím prekvapí. S revolučným mapovacím systémom a inými 
technologickými novinkami sa budete môcť zoznámiť v bloku: Uplat-
ňovanie nových technológií v geodézii a kartografii, ako aj na výstave 
meračskej techniky a softvéru.

Vlani sme sa po prvý raz vyskúšali v schopnosti kultivovane dis-
kutovať na aktuálne a často aj kontroverzné témy týkajúce sa predo-
všetkým katastra, geodézie a kartografie. A myslím, že úspešne. Po-
tvrdilo sa, že ak je o čom a s kým diskutovať, sme schopní sa počúvať, 
rešpektovať aj odlišný názor a hľadať riešenia problémov. Diskusné 
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fórum pripravujeme aj v rámci programu 20. SGD. A môžete sa doň 
zapojiť aj vy, ak nám pošlete zaujímavé námety do diskusie.

„Jediná história, ktorá stojí za to, je tá, ktorú robíme dnes,“ povedal 
Henry Ford. Aby to tak bolo, nemali by sme na našu historickú skúse-
nosť zabúdať, pretože ovplyvňuje nielen náš život, ale aj prácu inštitú-
cii a všedný život nás všetkých. Zhodou okolností si v tomto roku pri-
pomíname viacero významných historických medzníkov, týkajúcich 
sa nášho odboru. Preto sme na túto tému pripravili samostatný blok 
prednášok. Je venovaný 100. výročiu vydávania časopisu Geodetic-
ký a kartografický obzor, 250. výročiu univerzitného vzdelávania na 
Slovensku, 75. výročiu založenia STU a univerzitného geodetického 
vzdelávania, 60. výročiu vzniku Katedry geodetických základov na 
STU, no a v obrázkovej prezentácii si chceme spolu s vami príjemne 
i s nostalgiou zaspomínať na predchádzajúcich devätnásť ročníkov 
SGD.

Vôbec si neviem predstaviť SGD bez spoločenského večera, na 
ktorom v uvoľnenej konverzácii máme k sebe hádam najbližšie... Pe-
ter Nagy, ako zatiaľ najúspešnejší spevák na SGD sa na ne teší tiež. 
Jeho hodinový blok nás určite postaví na nohy a pozve na parket do 
tanečného víru ...

Sú chvíle v živote, keď nám je ťažšie, ale sú aj dni, keď to všetko 
prekonáme a vieme, že život má svoj pôvab a čaro. 20. SGD pripra-
vujeme práve pre tento pocit a zážitok. Príďte a prežime tento zážitok 
spoločne. My, ktorí ich pre vás pripravujeme, si práve toto prajeme 
najviac. Ak sa nám to podarí, budeme spokojní spolu s vami.

Dámy a páni, srdečne vás ešte raz pozývam na 20. SGD.

Za odborných garantov a organizačný výbor 20. SGD
Vladimír Stromček, predseda predstavenstva KGaK



LASEROVÝ SKENER
FARO Focus3D
REVOLÚCIA V LASEROVOM SKENOVANÍ

MALÝ, PRESNÝ, RÝCHLY 
A EFEKTÍVNY 3D LASEROVÝ 
SKENER

ŠPECIÁLNY SOFTWARE SCENE 
PRE SPRÁVU DÁT

V prípade záujmu o tento nový prístroj neváhajte kontaktovať našich obchodných manažérov:

MICHAL POLJOVKA M +421 905 803 711 · mpoljovka@geodis.sk
RADEK TOMÁNEK M +421 915 815 786 · rtomanek@geodis.sk 
MARIAN MAJER M +421 918 703 629 · mmajer@geodis.sk
GEODIS · Kapitulská 12 · 974 01 Banská Bystrica · Slovenská republika · www.geodis.sk

SERVISNÉ CENTRÁ GEODIS:   BANSKÁ BYSTRICA · BRNO · PRAHA · VIEDEŇ

GEODIS – DISTRIBÚCIA A SERVIS GEODETICKÝCH PRÍSTROJOV PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU, ČESKÚ REPUBLIKU, 
RAKÚSKO A RUMUNSKO

+  najmenší skener na trhu (rozmery
24 × 20 × 10 cm, hmotnosť 5 kg)

+ presný (získava dáta s milimetrovou
   presnosťou)
+ rýchly (až 976 000 bodov za sekundu)
+ efektívny (dosah až 120 m)
+  jednoduché riešenie ovládania

prostredníctvom dotykového displeja
+ úložisko dát na SD karte, WiFi,
   diaľkové ovládanie

+ automatické rozpoznávanie objektov,
   registrácie skenov a georeferencovanie
+ obsahuje funkcie od jednoduchého merania
   na 3D vizualizáciách až po exporty do rôznych
   formátov mračien bodov a CAD formátov
+ NOVINKA: Web Share – stisknutím jediného
   tlačítka je možné  zverejniť skenované projekty
   na internete
+ NOVINKA: Automatické spojenie jednotlivých
   skenovacích stanovísk do jedného mračna
   bodov v milimetrovej presnosti
+ NOVINKA: Integrovaná databáza projektov

NOVINKA

VOLÚCIA V LASEROVOM S


