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Prečerpávacia 
vodná elektráreň 
Čierny Váh, 
meranie deformácií 
hornej nádrže. 
(foto Ing. Branislav 
Ježík)
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l Milí čitatelia!
Je pre mňa cťou, že mám tú možnosť stretávať sa s vami na 
stránkach komorového bulletinu už deviaty rok. Verím, že ste let-
né mesiace plne využili na príjemných dovolenkách nielen v za-
hraničných destináciách, ale aj v krásnych slovenských horách, 
vodných nádržiach, akvaparkoch, kúpeľných strediskách či na 
cyklistických chodníčkoch.
Do jesenného čísla bulletinu sme v rubrike hlavných odborných 
článkov pre vás pripravili príspevky, ktoré v trocha inej podobe 
odzneli na odbornom seminári „Meranie, monitorovanie a vy-
hodnocovanie posunov na vodných stavbách“ usporiadanom 
Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov a Katedrou 
geodézie Stavebnej fakulty STU v spolupráci s Vodohospodár-
skou výstavbou, š. p., v Bratislave. Prvý odborný príspevok som 
pripravil spoločne s vedúcim oddelenia geodetických meraní 
Vodohospodárskej výstavby, š. p., na aktuálnu tému Legislatívne 
aspekty zabezpečenia merania posunov vodných stavieb na 
Slovensku. Druhý odborný príspevok pripravil odbornej verejnos-
ti známy autor softvérov zo spoločnosti Geo-kod, s. r. o., na tému 
Optimálne softvéry na spracovanie meraní vodorovných a zvis-
lých posunov vodných stavieb. Tretí odborný príspevok pripravil 
kolektív mladých autorov z Katedry geodézie Stavebnej fakulty 
STU na tému Meranie pretvorenia plavebnej komory snímačmi 
naklonenia Leica Nivel 220.
Do rubriky: Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Komory 
sme pripravili niekoľko zaujímavých informácií. Slovenskí účast-
níci 25. kongresu FIG a 37. valného zhromaždenia delegátov 
členských krajín FIG pripravili svoje postrehy o priebehu tohto 
najväčšieho odborného podujatia geodetov na svete. V ďalšej 
časti tejto rubriky prinášame krátky rozhovor s predsedom pred-
stavenstva KGaK a s predsedom ZZGK k legislatívnemu procesu, 
ktorý prebieha v rezorte ÚGKK SR od marca 2014 k novým záko-
nom: o geodézii a kartografii, o komore geodetov a kartografov 
a o katastri nehnuteľností. Zároveň prikladáme spoločné stano-
visko KGaK, ZZGK, SvF STU, SvF ŽU, SSGK, KS, SSFDP, SAG 
k tejto problematike, ktoré podpísali všetci predsedovia stavov-
ských organizácií a štatutári vzdelávacích inštitúcií. Do rubriky 
sme ďalej zaradili krátke správy o činnosti jednotlivých orgánov 
Komory, resp. ich zodpovedných členov. Rubriku rozširuje aj po-
zvánka s podrobným programom na 22. slovenské geodetické 
dni, ktoré sa uskutočnia 6. – 7. novembra 2014 v hoteli Holiday 
Inn v Žiline. 
V rubrike Novinky prístrojovej techniky uvádzame aktuálne infor-
mácie niektorých predajcov prístrojovej techniky z tohtoročnej 
výstavy INTERGEO, ktorá sa konala v Berlíne.
V rubrike Komora informuje prinášame hlavne základné informá-
cie z júnového výjazdného zasadania všetkých orgánov Komory, 
ako aj informácie zo spoločného rokovania predstavenstva KGaK 
s vedením ÚGKK SR. Túto rubriku dopĺňame tradičnými informá-
ciami Kancelárie komory.
 
Prajeme vám príjemné čítanie jesenného vydania bulletinu.

  
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady





slovenský geodet a kartograf   3|2014 5h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Legislatívne aspekty zabezpečenia merania posunov 
vodných stavieb na Slovensku 

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

1.  Úvod do problematiky

Meranie posunov a pretvorení nových staveb-
ných objektov a technologických zariadení je 
vo všeobecnosti buď zakotvené v príslušných 
rezortných právnych a technických predpi-
soch, alebo ho vyžaduje projektant stavby po 
dohode so stavebníkom či investorom, a to 
na základe vyhodnotených prieskumov o zák-
ladovej pôde, resp. ak ide o objekty nezvyčaj-
nej konštrukcie alebo o objekty obsahujúce 
nové neoverené konštrukčné systémy.

Meranie posunov a pretvorení existujúcich 
stavebných objektov a technologických zaria-
dení, resp. stavebných objektov, ktoré sú po 
kolaudácii už v prevádzke, predpisujú rezort-
né právne a technické predpisy, alebo si také-
to merania vyžiada správca či prevádzkovateľ 
stavebného objektu na základe odborného 
statického posudku v zmysle stavebného zá-
kona obvykle vtedy, keď sa objavia na objek-
te trhliny, resp. keď možno predvídať posuny 
vplyvom priťaženia základovej pôdy v okolí či 
zmeny výšky hladiny podzemnej vody, podko-
panie okolia stavby a pod. Meranie posunov 
a pretvorení objektov môže mať charakter 
dlhodobého periodického merania, merania 
s kontinuálnou registráciou, či charakter krát-
kodobého merania.

Z elaborátov o meraní posunov a pre-
tvorení stavieb a technologických zariadení 
musí byť vo všetkých etapách zrejmé: na 
podklade akého projektu merania posunov 
bolo meranie realizované, deň, miesto a spô-
sob merania, dosiahnutá presnosť merania, 
na ktoré referenčné či vzťažné body bolo 
meranie pripojené, ako aj doklad o tom, že 
poloha týchto bodov sa od posledného eta-
pového merania vplyvom stavebnej činnosti 
nezmenila a priestorová poloha týchto bodov 
zostáva naďalej stabilná, výsledné hodnoty 
vypočítaných posunov na konkrétnych mera-
ných bodoch v danej časovej etape merania, 

porovnanie určených posunov s očakávaný-
mi hodnotami a v neposlednom rade deň, 
miesto a osoba, ktorá výsledky prevzala.

Výsledky merania a výpočty posunov sa 
obvykle zostavujú do tabuliek, ktoré umož-
ňujú prehľad o hodnotách posunov, name-
raných v jednotlivých časových etapách 
a ich charakteristikách presnosti. Zobrazujú 
sa do prehľadne upravených tabuliek a gra-
fických znázornení hodnôt a smerov posu-
nov na jednotlivých pozorovaných bodoch 
v jednotlivých etapách. Elaborát o meraní 
a vyhodnotení posunov stavby musí byť pred 
odovzdaním overený autorizovaným geode-
tom a kartografom pre oblasť inžinierskej 
geodézie, jeho osobnou pečiatkou, podpi-
som a výrokom, že náležitosťami a presnos-
ťou zodpovedá predpisom. Ak namerané 
hodnoty posunov prekračujú kritické krajné 
hodnoty určené projektom, musí autorizova-
ný geodet a kartograf túto skutočnosť uviesť 
v technickej správe a informovať technický 
dozor stavebníka (investora), prípadne pro-
jektanta – statika, resp. vlastníka, správcu či 
prevádzkovateľa objektu.

2.  Súvisiace právne a technické 
zabezpečenie merania posunov 
vodných stavieb

Meranie posunov a pretvorení vodných sta-
vieb stanovuje vyhláška MŽP SR č. 458/ 
2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o výkone odborného technicko-bez-
pečnostného dohľadu nad vodnými stavba-
mi a o výkone technicko-bezpečnostného 
dozoru. 

Táto vyhláška v § 1 – Predmet úpravy usta-
novuje podrobnosti:
a)  o zaraďovaní vodných stavieb do jednotli-

vých kategórií,

b)  o výkone odborného technicko-bezpeč-
nostného dohľadu nad vodnými stavbami,

c)  o vykonávaní skúšky na získanie odbornej 
spôsobilosti na výkon dohľadu a vydávaní 
osvedčení o odbornej spôsobilosti na vý-
kon dohľadu,

d)  o výkone technicko-bezpečnostného do-
zoru nad vodnými stavbami.

V § 3 – Dohľad vyhláška ustanovuje:

(1) Dohľadom sa sleduje a vyhodnocuje pri-
merane ku kategórii vodnej stavby a jej 
technickému stavu najmä:

a)  statická a dynamická stabilita vodnej stav-
by alebo jej časti vrátane hradiacich kon-
štrukcií a ich technologických zariadení,

b)  priestorové zmeny vodnej stavby ako cel-
ku voči jej okoliu,

c)  deformácia vodnej stavby, vzájomné po-
suny jednotlivých častí konštrukcií a trhli-
ny v konštrukčnom materiáli,

d)  deformácia podložia,
e) až k) fyzikálno-mechanické vlastnosti ma-

teriálov..., režim podzemných a povrcho-
vých vôd, priesaky..., funkčnosť ochran-
ných, tesniacich a drenážnych prvkov 
stavby a podložia..., hydraulický spád..., 
vplyvy prostredia na technický stav vodnej 
stavby a jej..., vplyv prevádzky na tech-
nický stav vodnej stavby a..., prietokové 
pomery výpustných zariadení a priepado-
vých zariadení.

V § 7 – Projekt meraní vyhláška ustanovuje:

(1) Ak ide o vodné stavby I. až III. kategórie, 
spracúva vlastník vodnej stavby projekt 
meraní súčasne s projektovou dokumen-
táciou; ak ide o vodnú stavbu IV. kategó-
rie, spracúva projekt meraní len ak je na-
vrhnutý vo vyjadrení o rozsahu dohľadu.

(2)  Projekt meraní obsahuje okrem dokumen-
tácie kontrolných prístrojov a zariadení:
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a)  prehľad dôležitých predpokladov bezpeč-
nosti a stability trvalej prevádzky vodnej 
stavby a odhad ich zabezpečenia,

b)  návrh na odôvodnenie druhu, rozsahu 
a presnosti metód meraní, prístrojov a za-
riadení na vykonávanie dohľadu,

c)  prehľad medzných hodnôt a kritických 
hodnôt sledovaných javov a skutočností 
ovplyvňujúcich bezpečnosť vodnej stavby 
a ňou ohrozeného územia,

d)  návrh bezpečných prístupov k meracím 
zariadeniam a opatrení na zabezpečenie 
bezpečného výkonu merania a údržby me-
racích zariadení vrátane ich ochrany pred 
poškodením,

e)  harmonogram inštalácií meracích zaria-
dení a harmonogram pozorovaní a meraní 
podľa postupu uskutočnenia vodnej stav-
by alebo jej rekonštrukcie.

V § 10 – Dohľad počas trvalej prevádzky 
vodnej stavby vyhláška ustanovuje:

(1) Dohľad počas trvalej prevádzky vodnej stav-
by sa vykonáva podľa programu dohľadu.

(2) Program dohľadu počas trvalej prevádzky 
vodnej stavby obsahuje:

a) dokumentáciu umiestnenia a opis zabu-
dovaných meracích prístrojov a zariadení 
alebo odkaz na túto dokumentáciu v pred-
chádzajúcich správach o dohľade počas 
uskutočnenia vodnej stavby alebo počas 
jej rekonštrukcie a počas overovacej pre-
vádzky vodnej stavby,

b) údaje podľa § 9 ods. 3 a 4, t. j. údaje o vy-
konaných pozorovaniach a meraniach 
a o osobách, ktoré ich vykonali; podrobné 
pokyny, najmä termíny, pracovné postupy; 
zápis výsledkov z merania, ktoré vykona-
la obsluha vodnej stavby; pokyny na ob-
chôdzky, ktoré vykonáva obsluha vodnej 
stavby; medzné hodnoty alebo kritické 
hodnoty sledovaných javov a skutočností; 
pokyny pre obsluhu vodnej stavby, ktoré 
výsledky meraní a obchôdzok ihneď hlásiť 
hlavnému zamestnancovi dohľadu vlastní-
ka vodnej stavby a pri vodných stavbách 
I. alebo II. kategórie aj hlavnému zamest-
nancovi dohľadu poverenej organizácie; 
tlačivo hlásení, pokyny na vyplnenie, 
termíny odosielania a adresy hlavných 
zamestnancov dohľadu, údaje tom, kto 
a v akých termínoch spracúva a hodnotí 
výsledky v čiastkových správach.

V § 11 – Prehliadky vodnej stavby vyhláška 
ustanovuje:

(1) Vlastník vodnej stavby vykonáva prehliad-
ky vodnej stavby najmenej:

a) raz ročne, ak ide o vodnú stavbu I. kategó-
rie,

b) raz za dva roky, ak ide o vodnú stavbu II. 
kategórie,

c) raz za štyri roky, ak ide o vodné stavby III. 
alebo IV. kategórie.

Vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z. z. v zne-
ní vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., kto-
rou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 
Z. z. v znení neskorších predpisov vo svojom 
§ 34 podrobne definuje a rozoberá proble-
matiku merania posunov a pretvorení sta-
vieb a technologických zariadení.

V tomto paragrafe vyhláška stanovuje:

(1) Posun a pretvorenie stavby alebo techno-
logického zariadenia sú zmeny v priesto-
rovej polohe a tvare objektu vplyvom 
zaťaženia základovej škáry, vplyvom dyna-
mických prevádzkových účinkov a ďalších 
faktorov pôsobiacich na objekt v danom 
priestore a čase. Zmeny sa určujú pria-
mym geodetickým meraním vzhľadom na 
základnú etapu merania alebo predchá-
dzajúce etapy merania.

(2) Meranie posunov a pretvorení sa vykoná-
va na inžinierskych stavbách a technolo-
gických zariadeniach, ktoré sú dôležité 
z hľadiska bezpečnosti, bezporuchovej 
výstavby a prevádzky na objektoch zakla-
daných na nepriaznivých geologických 
podmienkach alebo v poddolovanom úze-
mí. Meranie posunov a pretvorení sa vyko-
náva aj pri okolitých objektoch v blízkosti 
novej výstavby, ktorých stabilita môže byť 
výstavbou ohrozená.

(3) Osobitnou skupinou merania posunov 
a pretvorení sú merania posunov počas 
zaťažovacej skúšky stavieb a mostov. Tie-
to merania majú kontrolný charakter a slú-
žia na overenie statickej a dynamickej 
funkcie a kvality zaťažovanej konštrukcie.

Predmetom merania sú:

b)  vodorovné a zvislé posuny stavby,
c)  naklonenie nosných konštrukcií.
(4)  Podrobné usmernenie o projekte merania 

posunov a pretvorení, realizácii merania 

a vyhodnocovania zaťažovacích skúšok 
uvádzajú technické normy.

(5) Elaborát z merania a vyhodnotenia po-
sunov a pretvorení stavieb a technologic-
kých zariadení sa odovzdáva správcovi 
a prevádzkovateľovi stavby alebo zariade-
nia.

Elaborát obsahuje:

a)  technickú správu,
b)  definíciu a realizáciu vzťažného systému 

a jeho vzťah k záväzným geodetickým 
systémom,

c)  situáciu rozmiestnenia vzťažných a pozo-
rovaných bodov,

d)  zoznam súradníc a výšok vzťažných 
a pozorovaných bodov,

e)  relatívne charakteristiky presnosti pozo-
rovaných bodov voči vzťažným bodom, 
stredné súradnicové chyby v prípade 
viacetapových sietí kovariančnú maticu 
bodov,

f)  grafické znázornenie posunov,
g) geodetickú interpretáciu dosiahnutých 

výsledkov.

Odporúčané technické predpisy pre túto problematiku:

[1]  STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov. 
ÚNM 1986.

[2]  ON 73 6807 Meranie a pozorovanie na vodných dielach. 
ÚNM 1964.

3.  Súvisiace verejné obstarávanie 
geodetických meraní posunov 
vodných stavieb 

Verejné obstarávanie geodetických meraní 
posunov vodných stavieb sa uskutočňuje 
v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Našou úlohou v tomto 
príspevku nie je rozoberať tento zákon pod-
robne. Predpokladáme, že sa s ním všetci už 
dávnejšie oboznámili a iste s jeho uplatňova-
ním majú rôzne skúsenosti.

Našou úlohou je vzhľadom na špecific-
kú a veľmi závažnú problematiku merania 
posunov vodných stavieb, ktorej sa venuje 
pomerne úzka skupina geodetov z oblasti in-
žinierskej geodézie, upozorniť predovšetkým 
správcov, prevádzkovateľov a vlastníkov vod-
ných stavieb na tú skutočnosť, že pri výbere 
budúceho dodávateľa predmetných geode-
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tických meraní posunov nemožno rozhodovať 
len na základe najnižšej cenovej ponuky.

Podľa nášho názoru, ktorý vyplýva predo-
všetkým z dlhodobých skúseností z takýchto 
meraní na vodných stavbách, je potrebné 
pri výbere dodávateľa zvažovať aj referencie 
uchádzačov z takýchto prác za posledných 
5 – 10 rokov a spokojnosť odberateľa s kvali-
tou týchto prác.

Nemenej dôležitým faktorom, ktorý by pri 
výbere uchádzača mal byť zvažovaný, je aj vy-
bavenosť uchádzačov prístrojovou a spraco-
vateľskou technikou, ktorej certifikáty treba 
taktiež predložiť pri účasti vo verejnej súťaži. 
Ukazuje sa, že na niektorých odštepných 
závodoch SVP, š. p., to funguje, ale na nie-
ktorých je pri výbere rozhodujúca najnižšia 
ponuková cena.

4.  Kontrola preberaných elaborátov 
z merania posunov

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kar-
tografii vo svojom § 6 špecifikuje vybrané 
geodetické a kartografické činnosti vyhoto-
vované fyzickou alebo právnickou osobou 
takto:
a)  geometrické plány,
b)  geodetické činnosti pre pozemkové úpravy,
c)  vytyčovane hraníc pozemkov,
d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických 

bodov,
e)  meranie alebo digitalizácia a zobrazenie 

predmetov, ktoré sa preberajú do zák-
ladných štátnych mapových diel s veľkou 
mierkou v rozsahu nad 0,025 km,

f)  meranie alebo digitalizácia a zobrazenie 
predmetov, ktoré sú obsahom tematic-
kých mapových diel s veľkou mierkou 
v rozsahu nad 0,025 km,

g)  budovanie vytyčovacích sietí,
h)  vytyčovanie a kontrolné meranie dodr-

žiavania priestorovej polohy stavebných 
objektov, meranie a zobrazenie predmetov 
skutočného vyhotovenia stavby a vytyčova-
nie a kontrola geometrických parametrov 
priemyselných objektov a zariadení okrem 
merania a zobrazenia predmetov skutoč-
ného vyhotovenia jednoduchých stavieb 
a drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

i)  geodetické činnosti pri budovaní a aktuali-
zácii informačných systémov území.

j)  meranie a zobrazenie predmetov skutoč-

ného vyhotovenia stavby a vytyčovanie 
a kontrola geometrických parametrov 
priemyselných objektov a zariadení okrem 
merania a zobrazenia predmetov skutoč-
ného vyhotovenia jednoduchých stavieb 
a drobných stavieb a mien týchto stavieb.

V zmysle tohto nosného zákona rezortu geo-
dézie a kartografie uvedené vybrané geo-
detické a kartografické činnosti musia byť 
autorizačne overené fyzickou osobou, ktorá 
má osvedčenie, resp. oprávnenie kategórie 
A, kategórie B alebo kategórie C.

Osvedčenie kategórie A pre práce v ob-
lasti katastra nehnuteľností je vymenované 
v § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. pod písme-
nom a) až e).

Oprávnenie kategórie B je pre práce 
v oblasti inžinierskej geodézie vymenované 
v § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. pod písme-
nom d) až j). 

 Oprávnenie kategórie C združuje v sebe 
obe kategórie A aj B a slúži na overovanie 
všetkých vybraných geodetických a karto-
grafických činností podľa § 6 zákona č. 215 
/1995 Z. z. pod písmenom a) až j).

Úlohou vlastníkov, resp. správcov vodných 
stavieb je teda dôsledná kontrola toho, či 
odovzdávané elaboráty z merania posunov 
vodných stavieb boli overené autorizovaným 
geodetom a kartografom kategórie B alebo 
kategórie C.

V § 43 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 
Z. z. v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov, sa presne stanovuje, čo podlieha autori-
začnému overeniu:

1.  Pri projektovaní stavieb podlieha autori-
začnému overeniu:
–  projekt merania posunov.

2.  Pri uskutočňovaní stavieb podlieha auto-
rizačnému overeniu:
–  výsledný elaborát z merania posunov 

objektov a zariadení.
3.  Pri meraní posunov za prevádzky stavieb 

podlieha autorizačnému overeniu:
–  výsledný elaborát z merania posunov 

stavieb a zariadení.
4.  Výsledný elaborát z merania posunov 

stavieb a zariadení overuje:
–  autorizovaný geodet a kartograf podľa 

§ 6, písm. d) až j).
 

Predložené členenie vybraných geode-
tických a kartografických činností vrátane 
ukážok pečiatok pre jednotlivé kategórie 
autorizačných oprávnení uvádzame preto, že 
sa vyskytli prípady neoprávneného overova-
nia vybraných činností z oblasti inžinierskej 
geodézie autorizačnou pečiatkou pre oblasť 
katastra nehnuteľností. Komora geodetov 
a kartografov pred niekoľkými rokmi aj vylúči-
la jedného člena zo svojich radov pre opako-
vané a niekoľkoročné overovanie elaborátov 
z inžinierskej geodézie pečiatkou pre oblasť 
katastra nehnuteľností.

Teda prvoradou úlohou vlastníkov, resp. 
správcov vodných stavieb je dôsledná kon-
trola toho, či odovzdávané elaboráty z me-
rania posunov vodných stavieb boli overené 
autorizovaným geodetom a kartografom 
s kategóriou B alebo kategóriou C.

 Okrem kontroly správneho overovania 
výsledných elaborátov by vlastníci, správ-
covia, či prevádzkovatelia vodných stavieb 
mali sústrediť svoju pozornosť na kontrolu 
toho, či odovzdávané elaboráty obsahujú 
všetky náležitosti, ktoré sú predpísané vo 
vyhláške ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z. v § 34, 
ods. (5), čo predstavuje tú najpodstatnejšiu 
kontrolu. 

5.  Záverečné odporúčania 
pre správcov, prevádzkovateľov 
vodných stavieb, ako aj 
dodávateľov geodetických meraní

V záujme udržania primeranej úrovne a kva-
lity pertraktovaných špecifických meraní po-
sunov vodných stavieb, ktoré sú technickými 
predpismi nastavené prakticky na najvyššej 
presnostnej úrovni, sme v oblasti prác in-
žinierskej geodézie pripravili nasledujúce 
odporúčania. Záverečné odporúčania pre 
vlastníkov, správcov či prevádzkovateľov vod-
ných stavieb formulujeme po širšej diskusii 
medzi dodávateľmi týchto prác a na základe 
dlhoročných skúseností z merania posunov 
na vodných stavbách I. až IV. kategórie v Slo-
venskej republike:

a) Permanentne zabezpečovať údržbu geo-
detických meracích zariadení, t. j. vzťaž-
ných a pozorovaných bodov na všetkých 
objektoch a zariadeniach vodnej stavby.
Odporúčanie pre: Odštepné závody SVP, 
š. p.
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b)  Priebežne zabezpečovať vyčistenie okolia 
vzťažných a pozorovaných bodov, ako aj 
vizúr medzi nimi na všetkých objektoch 
a zariadeniach vodnej stavby.

 Odporúčanie pre: Odštepné závody SVP, 
š. p.

c)  Pri verejnom obstarávaní predmetných 
meraní posunov vodných stavieb zvažovať 
pri výbere dodávateľa špecifických geode-
tických prác aj referencie uchádzačov za 
posledných 5 – 10 rokov, ako aj vyžadovať 
platné kalibračné certifikáty používanej 
prístrojovej techniky na meranie posunov.

 Odporúčanie pre: Odštepné závody SVP, 
š. p.

d)  Zabezpečiť aktualizáciu alebo vypraco-
vanie nových projektov merania posunov 
vodných stavieb minimálne I. a II. kategó-
rie v súlade s novými právnymi a technic-
kými predpismi a so zohľadnením maxi-
málneho využitia novej prístrojovej techni-
ky.

 Odporúčanie pre: Odštepné závody SVP, 
š. p. a Vodohospodárska výstavba, š. p.

e)  Revidovať a aktualizovať odborovú normu 
ON 73 6807 Meranie a pozorovanie na 
vodných dielach v súlade s novými práv-
nymi a technickými predpismi.

 Odporúčanie pre Ministerstvo životného 
prostredia SR a TK č. 89 pri ÚNMS

f)  Vynaložiť maximálne úsilie pre nahradenie 
zastaraných a na mnohých vodných stav-
bách nefunkčných meracích zariadení 
novšími meracími zariadeniami a systé-
mami kontinuálnou registráciou, naprí-
klad: meranie náklonu prístrojom Zeiss 
PZL 100 nahradiť pendametrickými me-
racími systémami, postupne na všetkých 
vodných stavbách I. kategórie.

 Odporúčanie pre: Odštepné závody SVP, 
š. p. 

g)  Na meranie vodorovných a zvislých posu-
nov vodných stavieb vo väčšej miere využí-
vať nové technológie, ktoré spĺňajú kritériá 
presnosti merania posunov.

 Odporúčanie pre: Dodávateľov geodetic-
kých prác 

h)  Pri spracovaní nameraných údajov a kom-
pletizácii výsledných elaborátov z merania 
posunov vodných stavieb postupovať:

–  v prípade potreby odovzdať dozorujúcej 
organizácii, t. j. Vodohospodárskej výstav-

be, š. p., merané údaje v nezredukovanej 
podobe v XML tvare,

–  najprv použiť voľné vyrovnanie geodetic-
kej siete,

–  potom realizovať voľné vyrovnanie geode-
tickej siete dvojetapové, s referenčnými 
hodnotami porovnávacej etapy,

–  potom realizovať vyrovnanie viazanej geo-
detickej siete s väzbou na referenčné, 
resp. vzťažné body.

 Odporúčanie pre: Dodávateľov geodetic-
kých prác.
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Optimálne softvéry na spracovanie meraní vodorovných 
a zvislých posunov vodných stavieb

1.  Úvod

Aj v čase 4D geodézie je rozumné sledovať 
vodorovné a zvislé charakteristiky ľubovoľných 
objektov samostatne. Je to praktické, výrazne 
zjednodušujúce, teoreticky vyčerpateľne pre-
pracované. Čo sa významne mení, je kyber-
priestor (HW, SW/OS/, komunikačné linky). 
Ten umožňuje realizovať teoretické poznatky 
spracovania nameraných údajov a pretvárať 
ich na efektívne odhady parametrov objektu, 

tak etapovo, ako aj epochovo adekvátne k 
svojmu výkonu. Žiaľ, platformy kyberpriestoru 
sa menia prirýchlo. Špecializovaný aplikačný 
softvér s ním v našich podmienkach nestíha 
držať krok. Na nové platformy kyberpriesto-
ru sa obvykle povyšujú vždy najprv základné 
funkcionality aplikačného softvéru, našťastie 
vždy s vyššou pridanou hodnotou. Na prevod 
veľkého množstva významných procedúr, po-
stupov a analýz pripravených pre prax vedou, 
už sily a čas jednotlivca nezostávajú.

Ďalej bude uvedený vývoj autorových 
programových systémov hlavne na spraco-
vanie nivelačných meraní (VLS, WNS, NIVE 
-VNS, Nivelácia, WGA-Nivelacia), poloho-
vých meraní v 2D a 3D geodetickej sieti 
(GS) (PLS, PLS-RS, IGS a ETRS-LH).

Spracovanie nameraných údajov pre výš-
kové, polohové a priestorové GS je v posled-
ných verziách programových balíkov oriento-
vané na štyri základné koncepty spracovania 
nameraných údajov. Tieto koncepty umožňu-
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jú analýzu zmeny geometrických vlastností 
dvojetapového modelu GS. Umožňujú sle-
dovať pretvorenie a posuny objektov. Každá 
zmena parametra GS, alebo jeho lineárnych 
funkcionálov je testovaná Studentovým, ale-
bo Fisherovým-Snedecorovým testom na jej 
signifikantnosť. Štatistická významnosť nor-
movanej zmeny parametra tΘ = | δΘ |/ σ(δΘ) 
alebo normovanej opravy meranej veličiny 
tv = |v|/σ(v) je vyjadrená kvantilom (pome-
rom hodnoty k jej smerodajnej odchýlke), ako 
aj percentuálne. Každú interpretáciu zmeny 
alebo stability celého objektu alebo jeho 
časti, tak možno individuálne kvantifikovať na 
úrovni pravdepodobnosti.

2  Stručný prehľad vývoja programov 
na spracovanie nameraných údajov

2.1  Spracovanie nivelačných meraní

Pre oblasť spracovania nivelačných mera-
ných údajov existuje zoznam programových 
balíkov autora príspevku:

 VLS verzia 1.0 (1990) až 2.1 (1995), © MaKlo 
1990 – 2014. Výškové lokálne siete, 8-bitová 
platforma, DOS, kapacita obmedzená vzhľa-
dom na veľkosť adresovania pamäťového 
segmentu (64Kb), model spracovania B. 
Funkcionalita pre: prípravu štruktúry mera-
nia, zber a spracovanie nivelačných zápis-
níkov (VLS-PMR 1.0), redukcie a opravy ni-
velačných údajov, odhad parametrov 1. a 2. 
rádu a analýza nivelačných údajov. Od OS 
Windows 7 je potrebný emulátor DOS pros-
tredia, napr. na internete voľne dostupného 
pod označením DOSBOX.

 WNS verzia 1.0 (1994), © MaKlo 1994 
– 2014. Vyrovnanie rozsiahlej nivelačnej sie-
te v prostredí Windows, Model spracovania 
B. Obsah: VLS-PMRt 1.0 zber a spracovanie 
nivelačných meraní so súčasným meraním 
teploty invarového pásu na prestave, WNS-
-WMRt 1.0 zber nivelačných meraní prístro-
jom Wild NA3000-3003, latami s čiarovým 
kódom (GPCL) technológiou ZPN, VPN, PN 
so simultánnym meraním teploty invarového 
pásu a jeho spracovaním v prostredí Windows, 
WNS-GPR 1.0 výpočet geopotenciálových roz-
dielov, vyrovnanie geopotenciálových rozdielov 
a geopotenciálových kót v prostredí Windows, 
WNS-VLS 1.1 vyrovnanie rozsiahlej nivelačnej 

siete v prostredí Windows a aktualizácia VLS 
1.0 na VLS-2.0 (1994). Technické podmienky: 
16-bitová platforma, vyrovnanie rozsiahlych 
nivelačných sietí s využitím hardvérovo danej 
kapacity RAM pamäte počítača v prostredí 
WINDOWS pod operačným systémom MS/
DOS, resp. WIN95, v režime DPMI (Dos Protec-
tit Mode Interface). PC (286, 386SX, 386DX, 
486, Pentium), 100 % IBM kompatibilný po-
čítač, MS DOS 3.0 a vyššie, WINDOWS/DOS, 
WIN95, myš (genius mouse), farebný monitor 
EGA,VGA,SVGA, tlačiareň 9- alebo 24-ihličko-
vá (napr. Star LC 24-10), laserová tlačiareň (La-
ser Jet 8). Minimálne 5 MB voľného priestoru 
na HDD, 3.5” FDD mechanika. Na spracovanie 
lokálnych nivelačných sietí postačuje 4 MB 
RAM, pre rozsiahle nivelačné siete min. 16 MB 
RAM a 150 MB voľného priestoru na HD. Od 
OS Windows 7 je potrebný emulátor DOS pro-
stredia, napr. na internete voľne dostupného 
pod označením DOSBOX.

 NIVE-VLS verzia 1.0 (1996), © MaKlo 1996 
– 2014. Zber a záznam merania v teréne, 
poľný výpočet zápisníkov, efektívny odhad 
parametrov 1. a 2. radu modelom spracova-
nia B, porovnanie dvoch etáp merania. Obsah: 
VLS-PMRt 1.1 – záznam meraných údajov 
prostredníctvom klávesnice terénneho mikro-
počítača (IBM kompatibilného) so súčasným 
meraním teploty invarového pásu nivelačnej 
laty. VLS-WMR 1.1 – automatický záznam 
odčítania výšky horizontu nivelačného prí-
stroja a vzdialenosti nivelačnej laty s čiaro-
vým kódom GPCL (dĺžka zámery) do mikro-
počítača online prepojeného s nivelačným 
prístrojom WILD Na3000-3003 prostredníc-
tvom RS232. VLS-WMRt 1.1 – funkcionalita 
ako pri VLS-WMR 1.1, pričom po každom 
automatickom zázname meranej hodnoty sa 
ručne vloží teplota invarovej stupnice nivelač-
nej laty. Priebeh záznamu je možné sledovať 
na displeji mikropočítača IBM kompatibil-
ného. VLS-ZMR verzia 1.0 (1998) – príjem 
meraných údajov prístrojom ZEISS v režime 
DiNi. VLS 2.22 – kancelárske spracovanie 
zápisníkov meraných údajov, výpočet korek-
cií a opráv meraných údajov z vplyvu zmeny 
teploty, efektívny odhad parametrov 1. a 2. 
rádu modelom B, analýza meraných údajov 
a porovnanie opakovane zameraných údajov, 
odhadu výšok a porovnanie zmien výšok nive-
lačného profilu. Technické podmienky: PC AT 
(286, 386SX, 386, 486), 100 % IBM kompa-
tibilita, MS DOS 3.0 a vyššie, Windows/DOS, 

farebný monitor EGA, VGA, SVGA (640x200), 
tlačiareň 9- alebo 24-ihličková (napr. Star LC 
24-10), laserová tlačiareň (Laser Jet 8), min. 
5 MB na HDD. Od OS Windows 7 je potrebný 
emulátor DOS prostredia, napr. na internete 
voľne dostupného pod označením DOSBOX.

 Nivelačný Zápisník verzia 2007.8, © MaK-
lo 2007 – 2014. Záznam nivelačných meraní 
v ŠNS a tvorba projektov nivelačného mera-
nia v Štátnej nivelačnej sieti a prevod mera-
ných údajov do systému VLS. Obsah: NivZap 
2007.8.1.0 – program na automatický terén-
ny záznam meraných nivelačných údajov do 
terénneho registračného zariadenia pracu-
júceho na platforme OS Win CE. Výsledné 
dáta sú v tvare XML. NiveTools 2007.6.4.0 
– tvorba projektov zamerania nivelačného 
ťahu, návrh rozmerávky nivelačných oddie-
lov, zlievanie fragmentov merania z viacerých 
súborov do jedného súboru formátu XML. 
Transformácia nivelačných meraní z tvaru 
XML do tvaru spracovateľného systémom 
VLS a WNS. Technické podmienky: 16-bitová 
platforma OS Windows XP, 32, resp. 64-bito-
vá platforma Windows 7.

 Nivelácia verzia 2005, 2008, 2014, © 
MaKlo 2002 – 2014 [2]. Kvalifikované spra-
covanie plošných a ťahových nivelačných 
meraní zaznamenaných priamo do pamäte 
nivelačného prístroja. Program podporuje 
prístroje LEICA, SPECTRA PRECISION a TOP-
CON. Alebo spracuje merané údaje v tvare 
PLS.FPR a VLS.FNR, resp. nivelačný zápisník 
v tvare EXCEL. Funkcionalita: od zápisníka k 
analýze dvojepochovej nivelačnej siete. Spra-
covanie v 4 základných odhadovacích mode-
loch A, B, C a D (pozrieť kapitolu 3). Automatic-
ké generovanie protokolu spracovania. Tech-
nické podmienky: Program Nivelácia a s ním 
súvisiace podporné časti je plne 32-bitová 
aplikácia spustiteľná na štandardných PC 
(Pentium a vyššie) 100% IBM PC kompatibil-
ných. Program je spustiteľný pod operačným 
systémom MS Windows 2000, Windows XP, 
Windows 7 s novou alokáciou súborov NTFS. 
Umožňuje používať dlhé označenia súborov. 
Vyžaduje štandardné súčasti PC, resp. note-
booku, ako monitor, tlačiareň, myš, Internet 
Explorer a pod.

 WGA-Nivelácia verzia 1.0 (2007), © MaKlo 
2001–2014 & GEO-KOD, s.r.o. Webová apliká-
cia na vyrovnanie plošných nivelačných sietí so 
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základnou funkcionalitou totožnou s desktopo-
vou aplikáciou programu Nivelácia verzia 2008. 
Technické podmienky: 32-bitová aplikácia spus-
titeľná na štandardných 32, resp. 64-bitovej plat-
forme PC, NT 100% IBM PC kompatibilných. 
Program je spustiteľný od OS MS Windows XP 
až po Windows 7 s novou alokáciou súborov 
NTFS, s internetovým pripojením a štandard-
ným internetovým prehliadačom. Aplikácia je 
dostupná na webovej adrese1.

2.2  Spracovanie polohových meraní v 2D 
a 3D geodetickej sieti 

Pre oblasť spracovania polohových meraní 
v 2D a 3D GS existuje zoznam programových 
balíkov autora príspevku:

PLS verzia 1.0 (1993) až 2.x (2004), © MaKlo 
1993 – 2014. Polohové lokálne siete. Integro-
vaný analyticko-grafický programový balík na 
kvalifikované spracovanie terestricky namera-
ných údajov v presných polohových lokálnych 
sieťach. Orientácia na stochastickú geodéziu. 
Určenie pre návrh a tvorbu vysokopresných 
polohových základov pre obnovu a zhusťova-
nie, pre sledovanie pretvárania objektov, pre 
inžiniersku geodéziu. Funkcionalita:

PLS-B – Báza údajov o presných polohových 
sieťach:
 číselné a textové údaje o geodetických bo-

doch,
 štruktúra geodetickej siete (spektrum a štar-

tovací plán optimálneho návrhu siete),
 realizácie siete (merané veličiny – uhly, 

dĺžky, smery transformované do výpočto-
vej roviny),

 výpočet súradníc a konfidenčných oblastí 
bodov platných pre danú epochu,

 vymazávanie obsahu formulárov s celou 
hierarchiou závislých členov,

 export obsahu formulárov do ľubovoľnej 
formy dátových súborov,

 import dátových súborov z ľubovoľnej for-
my do štruktúry hierarchických formulárov,

 kopírovanie obsahu položiek formulárov me-
dzi sebou navzájom, alebo medzi súbormi.

PLS-P – Plánovanie merania a budúcej pres-
nosti siete:

 návrh siete s vysoko homogénnou relatív-
nou presnosťou medzi bodmi siete (D-opti-
malita),

 návrh viacúčelovej siete (A-optimalita),
 návrh jednoúčelovej siete (L-optimalita),
 návrh štruktúrovanej viacúčelovej siete 

(STROPT-optimalita).

PLS-O – Odhadovacie procedúry parametrov 
2D GS 1. a 2. rádu v 1. a 2. etape:
 výpočet súradníc bodov a ich charakteristík 

presnosti v prvej etape budovania siete,
 výpočet súradníc bodov a ich charakte-

ristík presnosti v druhej etape budovania 
siete so zohľadnením nepresnosti pripojo-
vacích bodov,

 výpočet súradníc bodov a ich charakte-
ristík presnosti v druhej etape budovania 
siete so zohľadnením nepresnosti pripo-
jovacích bodov a korekciou súradníc pri-
pojovacích bodov o informáciu získanú 
meraním v druhej etape,

 simultánny odhad súradníc bodov, ich 
charakteristík presnosti a odhad varianč-
ných koeficientov (charakteristiky pres-
nosti) použitých prístrojov,

 vyrovnanie voľnej trigonometrickej siete 
(líniové, plošné siete) bez definovania 
pripojovacích bodov, za účelom overenia 
stability pripojovacích bodov,

 sledovanie a testovanie pohybu bodov siete.

PLS-A – Analýza presnosti geodetickej siete 
a jej grafická interpretácia: porovnanie súrad-
níc bodov 2 epoch, respektíve ľubovoľných 
lineárnych funkcionálov, ako napríklad dĺžky, 
uhla, smeru a smerníka. Rozdiel je testovaný 
pri zvolenej hladine významnosti (pravdepo-
dobnosti) a na kritickú hodnotu Fischerovým-
-Snedecorovým testom. V prípade prekročenia 
kritickej hodnoty je možné vysloviť hypotézu, 
že buď došlo ku zmene súradníc alebo nebo-
la dodržaná technológia merania. (Využitie 
je napr. aj pri meraní polygónových ťahov na 
posudzovanie kritérií súradnicových a smero-
vých odchýlok, teoreticky exaktne realizovanej 
zásady Inštrukcie A.) Ďalej je možné rozdeliť 
množinu opakovane zameraných bodov na 
podmnožinu stabilných a nestabilných bodov:
 výpočet apriórnych konfidenčných abso-

lútnych a relativizovaných stredných elíps 
chýb,

 výpočet aposteriórnych smerových cha-
rakteristík presnosti ( stredné krivky chy-
by) a absolútnych a relativizovaných stred-

ných elíps chýb, vztiahnutých k počiatku 
alebo k ťažisku siete,

 výpočet relativizovaných stredných elíps 
chýb vybratých dvojíc bodov siete,

 výpočet histogramu rozdelenia triednej 
početnosti opráv meraných veličín,

 grafická interpretácia meraných údajov 
a výsledkov vyrovnania so zobrazením kri-
tických meraní, ktoré je potrebné preme-
rať, zobrazovanie externe definovaných 
objektov vo vrstvách VRS,

 diagnostikovanie hrubých chýb a omylov 
separáciou hrubej chyby a omylu od ná-
hodnej zložky.

PLS-Z 1.2 – Záznam, príjem a spracovanie 
merania smerov v radoch a skupinách prí-
strojmi WILD a TOPCON: zápisník meraných 
smerov v radoch a skupinách, zenitových 
vzdialeností a šikmých (tranzitných) dĺžok 
medzi stanoviskom a cieľmi (FPV). Automa-
tická kontrola vkladaných údajov na rozdiel 
I. a II. polohy ďalekohľadu meraného smeru, 
kontrola indexovej chyby pri meraní zenito-
vých vzdialenosti, grafická interpretácia stavu 
zamerania trigonometrickej siete. Vkladanie 
ľubovoľnej rovnice na výpočet fyzikálnej reduk-
cie tranzitnej dĺžky, resp. zavedenie ľubovoľnej 
rovnice diaľkomera. Prenos meraných údajov 
z pamäťového modulu GIF10(REC) do textové-
ho súboru *.REC, prostredníctvom asynchrón-
neho prístupu na komunikačný port RS232. 
Transformácia záznamu *.REC, vzniknutého 
automatickým záznamom merania prístrojom 
WILD GRE3/4, resp. TOPCON GTS-6, do štruk-
túry zápisníka merania smerov v radoch a sku-
pinách (FPV), kontrola technológie merania 
smerov, zenitových vzdialeností a tranzitných 
dĺžok a kontrola úplnosti a korektnosti vstup-
ného súboru *.REC.

Vystredenie všetkých zápisníkov, resp. 
podľa výberu spracovateľa. Výpočet stred-
ných hodnôt smerov so zohľadnením počtu 
skupín, výpočtom orientačných posunov, ko-
limačnej chyby a strednej chyby merania na 
stanovisku. Výpočet vyrovnaných nezávislých 
uhlov na stanovisku aj podľa spracovateľom 
vybranej postupnosti smerov. Každá oprava 
meraného smeru je testovaná Studentovým 
testom na vplyv hrubej chyby. Vzájomná ma-
tematická skorelovanosť vyrovnaných sme-
rov na stanovisku je charakterizovaná kova-
riančnou maticou, ktorá potom ďalej vstupuje 
do spracovania. Výpočet fyzikálnej redukcie 
tranzitnej dĺžky. Presná matematická reduk-

1 www.etrs.sk/Odhady/NivelacneSiete/Nivelacia_Odhad_
Uvod.aspx
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cia meranej šikmej dĺžky do kartografickej 
roviny S-JTSK, resp. do výpočtovej roviny s ľu-
bovoľnou výškou lokálneho horizontu. Výpo-
čet približných súradníc a výšky novozame-
raných bodov (X0,Y0,H0). Merané prevýšenia 
sa vyrovnajú vzhľadom na pripojovacie výšky 
a až tie sa použijú na výpočet matematickej 
redukcie do výpočtovej (projekčnej ) roviny.

Výpočet aposteriórnych charakteristík 
presnosti merania na stanovisku a diagnosti-
kovanie hrubých a veľkých chýb merania.

Automatický výpočet fyzikálnej redukcie 
tranzitných dĺžok na základe užívateľom 
napísanej formuly fyzikálnej redukcie vo for-
mulári FPV. Formula môže obsahovať presnú 
funkčnú závislosť redukcie od teploty, tlaku 
a vlhkosti prostredia nameranej na oboch 
koncoch meranej dĺžky, t. j. stanovisku a cieli, 
a môže obsahovať aj rovnicu diaľkomera z lo-
kálnej mierkovej deformácie.

PLS-R 1.2 – Určovanie, overovanie rovnice 
diaľkomera meraním na dĺžkovej základni-
ci a výpočet lokálnej mierkovej deformácie 
polohovej siete. Pred každým meraním v tri-
gonometrickej sieti treba určiť alebo overiť 
rovnicu diaľkomera, ktorá zväčša pozostáva 
z určenia adičnej (diaľkomer – odrážač) a ná-
sobnej (závislosť od veľkosti meranej vzdiale-
nosti) konštanty. K dispozícii sú dva spôsoby 
odhadu koeficientov rovnice diaľkomera. Kla-
sický spôsob, pri ktorom sa predpokladá, že 
etalónové dĺžky sú absolútne presné a druhý 
spôsob predpokladá, že aj etalón je charakte-
rizovaný svojou nepresnosťou.

Pri zhusťovaní existujúcej polohovej siete 
sa pri výpočte vyrovnaných súradníc vypočí-
ta aj lokálna deformácia dĺžkového etalónu, 
ktorá potom s dĺžkovým modulom umožňuje 
previesť meranú dĺžkovú veličinu do projekč-
nej (výpočtovej, definovanej množinou pripá-
jacích bodov) roviny a naopak.

PLS-GPS 1.2 – Veľmi presná stochastická 
transformácia súradníc GNSS do systému 
JTSK, Bpv alebo lokálneho horizontu: sto-
chastická transformácia karteziánskych XY-
Z(GRS80), resp elipsoidických BLH(GRS80) 
súradníc GNSS a ich charakteristík presnosti 
do systému xyh(S-JTSK a Bpv) s vysoko pres-
ným určovaním nadmorských výšok geodetic-
kých bodov, prípadne do lokálnej projekčnej 
roviny (lokálneho horizontu) xyh(LH a Bpv). 
Na presné určovanie výšok bodov nie je po-
trebné poznať presnú výšku na trigonometric-

kom (identickom) bode. Netreba ju dodatočne 
určovať niveláciou. Úplne postačuje zamerať 
aparatúrou GNSS niekoľko nivelačných bo-
dov alebo bodov, na ktorých je známa presná 
nadmorská výška h. Ich polohové súradnice 
v S-JTSK nie je potrebné poznať. Transformo-
vané súradnice v S-JTSK sú charakterizované 
plnou globálnou kovariančnou maticou, ktorá 
ďalej umožňuje plnú štatistickú interpretáciu 
kvality bodového poľa. Kampane GNSS musia 
byť spracované systémami BERNESE SOFT-
VER V 3.4 a vyššie, alebo GPSURVAY. Ich vý-
stupné protokoly sú vstupom na ďalšie spra-
covanie. V prípade iných vstupov je potrebné 
poskytnúť štruktúru vstupu autorovi.

Systém PLS 2.x podporuje nasledujúce druhy 
transformácie:
 GNSS[XYZ] -> S-JTSK[xyh, Bpv]: súradni-

ce GNSS do roviny systému JTSK a systé-
mu Bpv,

 GNSS[XYZ] -> LH[xyh]: GNSS súradnice do 
lokálneho horizontu (LH) a systému Bpv,

 [x,y] -> [x',y']: translácia a pootočenie ro-
vinných súradníc do požadovanej polohy 
a orientácie.

PLS-TRANSFORMÁCIA GPS[XYZ] -> S-JTSK 
[xyh]: Pri tejto transformácii je možné uplatniť 
nasledujúce spôsoby:
 VN efektívna transformácia, ktorá predpo-

kladá, že cieľová, ako aj pripájaná sústava 
sú Náhodné Veličiny a súradnice cieľovej sú-
stavy nie sú zafixované a absolútne presné. 
Výsledné súradnice transformovaných bo-
dov rešpektujú nepresnosť cieľovej sústavy 
a korigujú súradnice cieľovej sústavy o novo 
určené informácie pripájanej sústavy.

 FN poloefektívna transformácia, ktorá 
predpokladá, že súradnice cieľovej sústa-
vy sú zaFixované, ale Náhodné, t. j. sú cha-
rakterizované strednými chybami, ktorých 
nepresnosť sa zohľadní (prejaví) na pripá-
janej sústave.

 FA neefektívna transformácia, ktorá pred-
pokladá, že súradnice cieľovej sústavy sú 
zaFixovane a Absolútne presne. Pripájaná 
sústava sa prispôsobuje cieľovej sústave.

 TN deterministická transformácia, ktorá 
efektívne odhadne transformačné para-
metre, ale použije ich len na determinis-
tickú transformáciu do Křovákovej roviny 
S-JTSK, pričom zachová vnútornú pres-
nosť množiny bodov určených technoló-
giou GNSS (samozrejme transformovanú 

tiež do S-JTSK). Získa sa presná lokálna 
sieť v rovine S-JTSK nedeformovaná ne-
presnosťou cieľovej sústavy.

PLS-TRANSFORMÁCIE BODOV [x,y] -> 
[x',y']: Posunutie a pootočenie bodov sie-
te tak, že počiatok súradníc (Origo[X_ori-
go=0,Y_origo=0]) sa vloží do vybraného 
bodu P1[x1,y1] s automatickým nadstavením 
redukcie súradnic XRED=x1 a YRED=y1 a vý-
beru bodu P2[x2,y2], ktorým bude prechádzať 
jedna z osí X alebo Y. V prípade, že smer osi 
nezvolíme, zostáva zachovaný smer so sme-
rom pred transformáciou.

PLS-TRANSFORMÁCIA GPS[XYZ] -> LH 
[xyh]: Veľmi presná stochastická transfor-
mácia karteziánskych elipsoidocentrických 
trojrozmerných súradníc GNSS do lokálneho 
rovinného systému s voľbou lokálneho hori-
zontu (LH), so súčasným určením nadmor-
skej výšky h v systéme Bpv.

Výsledkom transformácie sú rovinné 2D 
súradnice [xyh] v lokálnom rovinnom súrad-
nicovom systéme zachovávajúce konformitu 
s minimálnou redukciou meraných dĺžok. 
Vhodnou voľbou nadmorskej výšky lokálne-
ho horizontu sa ovplyvňuje veľkosť redukcii.

Táto metóda transformácie je vhodná pre 
lokálne siete, ktorej najvzdialenejší bod od 
počiatku nepresiahne cca 15 km. Maximálny 
prípustný polomer závisí od presnosti, ktorú 
od siete požadujeme.

Preto treba kontrolovať veľkosť redukcie 
z kartografického zobrazenia zakriveného 
horizontu do projekčnej roviny kx, ky.

Program zabezpečuje nasledujúcu postup-
nosť krokov transformácie:
a)  3D súradnice XYZ z geocentrického systé-

mu prevedie do lokálneho topocentrické-
ho [XYZ] -> [nev],

b)  lokálne topocentrické prevedie na povrch 
oskulačnej gule s polomerom 2R, kde 
R=SQRT(M*N)+Lh, N, M sú priečny a me-
ridiánový polomer krivosti referenčného 
elipsoidu GRS80 v dotykovom bode rovin-
ného systému (v počiatku) s voľbou výšky 
lokálneho horizontu Lh,

c)  konformné zobrazenie bodov z povrchu 
oskulačnej kružnice do projekčnej roviny,

d)  posunutie a pootočenie rovinných súrad-
níc [x,y] -> [x',y'].

Súčasne s transformáciou súradníc bodov 
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sa do roviny LH transformuje aj stochastický 
priestor GKM.

PLS-H 1.1 – Vyrovnanie trigonometricky urče-
ných prevýšení a výšok: Pri meraní šikmých 
dĺžok a zenitových vzdialeností v radoch 
a skupinách je možné vykonať vyrovnanie 
trigonometricky určených prevýšení a výšok. 
Ak sa ručne vložia namerané prevýšenia 
a dĺžky strán do formy FPR, potom je možné 
vykonať vyrovnanie prevýšení.

Technické podmienky: Programy balíka 
PLS 2.x sú spustiteľné na počítačoch PC AT 
(386, 486, Pentium a vyššie), 100 % IBM 
PC kompatibilných. Ďalej sú spustiteľné pod 
MS DOS 3.0 a vyššie, Windows DOS, Win95, 
Win98, Windows-NT, Windows 2000, XP 
s alokáciou FAT, NTFS (len 8-znaková kon-
vencia). OS Windows 7, min. 32-bitová plat-
forma s nutnosťou emulovať prostredie DOS 
prostredníctvom voľne dostupného DOSBO-
Xu. Vyžadujú myš (genius mouse), farebný 
monitor EGA, VGA, SVGA (min 640x200), 
tlačiareň 9- alebo 24-ihličková (napr. Star LC 
24-10), laserovú tlačiareň (Laser Jet 8, Star 
Laser Printer III4).

ETRS-LokálnyHorizont verzia 2014, © MaKlo 
2007–2014. [3]. Nástupca programového 
balíka PLS na 32- a 64-bitovej platforme ope-
račného systému Windows 7 a vyššie. Je to 
systém na integrované spracovanie terestric-
ky meraných údajov metódami presnej 2D 
polohovej a výškovej polygonometrie, nive-
lačných odhadov výšok a simultánnych aj dis-
krétnych meraní metódami GNSS. Výpočet 
sa realizuje v lokálnom horizonte s determi-
nistickou väzbou na ETRS89 s vhodne zvole-
ným ťažiskom GS a vhodne zvolenou výškou 
tak, aby sa minimalizovalo kartografické 
skreslenie a redukcia z nadmorskej výšky. 
Bližšie o koncepte ETRS-LokálnyHorizont po-
zrieť v [1]. Základ tvoria základné body (ZB) 
určené v systéme ETRS89 službou SKPOS. 
Pomocou ZB sa určí ťažisko lokálneho hori-
zontu, a tak sa definujú základné vlastnosti 
stereografického azimutálneho kartografic-
kého zobrazenia – projekčnej a výpočtovej 
roviny. Prevod súradníc z ETRS89 do lokál-
neho horizontu s vlastnosťami konformného 
zobrazenia a späť, integrované spracovanie 
GNSS, terestrických meraní a nivelačných 
meraní, odhad parametrov prvého a druhé-
ho rádu geodetickej viac epochovej siete, 
porovnanie dvoch epôch súradníc bodov GS 

a ich lineárnych funkcionálov metódou roz-
dielu súradníc, transformáciou a rozdielom. 
Grafická interpretácia spracovania meraných 
zápisníkov, ich redukcie do výpočtovej roviny, 
vyrovnania a analýzy je spolu s parametrami 
2. rádu v 3D GS. ETRS-LokálnyHorizont má 
mnoho ďalších funkcionalít. Program umož-
ňuje 4 modely odhadovacích procedur uve-
dených v kapitole 3. Zatiaľ neobsahuje opti-
malizačné procedúry na plánovanie štruktúry 
merania v GS a z odhadovacích procedúr ne-
obsahuje metódu LMVQUIE, čo je simultánny 
odhad parametrov 1. a 2. rádu GS a meracích 
prístrojov. Technické podmienky: 32- resp. 
64-bitová platforma OS MS Windows 7 a vyš-
šie. Monitory, obrazovky s vysokým stupňom 
rozlíšenia.

3  Modely odhadovacích procedúr 

Program Nivelácia od verzie 8.2006 umož-
ňuje „vyrovnať“ nivelačnú sieť v 4 základných 
modeloch založených na 2. lineárnom regres-
nom modeli. Rovnako program ETRS-Lokal-
nyHorizont umožňuje odhad v uvedených od-
hadovacích modeloch. Obidva programové 
balíky sú založené na rovnakom teoretickom 
základe. Pod vyrovnaním sa rozumie mate-
matický postup označovaný názvom MNŠ – 
metóda najmenších štvorcov, resp. LBLE (Lo-
cally Best Linear Estimation). V teórii odhadu 
sa pojem „vyrovnanie“ označuje ako „odhad 
parametrov“ modelu siete, v našom prípade 
nivelačnej. Parametre nivelačnej siete delíme 
na prvého a druhého rádu. Prvý rád sú geo-
metrické veličiny modelu nivelačnej siete, 
t. j. výška nivelačného bodu H, prevýšenie h. 
Parametre druhého rádu sú: s(.) smerodajná 
odchýlka (v klasickom vyrovnávacom počte 
označovaná stredná chyba) a jej štvorec s2(.) 
disperzia príslušných parametrov GS.

V modeli nivelačnej siete môžeme uva-
žovať aj o účinku systematických vplyvov 
pôsobiacich v procese merania na zmenu 
parametrov. Za takýto zdroj chýb považujeme 
vplyv excentrického postavenia nivelačného 
prístroja medzi nivelačnými latami e a zmena 
výšky postavenia lát a stroja v priebehu mera-
nia j. Tento zdroj systematického pôsobenia 
je možné odhaľovať len pri dvojnásobnom 
odčítaní hodnôt výšok horizontov na nive-
lačných latách. Označme si tento fenomén 
pojmom „JEDNOTKY“ j. Tento pojem je po-
zostatkom klasickej nivelácie, keď nivelačné 

laty mali dve stupnice posunuté voči sebe 
o konštantnú hodnotu. Odčítavala sa každá 
stupnica. Porovnaním prevýšení z každej 
stupnice, ich rozdielom, sa získali tzv. jed-
notky j. Rovnaký princíp je možné dosiahnuť 
aj pri moderných digitálnych barokódových 
latách dvojitým odčítaním jedným z postu-
pov: <ZZPP, ZZPP,...,> alebo <ZPPZ, PZZ-
P,ZPPZ,....> alebo <ZP, prestavenie výšky ho-
rizontu prístroja, PZ, …> a pod. Tu Z znamená 
zámera vzad, P zámera vpred.

Z doteraz uvedeného, v nivelačnej sieti 
modelujeme: výšku bodu H, zmenu výšky 
bodu E spôsobenú kumulovaním účinku ex-
centrického postavenia stroja medzi latami 
e a zmenu výšky J, spôsobenú kumulovaním 
jednotiek j. Princíp je jednoduchý. Veličiny e, 
j môžeme považovať, že sú akoby merané pre-
výšenia h. Potom môžeme napísať nasledujúci 
matematicko-stochastický model nivelačnej 
siete:

 
(ζ, η, δ) ≈ N( E[(ζ, η, δ)] 
= AX+BY), Σ = σ2 V),  (1)

 
kde:
ζ  je náhodný vektor, ktorého realizáciou 

vzniká vektor nameraných nivelačných 
prevýšení h,

η je náhodný vektor, ktorého realizáciou 
vzniká vektor prevýšení z excentrického 
postavenia e,

δ  je náhodný vektor, ktorého realizáciou 
vzniká vektor prevýšení z jednotiek j, 

E [.] je operátor strednej hodnoty,
N (.) znamená, že náhodný vektor je normál-

ne rozdelený,
A  je matica plánu nivelačnej siete generova-

ná nad pripojovacími bodmi,
B  je matica plánu generovaná nad určovaný-

mi bodmi,
X = [Θ, E, J] je bloková matica pozostáva-

júca z troch vektorov parametrov prvého 
rádu nivelačnej siete pre fenomén výška 
Θ (=H), excentricita E a jednotky J, vždy 
platí že približné hodnoty E° = 0 a J° = 0

Y = [β, EY, JY] je bloková matica pozostáva-
júca z troch vektorov parametrov prvého 
rádu nivelačnej siete určovaných bodov 
pre fenomén výška β, excentricita EY a jed-
notky JY,

Σ  je kovariančná matica náhodného vektora 
ζ,

σ2  je apriórna disperzia metódy merania 
závislá od voľby váh, ak váha merania 
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je dĺžka oddielu, potom môže byť σ = 
0.5 [mm/km], ak váha merania je počet 
prestáv, potom σ = 0.03 [mm/prestavu] 
(úvaha: pri priemernej dĺžke prestavy cca 
30 m, na jeden km pripadne cca 1000/
(2*30)=16,7 prestáv, teda 0.5 [mm/
km]/16.7 [prestáv/km] = 0.03 [mm/pre-
stavu]),

V  obvykle diagonálna matica kofaktorov ko-
variančnej matice v závislosti od voľby váh 
(jednotková, dĺžka oddielu, počet prestáv).

Na odhad parametrov použijeme druhý re-
gresný lineárny model s vlastnosťami LBLE 
– lokálne najlepší lineárny odhad (Locally 
Best Linear Estimation). V klasickom vyrov-
návacom počte známy pod označením MNŠ.

Zo základného modelu (1) môžeme zosta-
viť štyri podmodely A, B, C a D:

Model A: voľná sieť bez pripojovacích výšok, 
X a Y sú neznáme určované parametre, ge-
neruje voľnú, singulárnu sieť, výsledné výšky 
sú v dopredu neznámom výškovom referenč-
nom systéme. Kvalita každého parametra je 
definovaná nenulovou smerodajnou odchýl-
kou relativizovanou k ťažisku siete. Rozdiel 
odhadov parametrov dvoch rôznych etáp             
dΘ = Θ̂i – Θ̂j a  dβ = β̂i – β̂j nie je možné 
vykonať. Porovnávať môžeme len ich lineár-
ne funkcionály ddLi,j (Θ) = L(Θ̂i) –  L(Θ̂j)  
a ddLi,j  (Θ,β) = Li (Θ̂, β̂) – Lj (Θ̂, β̂).

Model B: viazaná sieť, parameter X je známy, 
je definovaný pripojovacími – referenčnými 
výškami, ktorých hodnota je absolútne pres-
ná. Výšky nie sú stochastické veličiny, ich 
smerodajná odchýlka je rovná 0. Parametre 
Y sú odhadované. Ich hodnoty sú v referenč-
nom výškovom systéme pripojovacích bodov. 
Smerodajné odchýlky určovaných parametrov 
sú relativizované na pripojovacie body. Nevy-
jadrujú reálnu presnosť, keďže: a) neexistuje 
absolútne presný etalón, b) etalón v čase novej 
etapy merania neodpovedá realite, a preto táto 
nezhoda sa prenáša na parametre prvého, ako 
aj druhého rádu. Zmena výšky určovaných bo-
dov môže byť spôsobená iba zmenou polohy 
referenčného bodu, zatiaľ čo určovaný bod ne-
musel zmeniť svoju polohu. Rozdiel odhadov 
parametrov dvoch rôznych etáp ddΘi,j = Θ̂i – 
Θ̂j = 0 a  ddβi,j = β̂i – β̂j  je možné vykonať ale 
s rizikom uvedeným v a) a b).

Model C: voľná sieť s pripojovacími výškami 

charakterizovanými svojou nepresnosťou, 
parameter X je známy, sú to pripojovacie – 
referenčné body, ktorých nadmorská výška 
je náhodná veličina definovaná svojou sme-
rodajnou odchýlkou. V prípade skupiny refe-
renčných bodov, je definovaná svojou kova-
riančnou maticou ΣΘ. V odhadovacom proce-
se sa pôvodný parameter Θ môže korigovať 
o účinok informácie realizácie náhodného 
hypervektora (ζ, η, δ). Môže zmeniť svoju 
hodnotu o prírastok δΘ̂  . Miera zmeny závisí: 
a) od pomeru smerodajných odchýlok pripo-
jovacích výšok a kvality merania vyjadrenej 
apriórnou smerodajnou odchýlkou, alebo b) 
od zhody medzi lineárnymi funkcionálmi eta-
lónu L(Θ,β) a novonameranou skutočnosťou, 
zachytenou v hypervektore realizácií (ζ, η, 
δ). Odhad parametra  Υ̂  rešpektuje nepres-
nosť parametra X. Výsledné výšky  Υ̂Θ sú v re-
ferenčnom výškovom systéme pripojovacích 
bodov definovaných vektorom X. Výškový ho-
rizont spĺňa podmienku δΧ̂ 'Σ-1

x δΧ̂ = min. 
Odhady smerodajných odchýlok prvkov para-
metra  Χ̂  by mali byť lepšie, alebo minimálne 
rovnaké pôvodným hodnotám X. Smerodaj-
né odchýlky prvkov určovaného parametra 
Y vznikajú kompozíciou (na základe zákona 
o hromadení chýb) nepresnosti pripojovacích 
výšok X a nepresnosti merania (ζ, η, δ). Roz-
diel odhadov parametrov dvoch rôznych etáp    
dΘi,j = Θ̂i – Θ̂j a  dβi,j = β̂i – β̂j je možné 
vykonať. Tento model spracovania je vhodný 
na skúmanie pretvárania objektu.

Model D: viazaná sieť s rešpektovaním ne-
presnosti pripojovacích výšok, parameter 
X je známy, sú to pripojovacie – referenčné 
body, ktorých nadmorská výška je náhodná 
veličina definovaná svojou smerodajnou od-
chýlkou σ(Θ̂i). Skupina pripojovacích bodov 
je definovaná svojou kovariančnou maticou 
ΣΘ. V odhadovacom procese sa pôvodná 
veličina X nemôže korigovať o účinok in-
formácie náhodného vektora (ζ, η, δ). To 
znamená, že nesmie zmeniť svoju pôvodnú 
hodnotu. Odhad parametra β̂ rešpektuje ne-
presnosť parametra Θ̂. Smerodajné odchýlky 
parametra Θ̂ musia by rovnaké pôvodným 
hodnotám, smerodajné odchýlky určovaných 
parametrov β vznikajú kompozíciou (na zák-
lade zákona o hromadení chýb) nepresnosti 
pripojovacích výšok a nepresnosti merania. 
Odhad parametrov β̂ metódami C a D je ek-
vivalentný. Platí C(β̂) = D(β̂). Nevýhoda tejto 
metódy spracovania je, že sa nedá pomocou 

nového merania (ζ, η, δ) overiť referenčný 
etalón. Pretvorenie referenčného etalónu je 
skryté v zhoršení odhadu parametrov 2. rádu.

3.1  Model A: voľná sieť

Ẑ = Pγ, P = (D'V -1D)+ D'V -1 (A.2)
γ̂ = DẐ (A.4)
υ = γ – γ̂, Σv= σ̂2(I – DP)Vζ(I – DP)' (A.5)
σ̂ = (v'V-1v)/f (A.6)

 
Kde postupne znamená:
Ẑ = Ĥ, Ê, [Ĵ ] odhad parametrov Z,
D = [A,B] matica plánu zamerania GS,
(D'V-1D)+ g-inverzia singulárnej matice 
koeficientov normálnych rovníc,
γ = [ζ, η, δ] náhodná matica, ktorej reali-
záciou vzniká vektor nameraných údajov pre 
nivelované prevýšenia h, fenomén excentric-
ké postavenie e a jednotky j,
v = (vh, ve, vj) vektor opráv,
Σv kovariančná matica vektora opráv, 
slúži na testovanie významnosti opravy me-
ranej veličiny na jej najpravdepodobnejšiu 
hodnotu,
σ̂  smerodajná odchýlka vyrovnania so 
stupňom voľnosti f= R(V)-R(D), kde m je 
počet meraných prevýšení a R(.) je hodnosť 
matice.

3.2  Model B: viazaná sieť
 

Ẑ  = (D'V-1D)-1 D'V-1 γ  (B .2)
γ̂ = DẐ   (B .4)
v = γ - DẐ  (B .5)
σ̂° = (υh'V-1 vh / f )1/2  (B .6)

Kde postupne znamená:
Ẑ  = [Ĥ , Ê , Ĵ ] odhad parametrov Z,
D = B matica plánu určovaných bodov,
γ = (ζ, η, δ)-AX°, kde E° = J° = 0,  
X°=[Θ°,E°,J°] obsahuje  vektor pripojova-
cích výšok, kde Σ(X°) = 0,
v = (vh, ve, vj) je vektor opráv,
σ̂ °  je smerodajná odchýlka vyrovnania so 
stupňom voľnosti f = R(V)-R(D), kde R(.) 
je hodnosť príslušných matíc s významom 
počet meraných prevýšení a počet odhado-
vaných parametrov.
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3.3   Model C: viazaná sieť s rešpektovaním 
nepresnosti pripojovacích výšok 

Ẑ  = (D'S-1D)-1 D'S-1 γ (C .2)
γ̂  = DẐ   (C .4)
v = γ - DẐ   (C .5)
σ̂ ° = (vh'V-1 vh / f )1/2  (C .6)

Kde postupne znamená:
Ẑ  = (Ĥ , Ê , Ĵ ) odhad parametrov Z,
D = B matica plánu určovaných bodov,
γ = (ζ, η, δ) - AX°, kde E° =J° = 0, 
X°=[Θ°,E°,J°]  obsahuje vektor pripojo-
vacích výšok, kde Σ(X°) = σ2

Θ K je kovarianč-
ná matica charakterizujúca plnú matematic-
ko-stochastickú informáciu pripojovacích 
bodov,
S = σ2

X(kV + AKA') je kovariančná mati-
ca vektora γ, kde k = σζ2 / σX

2

v = (vh, ve, vj) je vektor opráv,
σ̂ °  je smerodajná odchýlka vyrovnania 
so stupňom voľnosti f = R(S) – R(D), kde 
R(.) je hodnosť matice a reprezentuje počet 
meraných prevýšení a počet odhadovaných 
parametrov prvého rádu.

3.4  Model D: voľná sieť s pripojovacími 
výškami

Tento model reprezentuje geodetickú sieť 
budovanú v dvoch etapách. Výsledkom prvej 
etapy je odhad parametrov pripojovacích 
bodov charakterizovaných kovariančnou 
maticou. Vypočítať ich môžeme postupom 
modelu A, B alebo C.

Ẑ  = (D'S-1D)-1 D'S-1 η  (D .2)
η̂ = DẐ   (D .4)
υ = Pη   (D .5)
σ̂ ° = (v'V-1 v / f)1/2 (D .6)

Kde postupne znamená:
Ẑ  = (Ĥ , Ê , Ĵ ) odhad parametrov Z,
D = [M, N] matica plánu, kde M = [A', 
C']', N = [0', B']', A je matica plánu vytvá-
rajúca väzbu medzi parametrami pripájacích 
bodov a meranými veličinami, C je incidenč-
ná matica vytvárajúca väzbu meraných prevý-
šení druhej etapy na parametre pripojovacích 
bodov, B je matica plánu vytvárajúca väzbu 
meraných veličín druhej etapy na parametre 
určovaných bodov druhej etapy,
η = (X°', γ')' je náhodný vektor realizácií, 
tvorený z parametrov pripojovacích bodov 
a merania prevýšení druhej etapy,

S = Diag(σζ2V, σX
2K) je hyperkovarianč-

ná matica zložená z kovariančnej matice pri-
pojovacích bodov a meraných veličín – pre-
výšení,
výraz (D'S-1D)-1 je inverzia nesingulárnej 
matice koeficientov normálnych rovníc, 
γ = (ζ, η, δ),
P = (I – (D'S-1D)-1 D'S-1)  je projektor 
meraných veličín do vektora opráv,
v je vektor opráv,
σ̂ °  je smerodajná odchýlka vyrovnania so 
stupňom voľnosti f= R(S)-R(D), kde R(.) je 
hodnosť matice.

4  Záver

Zo spomenutých modelov spracovania sú 
na analýzu pretvorenia a posunov objektov 
vhodné modely A, C a D. Model A, s definova-
ním maximálne jedného referenčného bodu, 
má jednu veľkú výhodu oproti ostatným mo-
delom. Odhady všetkých parametrov, teda aj 
ich smerodajných odchýlok sú ovplyvnené 
len novonameraným stavom príslušnej epo-
chy. Nevnucuje sa mu žiaden etalón. Robiť 
priamy rozdiel odhadu súradníc z dvoch rôz-
nych epoch neodporúčam, keďže sú určené 
v dvoch rôznych výškových referenčných 
systémoch, alebo pri jednom fixnom bode 
nie sme schopní zachytiť zmenu jeho polohy. 
Porovnávať sa môžu iba invarianty, teda line-
árne funkcionály nezávislé od referenčných 
systémov. Model A odporúčam používať len 
na kontrolu kvality nameraných veličín. Slúži 
na rýchlu identifikáciu hrubých chýb a omy-
lov a na overenie dodržania apriórnej pres-
nosti merania. Model B, v prípade fixovania 
viac ako jedného referenčného bodu neod-
porúčam používať, pretože sa neidentifiko-
vateľná zmena etalónu premieta aj do určo-
vaných bodov. V takom prípade nie je možné 
porovnávať ani invarianty GS. Modely C a D 
sú použiteľné len v tých prípadoch, keď sa 
overuje stabilita referenčných bodov. Model 
D je vhodné použiť len v prípade, ak existuje 
skupina referenčných bodov, ktorých zmena 
polohy neprekročí stanovenú hranicu rozlíši-
teľnosti Δkrit. Inak treba použiť metódu C, pri 
ktorej sa porovnávací horizont definuje pod-
mienkou δX̂´Σ-1x δX̂ = min. V takom prípade 
analýzu je možné robiť prostredníctvom roz-
dielu parametrov a aj rozdielu ich lineárnych 
funkcionálov.  Stručne povedané, model C je 
vhodné použiť na sledovanie pretvorenia a aj 

posunov objektu a model D len na sledovanie 
pretvorenia objektu.

Tu publikované informácie a popis funkcio-
nality programového vybavenia vytvoreného 
autorom nie je vyčerpávajúci a úplný. 

Autor nepopisuje programové balíky IGS 
zaoberajúce sa simultánnym odhadom para-
metrov priestorovej polohy a rýchlosti jej zme-
ny, využívané na výpočet referenčného rámca 
SKTRF na ŠPS bodoch kategórie A a B (tvoria 
základ siete SGRN na sledovanie regionálnej 
geodynamiky). Rovnako tu nie sú spomenuté 
programové balíky na spracovanie gravimet-
rických nameraných údajov GRS a WGRS a 
program na deterministické transformácie a 
prevody súradníc DTplus a webové geodetické 
aplikácie WGA aj na transformáciu súradníc 
ETRS89 do JTSK a JTSK03 a iných.

Vzhľadom na veľmi rýchly vývoj v IT sa mož-
nosti významne menia k lepšiemu. Žiaľ, mnohé 
optimalizačné procedúry (STROPT, H-OPT), od-
hadovacie procedúry (LBLUE, LMVQUIE) pou-
žité v programových balíkoch PLS, VLS, GRS, 
IGS a ich vylepšených neskorších verziách boli 
používané len veľmi vzdelanou praxou. Preto 
ich používanie bolo vždy iba na úrovni štúdie, 
resp. experimentu. Nenašli široké uplatnenie 
v inžinierskej praxi. Nie preto, že by nestáli na 
vrchole teoretického poznania, ale preto, že 
interpretácia dosiahnutých výsledkov vyžado-
vala vysoký stupeň porozumenia a pochope-
nia. Z toho dôvodu pre nedostatok času som 
ich nepreprogramovával na vyššiu platformu. 
Našťastie sú stále spustiteľné v emulovanom 
DOS prostredí, takže ešte nie sú stratené. 
Len čo by vznikla spoločenská požiadavka na 
naprogramovanie týchto procedúr na vyššiu 
platformu OS, snáď ešte autorovi zostal zvyšok 
schopnosti a času zakomponovať ich do soft-
vérových platforiem poslednej generácie.
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Meranie pretvorenia plavebnej komory snímačmi naklonenia 
Leica Nivel 220

1.  Úvod

Plavebná komora tvorí jeden zo stavebných 
objektov vodného diela, a plní vodohospo-
dársku, ako aj energetickú funkciu. Môžeme 
ju charakterizovať ako vodnú stavbu, ktorá 
umožňuje prekonanie výškovej zmeny me-
dzi hornou a dolnou hladinou rieky v mieste 
vodného diela. Úlohou plavebnej komory je 
zabezpečiť plynulú a bezpečnú plavbu lodí na 
miestach, kde dochádza k výškovým zmenám 
v profile vodného toku. Dôležitou súčasťou 
prevádzky takýchto stavieb je technicko-bez-
pečnostný dohľad, ktorého cieľom je monito-
rovať a vyhodnocovať zmeny na jednotlivých 
objektoch. Predkladaný príspevok sa zao-
berá návrhom meracieho systému a realizá-
ciou experimentálneho merania pretvorenia 
pravej plavebnej komory (PK) vodného diela 
Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo, 
počas napĺňania a vyprázdňovania PK. V prí-
spevku je uvedená charakteristika plavebnej 
komory, návrhu meracieho systému s defino-
vaním jednotlivých komponentov, postup me-
rania a spracovania meraných údajov.

2.  Plavebné komory vodného diela 
Gabčíkovo 

Plavebné komory vodného diela Gabčíkovo 
sú situované pri ľavom brehu (v smere toku 
Dunaja) prívodného kanála (obr. 1) na stupni 
Gabčíkovo. Objekt plavebných komôr pozo-
stáva z hornej rejdy, dvojice komôr – pravá 
a ľavá komora a z dolnej rejdy. Oblasť hornej 
rejdy tvorí zakončenie 17-kilometrového prí-

vodného kanála umelého koryta Dunaja. Za 
plavebnými komorami nasleduje dolná rejda, 
ktorá sa napája na 8 km dlhý odpadový ka-
nál. Obe plavebné komory sú železobetóno-
vej konštrukcie, pričom komory sú navzájom 
konštrukčne oddelené (dilatované).

Plavebná komora má rozmer 275 m (dĺž-
ka) x 34 m (šírka) x 32 m (hĺbka). Každá ko-
mora pozostáva z ôsmich navzájom dilatova-
ných blokov tvaru písmena „U“ s premenlivou 

Obr. 1 | Plavebné komory 
vodného diela Gabčíkovo 

– Nagymaros, stupeň 
Gabčíkovo. 

Obr. 2 | Plavebné komory 
a priečny rez plavebnými 
komorami.



slovenský geodet a kartograf   3|201416

dĺžkou bloku od 15 m do 50 m (obr. 2). Celko-
vý objem komory je 299 200 m3. Prevádzka 
plavebnej komory je možná pri výškovom roz-
diele hladiny vody medzi hornou a dolnou rej-
dou v rozsahu 16,0 m až 21,6 m. Dolné zhla-
vie tvorí dvojica otočných vratní (vrát), ktoré 
sa opierajú na dne o spodný prah a v hornej 
časti o konštrukciu premostenia komôr. Hor-
né zhlavie pozostáva z oblúkového segmen-
tu, ktorý sa zasúva do železobetónového blo-
ku komory. Naplnenie, resp. vyprázdnenie PK 
trvá 15 až 20 minút.

Pri napĺňaní alebo vyprázdňovaní komory 
sa využíva systém spojených nádob. Počas 
napĺňania priteká voda z hornej úrovne (prí-
vodného kanála) cez štyri vtokové kanály do 
komory. Pri vyprázdňovaní komory odteká vo-
da cez štyri výpustné kanály do odpadového 
kanála. Rozmer každého kanála je 4 m x 4 
m. Prívodné a odpadové kanály sú spojené 
s akumulačným priestorom pod plavebnými 
komorami. Z tohto priestoru preteká voda do 
valcových nádrží a následne cez štrbinové 
dno do plavebnej komory (obr. 3). V akumu-
lačnom priestore pod komorou a vo valcovej 
nádrži dochádza k splošteniu prívalovej alebo 
odtokovej vlny, následne k jej rovnomernému 
rozdeleniu po celej ploche komory, čo sa 
prejaví znížením tlaku vody na steny komo-
ry a minimalizuje turbulentné prúdenie vody 
v komore.

Doterajšie geodetické a geotechnické 
merania preukázali, že prevádzkou komory 
(napĺňaním a vyprázdňovaním) dochádza 
k pretvoreniu priehradových múrov. Pretvo-
renie sa prejavuje okrem iného aj rozpínaním 
koruny komory (obr. 2). Rozpínanie je spôso-
bené zmenou hydrostatického tlaku na žele-
zobetónové steny komory. V priečnom smere 
komory dochádza počas napĺňania k odklo-
nu zvislých stien a k vodorovnému posunu 
horných hrán komory v smere von z komory. 
Pri vyprázdňovaní je tento jav opačný. Stred-
ný priehradový múr pozostáva z dvoch samo-
statných múrov, ktoré sú v pozdĺžnom smere 
dilatované. Priestor medzi dvojicou zvislých 
múrov je vyplnený štrkom približne do po-
lovice výšky múra. Okrajové múry sú z von-
kajšej strany zasypané až po úroveň hornej 
hrany. Zemný val vytvára záťaž a protitlak na 
pôsobiaci hydrostatický tlak. Z toho dôvodu 
je pretvorenie stredného múru väčšie ako na 
okrajových múroch.

3.  Charakteristika meracieho systému

Elektronický merací systém (MS) predstavuje 
súbor snímačov, prístrojov a zariadení, ktoré 
umožňujú monitorovať pozorovaný objekt 
alebo jeho vlastnosti, merané údaje upravo-
vať, následne registrovať a vyhodnocovať. Vý-

stupný signál elektronických snímačov môže 
byť analógový alebo digitálny [1]. Meranie, 
úprava a registrácia musí pritom prebiehať 
súčasne v reálnom čase. Spracovanie a vy-
hodnotenie údajov sa môže vykonávať konti-
nuálne počas merania alebo po skončení me-
rania, tzv. postprocesingovým spracovaním.

Elektronický merací systém, použitý na mera-
nie pretvorenia plavebnej komory, tvorí:
 registračné zariadenie – notebook,
 sieťový prepínač (switch) pre LAN siete,
 WiFi antény,
 prevodníky RS485/LAN,
 dvojosové snímače naklonenia Leica Nivel 

220,
 napájacie a prepojovacie káble.

4.  Snímač naklonenia Leica Nivel 220

Základom meracieho systému sú snímače 
naklonenia Leica Nivel 220, ktoré sú sériovo 
zapojené do meracieho reťazca. Snímače 
naklonenia sú konštruované ako kvapali-
nové snímače s fotoelektrickým systémom 
(obr. 4). Snímač tvorí dvojosový senzor, ktorý 
umožňuje simultánne meranie veľkosti sklo-
nu (naklonenia) a teploty na elektrooptickom 
princípe [2]. Maximálna frekvencia záznamu 
meraných údajov je 1 Hz.

Obr. 3 | Štrbinové dno pravej komory (vľavo a v strede) a valcová nádrž pod štrbinovým dnom (vpravo).
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Svetelný lúč vychádzajúci z fotodiódy (g) 
prechádza cez systém optických hranolov (c) 
a šošoviek (d) na povrch kvapaliny (f), ktorá 
je umiestnená v nádobe (e). Povrch kvapa-
liny, ktorý je vždy v horizontálnej polohe, je 
referenčnou rovinou a je kolmý na zvislicu. 
Svetelný lúč odrazený od hladiny kvapaliny 
prechádza následne cez systém šošoviek na 
jednoriadkový CCD senzor (a), kde sa zazna-
mená zmena polohy (b).

Snímač meria naklonenie súčasne 
v dvoch na seba kolmých smeroch v rozsa-
hu ±3 mrad (miliradián). Presnosť merania 
uhla naklonenia je rozdelená do troch skupín 
(A, B a C) v závislosti od hodnoty meraného 
naklonenia. Rozsah merania v jednotlivých 
skupinách a presnosť merania je uvedený 

Skupina Rozsah merania Presnosť merania naklonenia

[mrad] [cc] [mrad] [cc]

A -1,51 až +1,51 -960 až +960 0,0047 3

B
-2,51 až -1,51 -1600 až -960

+1,51 až +2,51 +960 až +1600 0,0141 9

C
-3,00 až -2,51 -1900 až -1600

+2,51 až +3,00 +1600 až +1900 0,0471 30

v tab. 1 a znázornený na obr. 5. Poznámka: 
Uhlová hodnota 1 mrad predstavuje poloho-
vú zmenu (posun) bodu v smere osi x alebo y 
o hodnotu 1 mm/m.

5.  Meranie pretvorenia plavebnej 
komory

Počas napĺňania alebo vyprázdňovania pla-
vebnej komory dochádza vplyvom hydro-
statického tlaku vody k pretvoreniu múrov 
komory. Železobetónová konštrukcia plaveb-
nej komory pozostáva z ôsmich dilatačných 
celkov (blokov) tvaru písmena „U“. V oblasti 
horného a dolného zhlavia (blok č. 1 a 8) je 
konštrukcia navzájom prepojená a vystužená 
(obr. 6), preto sa pretvorenie múrov prejavu-
je v maximálnej miere v strednej časti dĺžky 
plavebnej komory (bloky č. 4, 5 a 6). Jednou 
z možností ako určiť hodnotu pretvorenia ko-
runy PK je použitie snímačov naklonenia. Na 
základe zmeny hodnoty naklonenia, určenej 
snímačom a známej výšky múra PK (32 m) 

Obr. 5 | Rozsah a presnosť merania snímača naklonenia Leica Nivel 220.

Obr. 4 | Snímač naklonenia Leica Nivel 220 [2].

Tab. 1 | Parametre snímača naklonenia Leica Nivel 220

a) CCD riadok
b) miesto záznamu 
c) hranol 
d) systém šošoviek 
e) nádoba s kvapalinou 
f) povrch kvapaliny 
g) fotodióda

a b c d e f g

Rozsah [mrad] -3,00 -2,51 -2,00 -1,51 -1,00 -0,50 0,00 +0,50 +1,00 +1,51 +2,00 +2,51 +3,00

Presnosť [mrad] 0,0471 0,0141 0,0047 0,0141 0,0471
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môžeme vypočítať polohovú zmenu koruny – 
vodorovný posun v smere súradnicových osí 
snímačov.

Meranie pretvorenia múrov plavebnej ko-
mory bolo realizované 10. júna 2014 na pra-
vej PK. Ľavá PK bola v čase merania mimo 

prevádzky z dôvodu údržby, pričom komora 
bola úplne vypustená. Na komplexný moni-
toring pretvorenia všetkých ôsmich blokov 
pravej plavebnej komory je potrebných cel-
kovo 16 snímačov naklonenia. Vzhľadom na 
obmedzený počet vlastných a zapožičaných 

komory v troch rôznych konfiguráciách na 
jednotlivých blokoch PK (tab. 2). V príspevku 
je uvedený postup merania, spracovania me-
raných údajov a dosiahnuté výsledky z prvej 
a druhej série merania.

Snímače naklonenia boli umiestené na ľa-

Séria merania Počet snímačov Označenie snímačov
Blok plavebnej komory

Ľavý múr Pravý múr

1. 12 N1 až N12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6

2. 10 N1 až N10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5

3. 10 N1 až N10 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8

Tab. 2 | Konfigurácia snímačov na bokoch plavebnej komory

Obr. 6 | Pôdorys pravej plavebnej komory s vyznačením blokov a polohou snímačov naklonenia v druhej sérii merania.

Obr. 7 | Umiestnenie 
snímačov naklonenia na 
bloku plavebnej komory.

ľavá plavebná komora

pravá plavebná komora

Legenda
poloha a číslo snímača naklonenia v 1. sérii merania

poloha a číslo snímača naklonenia v 2. sérii merania

m
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t a
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ta

Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros
Objekt: plavebné komory

snímačov (Geotech Bratislava) bolo na expe-
rimentálne meranie použitých 10, resp. 12 
snímačov. Z dôvodu nižšieho počtu snímačov 
boli pretvorenia merané celkovo v troch sé-
riách. Snímače naklonenia boli umiestnené 
na ľavom a pravom múre pravej plavebnej 
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vom a pravom múre vždy v strede bloku (v po-
zdĺžnom smere komory), pri okraji plavebnej 
komory za ochranným zábradlím. Snímače 
boli osadené do urovnávacích podložiek. 
Orientácia snímačov naklonenia bola zvolená 
tak, aby os x bola rovnobežná s pozdĺžnou 
osou komory a os y bola v smere priečnom 
na plavebnú komoru (obr. 6 a 7).

Snímače boli zapojené do série pomocou 
FTP/LAN a Lemo káblov. Spojenie s počíta-
čom bolo zabezpečené prostredníctvom pre-
vodníka RS485/LAN a sieťových komponen-
tov. Nastavenie a ovládanie procesu merania, 

ako aj registrácie bolo vykonané pomocou 
on-line pripojeného počítača a softvérov Ni-
vel Tool a Leica GNSS QC [2]. Konfigurácia 
meracieho systému pre prvú a druhú sériu 
merania je znázornená na obr. 8 a 9.

V každej sérii merania bolo pretvorenie 
blokov merané počas jedného cyklu napĺ-
ňania a následného vyprázdňovania komory 
(tab. 3). Výškový rozdiel hladiny v komore 
je závislý od výšky hladiny v dolnej a hor-
nej rejde. V čase merania bol rozdiel hladín 
v rozmedzí od 20,25 m do 20,40 m. Výška 
hladiny vody bola určovaná meracím systé-

mom inštalovaným na plavebných komorách. 
Čas a výška hladiny vody boli kontinuálne 
registrované do počítača na velíne PK a ná-
sledne vyexportované vo formáte *.csv. Údaje 
o čase a výške hladiny vody poskytla firma 
Regotrans-Rittmeyer, ktorá merací systém 
prevádzkuje.

Merané údaje uhlov naklonenia boli on-
-line registrované do počítača. Na začiatku 
merania bol čas v počítači synchronizovaný 
s časom riadiaceho systému prevádzky pla-
vebnej komory, ktorý je na velíne plavebnej 
správy a plavebných komôr. Tak isto boli in-si-

Snímače naklonenia
Leica Nivel 220

Snímače naklonenia
Leica Nivel 220

Snímače naklonenia
Leica Nivel 220

Snímače naklonenia
Leica Nivel 220

WiFi anténa

Prevodník
RS485-LAN

Prevodník
RS485-LAN

Prevodník
RS485-LAN

Prevodník
RS485-LAN

Sieťový 
prepínač

Sieťový 
prepínač

WiFi anténa

Notebook

Notebook

N10N9 N11 N12

WiFi anténa

WiFi anténa

Obr. 8 | Konfigurácia meracieho systému, schéma zapojenia a prenosu údajov v prvej sérii.

Obr. 9 | Konfigurácia meracieho systému, schéma zapojenia a prenosu údajov v druhej sérii.
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tu nakonfigurované všetky snímače, ktorých 
údaje sa registrovali. Interval záznamu údajov 
bol nastavený na hodnotu 1 sekunda (1 Hz). 
Merané hodnoty naklonenia boli registrované 
do samostatných súborov (*.niv) pre každý 
snímač. Súbor s meranými údajmi obsahuje 
dátum a čas meraného údaju, naklonenie 
v smere osi x, naklonenie v smere osi y a tep-
lotu snímača.

Zapojenie viacerých snímačov naklone-
nia do série spôsobilo časové oneskorenie 
registrácie, pričom interval záznamu bol pre-
menlivý. V prvej sérii (12 snímačov) boli úda-
je registrované v intervale 3 až 4 sekundy. 
V súboroch z druhej série (10 snímačov) bola 
registrácia pravidelnejšia a to 1 až 2 sekundy 
(tab. 4).

6.  Spracovanie a analýza meraných 
údajov

Z meraných údajov boli vybrané časové inter-
valy, ktoré zodpovedajú začiatku a koncu me-
rania prvej a druhej série. Začiatok intervalu 
je čas otvorenia vtokových otvorov (napĺňanie 
komory), resp. výtokových otvorov (vyprázd-
ňovanie komory). Koniec intervalu je čas po 
otvorení horných, resp. dolných vrát a vyrov-
naní hladiny vody v plavebnej komore s hladi-
nou v hornej, resp. dolnej rejde. Z údajov sní-
mačov naklonení boli vybrané len údaje o ča-
se registrácie a hodnote naklonenia v smere 
osi y (naklonenie merané v priečnom smere). 
Z priamo meraných údajov boli lineárnou in-
terpoláciou vypočítané naklonenia v smere 
osi y pre snímače N1 až N12 a výška hladiny 
vody v plavebnej komore pre časový interval 
1 sekunda (tab. 5). Následne boli z časových 
radov vybrané záznamy, ktoré zodpovedajú 
časovému záznamu každej piatej sekundy 
(napr. 10:38:10, 10:38:15 atď.).

Naklonenie je vyjadrené uhlom v jednot-
kách miliradián (1 mrad = 1 mm/m). Hod-
noty priečneho posunu pozorovaného bloku 
plavebnej komory boli počítané podľa vzťahu

py = φNIV .h,  (1)
kde  φNIV  je uhol naklonenia 

v miliradiánoch,
h  je výška múra plavebnej komory 

(h = 32,0 m).

Tab. 3 | Časový harmonogram merania

Séria merania Fáza merania Čas [hh:mm:ss] Výška hladiny [m] Poznámka

1. Vyprázdňovanie 10:34:40 130,85 zatvorenie horných vrát PK

10:34:43 130,85 otvorenie výtokov

10:46:45 110,48 zatvorenie výtokov

10:49:55 110,48 otvorenie dolných vrát PK

Napĺňanie 11:08:32 110,47 zatvorenie dolných vrát PK

11:08:50 110,47 otvorenie vtokov

11:21:36 130,87 zatvorenie vtokov

11:25:43 130,87 otvorenie horných vrát PK

2. Napĺňanie 13:50:42 110,60 zatvorenie dolných vrát PK

13:54:48 110,60 otvorenie vtokov

14:09:45 130,85 zatvorenie vtokov

14:13:27 130,85 otvorenie horných vrát PK

Vyprázdňovanie 14:32:20 130,86 zatvorenie horných vrát PK

14:35:34 130,86 otvorenie výtokov

14:49:57 110,59 zatvorenie výtokov

14:55:20 110,59 otvorenie dolných vrát PK

Dátum Čas X [mrad] Y [mrad] Teplota [°C]

10. 6. 2014 10:37:48 -0,034 0,600 32,5

10. 6. 2014 10:37:52 -0,034 0,611 32,5

10. 6. 2014 10:37:56 -0,036 0,586 32,5

10. 6. 2014 10:38:00 -0.036 0,584 32,5

Tab. 4 | Merané údaje zo snímača N3 v prvej sérii merania 

Séria merania Fáza merania Začiatok merania Koniec merania Počet záznamov

1. Vyprázdňovanie 10:34:43 10:49:55 913

Napĺňanie 11:08:50 11:25:43 1014

2. Napĺňanie 13:54:48 14:09:45 898

Vyprázdňovanie 14:35:34 14:49:57 864

Tab. 5 | Počet meraných údajov
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Merané údaje boli spracované a graficky 
znázornené samostatne v jednotlivých sér-
iách merania pre fázu vyprázdňovania a na-
pĺňania komory. Na obr. 10 sú graficky zná-
zornené priečne posuny ľavého múra blokov 
č. 1 až 8 (snímače N1 až N8) a na obr. 11 
sú hodnoty priečnych posunov pravého múra 
blokov č. 3, 4, 5 a 6 (snímače N9 až N12) 
v prvej sérii merania. Grafické znázornenie 
posunov je v závislosti od času vyprázdňova-
nia komory.

Počas vyprázdňovania komory dochádza 
k zníženiu hydrostatickému tlaku na steny 
plavebnej komory. Prejavuje sa to zmenou 
naklonenia múra a posunom hornej časti 
bloku komory. Ľavý aj pravý múr sa nakláňa 
do stredu plavebnej komory. Maximálna hod-
nota posunu ľavého múra je na blokoch č. 3, 
4 a 5 a to –10,8 mm až –11,2 mm. Blok č. 1 
a 8 vykazujú posun 0,0 mm až 1,2 mm, čo 
je spôsobené konštrukčným spojením ľavého 
a pravého múra komory. Pretvorenie bloku 
môžeme vidieť na obr. 12, kde sú znázornené 
relatívne zmeny šírky hornej hrany plavebnej 
komory v blokoch č. 3, 4, 5 a 6. Maximálna 
hodnota zmeny šírky je v rozsahu –8,6 mm 
(blok 6) až -15,8 mm (blok 3).
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Obr. 10 | Priečne posuny ľavého múru – 1. séria, vyprázdňovania plavebnej komory.

Obr. 12 | Zmena šírky pravej plavebnej komory – 1. séria, vyprázdňovanie plavebnej komory.

Obr. 11 | Priečne posuny pravého múra – 1. séria, vyprázdňovania plavebnej komory.
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Obr. 13 | Priečne posuny ľavého múra – 2. séria, napĺňanie plavebnej komory.

Obr. 14 | Priečne posuny pravého múra – 2. séria, napĺňanie plavebnej komory.

Obr. 15 | Zmena šírky pravej plavebnej komory – 2. séria, napĺňanie plavebnej komory.

 

V druhej sérii merania boli snímače 
umiestnené na ľavom a pravom múre blokov 
č. 1 až 5. Na obr. 13 a 14 sú grafické znázor-
nenia priečnych posunov ľavého a pravého 
múra blokov č. 1 až 5 (snímače N1 až N5 
a snímače N6 až N10).

Počas napĺňania komory dochádza k zvý-
šeniu hydrostatickému tlaku na steny plaveb-
nej komory. V druhej sérii merania sa ľavý 
aj pravý múr odkláňajú od stredu plavebnej 
komory. Maximálna hodnota posunu ľavého 
múra je na blokoch č. 3, 4 a 5 a to 9,4 mm 
až 10,1 mm. Bloky č. 1 a 2 vykazujú posun 
0,2 mm až 1,2 mm, čo je spôsobené kon-
štrukčným spojením ľavého a pravého múra 
komory. Priečne posuny na pravom múre sú 
menšie ako na ľavom múre. Maximálna hod-
nota posunu je na bloku č. 2 (snímač N7) a to 
–6,1 mm. Na blokoch č. 3, 4 a 5 boli namera-
né menšie posuny ako na bloku č. 2.

Pretvorenie blokov môžeme vidieť na obr. 
15, kde sú znázornené zmeny šírky hornej 
hrany plavebnej komory. Maximálna hodnota 
zmeny šírky je v rozsahu 14,5 mm (blok 3) 
až 15,2 mm (blok 5).

Pri vyprázdňovaní plavebnej komory 
nastáva odklon ľavého a pravého múra pla-
vebnej komory v smere do stredu komory 
v priečnom smere. Maximálna hodnota posu-
nu 9,2 mm až 9,8 mm nastala opäť pri ľavom 
múre na blokoch č. 3, 4 a 5 (obr. 16 až 18).

7.  Záver

Realizovaný experiment prezentuje návrh me-
racieho systému, postup merania a výsledky 
pretvorenia plavebnej komory počas napĺňa-
nia a vyprázdňovania komory. Kontrola stabili-
ty blokov plavebnej komory pomocou elektro-
nického meracieho systému, ktorého základ 
tvoria snímače naklonenia Leica Nivel 220, 
umožňuje kontinuálny monitoring všetkých 
blokov súčasne. Výhodou predmetného mera-
cieho systému je to, že nie je závislý od priamej 
viditeľnosti stanoviska prístroja a odrazového 
hranola, ako je to v prípade geodetického mo-
nitorovacieho systému, ktorý je inštalovaný na 
objekte plavebných komôr od roku 1997.

Literatúra
[1]  KLEMENTEV, I. – KYŠKA, R. 1991: Elektrické meranie me-

chanických veličín. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1991, 328 s.
[2]  Leica Geosystems AG: Leica Nivel 220. Heerbrugg, Swi-

tzerland. 2006.
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Obr. 16 | Priečne posuny ľavého múra – 2. séria, vyprázdňovanie plavebnej komory.

Obr. 18 | Zmena šírky pravej plavebnej komory – 2. séria, vyprázdňovanie plavebnej komory.
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Obr. 17 | Priečne posuny pravého múra – 2. séria, vyprázdňovanie plavebnej komory.
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XXXVII. valné zhromaždenie a XXV. kongres FIG

Haji Abdul Razak, Mohammad Azmi Mohd 
Zin – prezident Asociácie autorizovaných 
geodetov Malajzie, Theo CheeHai – prezi-
dent FIG. Predseda vlády Abdul Razak ocenil 
významnú úlohu geodetov v celosvetovom 
meradle, najmä prínos FIG pri riešení globál-
nych problémov v oblasti ochrany životného 
prostredia (cunami, zemetrasenia, zosuvy, 
záplavy), zabezpečenia dostatku potravín 
pre krajiny v Afrike (spolupráca FIG sa FAO, 
OSN), ako aj celosvetový rozmer a význam 
FIG. Úsmevne, ale aktuálne poznamenal, že 
sa na kongrese zišlo viac krajín ako na MS vo 
futbale v Brazílii.

Časové členenie pracovného priebehu 

kongresu: 

 15. 6. 2014 – nedeľa, prebiehal ACCO 
Meeting, bez účasti Slovenska (vstup pre 
členov výkonného výboru FIG a predsedov 
technických komisií).
 16. 6. 2014 sa začala prvá – celodenná 
časť valného zhromaždenia delegátov jednot-
livých národných asociácií a vedenia FIG, kto-
rého sa zúčastnil Ing. J. Hardoš – ako delegát 
za Komoru geodetov a kartografov a prof. A. 
Kopáčik, PhD. – ako člen C2 FIG (Vzdeláva-
nie) a C6 FIG (Inžinierska geodézia).

1.  Základné údaje o podujatí 
a účastníkoch

Dátum a miesto konania: 

16. – 21. júna 2014, Kuala Lumpur, Malajzia
Účastníci zo SR: 

Ing. J. Hardoš, prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Vysielajúca organizácia: 

Komora geodetov a kartografov
Celkový počet účastníkov: 

2 500 z 99 krajín sveta

2.  Priebeh podujatia

Rokovania Valného zhromaždenia a Kongre-
su FIG 2014, ako aj sprievodnej výstavy sa 
konali v priestoroch kongresového centra 
KLCC v Kuale Lumpur, v tesnom susedstve 
svetoznámej Petronas Twin-Towers (dvojitá, 
452 m vysoká vežovitá budova postavená 
roku 1998, ktorá bola ešte pred cca 10 rok-
mi najvyššou budovou na svete a dodnes je 
najvyššou dvojitou budovou na svete). Kuala 
Lumpur je hlavným a zároveň najznámejším 
a najpopulárnejším mestom Malajzie. http://
en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur

Celkovo sa na podujatí zúčastnilo vyše 2 500 
účastníkov z 99 krajín sveta. Lokálnym orga-
nizátorom bola PEJUTA – Asociácia autorizo-
vaných geodetov Malajzie. Svojím rozsahom 
patril kongres k tým priemerne početne 
zastúpeným, organizačne však veľmi dobre 
pripraveným.

Na Kongrese FIG (technická a vedecká časť 
podujatia) bolo v 4 plenárnych zasadaniach, 
170 technických sekciách a workshopoch 
prezentovaných viac ako 550 referátov (žiaľ 
iba jeden referát zo Slovenska).

Na slávnostnom otvorení podujatia vystúpili 
predseda vlády Malajzie Mohd Najib bin Tun 

Pohľad na konferenčné 
centrum (vľavo).
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Výročné rokovania jednotlivých technic-
kých komisií sa konali vždy ráno o 8:00 pred 
začiatkom odborného programu 17. 6 a 18. 
6. 2014.
 17. 6. 2014 dopoludnia – Fórum prezi-
dentov členských asociácií FIG.
 17. 6. 2014 popoludní – slávnostný otvá-
rací ceremoniál Kongresu FIG a plenárne 
zasadnutie s úvodnými referátmi.
 17. a 18. 6. 2014 prebehli 2 zasadnutia 
„Director Generals Forum“ – Fórum generál-
nych riaditeľov/predsedov národných štátnych 
inštitúcií (úradov, správ) v oblasti geodézie 
a kartografie, ktoré FIG začala pravidelne or-
ganizovať od roku 2009. Na tomto fóre sa z ro-
ka na rok zúčastňuje viac a viac popredných 
predstaviteľov národných rezortov a štátnych 
agentúr z oblasti geodézie, mapovania a ka-
tastra, pretože umožňuje neformálnu výmenu 
názorov a skúseností medzi týmito inštitúciami 
a zároveň ich vedúcim predstaviteľom umož-
ňuje bližší kontakt s profesiou a s jej technolo-
gickými novinkami i rozvojom.
 18. 6. až 20. 6. 2014 prebiehali rokova-
nia (Technický program) v jednotlivých tech-
nických sekciách a workshopoch (prof. Ko-

páčik predniesol príspevok na tému „Bridge 
monitoring using TLS, accelerometers and 
ground based-radar interferometry“). Odbor-
ný program kongresu obsahoval 4 plenárne 
zasadania, 170 technických sekcií (TS) a viac 
ako 550 odborných prednášok, ktoré odzneli 
v rámci odborného programu v paralelných 
sekciách. Často dochádzalo žiaľ k situácii, 
že program sekcií tematicky si blízkych bežal 
súbežne vo viacerých sálach, čo znemožnilo 
účastníkom kongresu absolvovanie všetkých 
prednášok, ktoré by ich zaujímali.

Súbežne s odborným programom pre-
biehali aj technické exkurzie do Putrajaya 
Corporation v meste Putrajaya (administra-
tívne centrum Malajzie, základ moderného IT 
mesta), do Národného ústavu pre oceňovanie 
nehnuteľností, na výstavbu nového metra MRT 
(zúčastnil sa prof. Kopáčik), na prezentáciu 
a návštevu riadiaceho centra „SMART (inteli-
gentného)“ tunela (trojúrovňový tunel v centre 
mesta s 2 poschodiami komunikácií diaľničné-
ho typu a spodným poschodím na odvod vody 
z prívalových dažďov a povodní – zúčastnil sa 
Ing. Hardoš), do Centra pre GIS Malajzie a na 
Úrad pre geodéziu a mapovanie Malajzie.

 Súbežne sa konala aj tradičná sprievodná 
výstava prístrojovej techniky a softvéru, kde 
sa okrem svetových výrobcov prezentovali aj 
lokálne firmy. Výstava svojím rozsahom a vy-
stavovanými prístrojmi a softvérom patrila 
medzi tie stredne obsadené vystavovateľmi, 
napriek veľkorysým priestorom, ktoré KLCC 
ponúkalo.
 Na zasadaniach pracovných komisií FIG 
Com1 až Com10 prezentovali budúci predse-
dovia plány aktivít na nasledujúce obdobie, 
o ktorých sa diskutovalo, a v druhej časti VZ 
FIG boli predstavené plénu. Napr. na zasadaní 
Com6 Engineering Surveying bolo dohodnuté:
 užšie spolupracovať so stavebnými inži-

niermi,
 venovať pozornosť novým postupom pri 

spracovaní údajov, nanovo definovať od-
bor IG,

 ťažiskové témy, ako TLS, image proces-
sing, area monitoring, BIM model imple-
mentation, standards,

 plánované podujatia – Deformation Mea-
surement 2016, Viedeň; GEOSIBIR 2015, 
Kazachstan; INGEO 2017,

 spolupracovať s FIG Com5 a Com10.

Centrum Kuala Lumpur z televíznej veže.
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 Sprievodnými podujatiami boli: 2nd FIG 
Young Surveyors Congress, 1st FIG Young 
Surveyors Congress – Asia-Pacific Meeting, 
Africa Task Force, Academic Members Fo-
rum, Carbon Offset Programme, FIG Director 
Conference, WG Reference Frame Forum, 
UN/FIG Joint Session a mnohé ďalšie.
 20. 6. 2014 sa vo večerných hodinách 
uskutočnil 3-hodinový President‘s Meeting 
(Porada prezidentov členských organizácií 
FIG), na ktorom sa zúčastnil Ing. J. Hardoš.
 21. 6. 2014 nasledovala druhá – celoden-
ná časť valného zhromaždenia delegátov 
členských organizácií, na ktorom sa opäť zú-
častnili Ing. J. Hardoš a prof. A. Kopáčik, PhD. 
Po valnom zhromaždení prebehlo slávnostné 
ukončenie Kongresu FIG.
 Zo spoločenských akcií sa priamo v Kon-
gresovom Centre Kuala Lumpur (KLCC) 
uskutočnil „Malajzijský večer“ s ukážkami 
tradičných malajzijských remesiel, ďalej spo-

ločenský večer (Gala Dinner) s kultúrnym 
programom a na pozvanie Asociácie autori-
zovaných geodetov Malajzie sa uskutočnilo 
neplánované, ale o to zaujímavejšie spolo-
čenské posedenie prezidentov členských 
asociácií v petrolejárskom Dinner Club na 
44. poschodí Petronas Twin-Tower (na úrovni 
prepojovacieho mosta) s nádherným výhľa-
dom na nočné centrum mesta.

3.  Problematika prerokovaná 
na valnom zhromaždení

Ako zvyčajne ťažiskom prerokovanej proble-
matiky na valnom zhromaždení boli:
 správy o činnosti vedenia FIG,
 správy o činnosti jednotlivých technických 

komisií a ich plány práce (predsedovia jed-
notlivých komisií),

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

 kandidatúry na usporiadanie budúcich 
pracovných týždňov a kongresov,

 prihlášky nových členských asociácií ... 
atď.

Ako nový riadny člen FIG (členské profesijné 
asociácie) bol prijatý „The Institute of Survey-
ors, St. Lucia, Inc. ISSL“ (St. Lucia – nezávislý 
malý ostrovný štát v Karibiku) a bolo znovu-
obnovené členstvo pre „Botswana Surveying 
and Mapping Association“ a pre „Ordre des 
Geometres et Experts Fonciers – Algeria“ po 
doplatení dlhu na členskom. 2 členské asoci-
ácie ukončili svoje členstvo (The Lithuanian 
Association of Property Valuers a grécke 
HARS), pričom posledne menovaná asoci-
ácia bude pokračovať v účasti na aktivitách 
FIG prostredníctvom inej gréckej asociácie 
TCG (Grécka technická komora). Zároveň 2 
asociácie boli vylúčené z FIG z dôvodu ne-
platenia členských príspevkov viac ako 3 ro-
ky (Federación Argentina de Agrimensores 
FADA, Argentina, Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico). Celkový počet 
riadnych členov FIG stúpol z 88 na 101.

Ako pridružení členovia boli prijaté ďalšie 
3 štátne organizácie/úrady/agentúry a 2 boli 
vylúčené. Celkový počet pridružených členov 
je momentálne 42.

Ďalšie 3 spoločnosti (firmy) boli prijaté do 
FIG so štatútom „obchodný člen“ (de facto 
trvalí sponzori FIG). Celkový počet „corporate 
members“ je teraz 22.

Boli prijatí 2 noví akademickí členovia FIG 
(univerzity), celkový počet akademických čle-
nov stúpol z 57 na 90.

Jedným z najdôležitejších bodov programu 
VZ bola voľba nového prezidenta FIG na ob-
dobie 2015 – 2018 (CheeHai Teo z Malajzie 
koncom roka ukončí svoje 4-ročné funkčné 
obdobie v decembri 2014) a 2 nových vice-
prezidentov tiež na obdobie 2015 – 2018:
 za novú prezidentku FIG bola zvolená prof. 

Chryssy Potsiou z Grécka (jediný kandi-
dát).

 za novú viceprezidentku bola zvolená 
Diane Dumashie (RICS, V. Británia) a za 
viceprezidenta na svoje 2. volebné ob-
dobie bol zvolený Rudolf Staiger (DVW, 
Nemecko). Viackolovou voľbou sa vybe-

Prejav premiéra 
Malajzie na otváracom 
ceremoniáli 
25. Kongresu FIG.

Valné zhromaždenie 
FIG.

Míting prezidentov 
členských organizácií 
FIG.
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ralo z 5 kandidátov (ostatní kandidáti boli 
z Austrálie, N. Zélandu a zo Švédska).

 tretiemu viceprezidentovi ešte neskončilo 
volebné obdobie – Cheng Pengfei (2012 
– 2016) z Číny.

Ďalším dôležitým bodom VZ boli prezentácie 
a voľba miesta Working Week FIG na rok 
2017. Zvíťazila spoločná ponuka „Finnish 
Association of Geodetic and Land Surveyors 
(MIL)“ a „Finnish Association of Surveyors 
(MAKLI)“ s miestom konania v Helsinkách. 
Vyberalo sa z 3 ponúk. Ostatné ponuky boli 
od „Nepal Institution of Chartered Surveyors 
(NICS)“ s miestom konania v Káthmandú a od 
„Vietnam Association of Geodesy, Cartogra-
phy and Remote Sensing(VGCR)“ s miestom 
konania v Hanoji.

Po 3-ročnej ťažkej diskusii k spôsobu hlaso-
vania na VZ bola odhlasovaná zmena štatútu 
FIG ohľadne sily a váhy hlasu jednotlivých 
členských asociácií, keďže je veľmi veľa ma-
lých asociácií s malým počtom národných 
členov a zopár veľmi veľkých s veľkým poč-
tom členstva, a tým aj každá asociácia pri-
spieva k činnosti FIG veľmi rozdielne (ročný 
členský príspevok v FIG sa platí podľa počtu 
osôb v jednotlivej asociácii). Prijala sa kom-
promisná zmena:
 asociácie s počtom členov pod 999 majú 

1 hlas
 asociácie s počtom členov od 1 000 do 

5 499 majú 2 hlasy
 asociácie s počtom členov nad 5 500 ma-

jú 3 hlasy
Podľa štatistiky FIG situácia v členských 

asociáciách je nasledujúca: 83 členských 

asociácií má menej ako 999 individuálnych 
členov, 15 asociácií má od 1 000 do 5 499 
členov a 3 asociácie majú viac ako 5 500 
členov.

FIG od minuloročného VZ v Abuji – Nigéria 
vydal publikácie, ktoré sú dostupné na stiah-
nutie na webe FIG:
 FIG Publication 59: International Bounda-

ry Making – FIG report
 FIG Publication 60: Fit-For-Purpose Land 

Administration – FIG Guide
 FIG publication 61: CADASTRE 2014 and 

Beyond – FIG report
 FIG Publication 62: Ellipsoidally Referen-

ced Surveying for Hydrography – FIG gu-
ide

 FIG Publication 63: The Africa Task Force 
2009–2014 – FIG report

 FIG Publication 64: Reference Frames in 
Practice Manual – FIG Guide

 FIG publication 49 – second and upda-
ted edition – FIG Guide on Cost Effective 
GNSS Positioning Techniques

 A FIG Review of the Social Tenure Domain 
Model (STDM) Phase II Summary Report

Okrem toho austrálska delegácia predsta-
vila tlačenú publikáciu – CADASTRE 2034, 
ich predstavu o tom, ako by mal vyzerať ka-
taster o ďalších 20 rokov a zároveň ich ná-
rodnú stratégiu.

4.  Prerokovaná problematika na „Fóre 
prezidentov členských asociácií“ 
a „President’s meeting“

Na „Fóre prezidentov členských asociácií“ 
17.6.2014 sa zúčastnil Ing. Ján Hardoš. Bo-
hužiaľ zúčastnilo sa ho len okolo 20 prezi-
dentov, resp. predstaviteľov asociácií, možno 
preto, že FIG takúto diskusiu zorganizovalo 
prvý raz. Bola to voľná a zaujímavá diskusia 
medzi zúčastnenými, kde sa preberali rôzne 
problémy samotného života a problémov pro-
fesijných asociácií v jednotlivých krajinách. 
Okrem iného bol diskutovaný spôsob vzde-
lávania a získavania geodetov – technikov 
do firiem, spôsob hodnotenia celoživotného 
vzdelávania členov (väčšina prítomných aso-
ciácií používa bodovací systém – podobný 
ako naša Komora – napr. Nemecko, Japon-
sko, Malajzia, Francúzsko, Taliansko a iné). 
Diskusia sa viedla aj okolo úmyslu Japonska 
a Malajzie premenovať náš profesijný a študij-
ný odbor Geodézia na Geomatika (podobne 
ako vo Švajčiarsku). Nemeckí prezidenti BDVI 
a DVW spoločne s Ing. Hardošom varovali 
pred touto zmenou a odporúčali držať sa tra-
dičného mena profesie a vedeckého odboru, 
keďže by profesia v budúcnosti stratila svoj 
vedecký základ a „geomatikom“ by sa v bu-
dúcnosti mohol stať hocikto, napr. aj študenti 
IT odborov, poľnohospodári, lesníci, environ-
mentalisti a pod. Bohužiaľ, nerobil sa žiaden 
oficiálny zápis, ktorý by slúžil neskôr ako po-
známky pre všetkých zúčastnených.

Pohľad z konferenčného centra na Twin Towers.

Twin Towers v noci.
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Trojhodinové stretnutie vedenia FIG s prezi-
dentmi, resp. tzv. reprezentantmi členských 
asociácií vo FIG („President’s meeting“) sa 
konalo 20. júna 2014 večer. Jeho účelom je 
užší kontakt vedenia FIG s členskými organi-
záciami, hodnotí sa priebeh Kongresu alebo 
pracovného týždňa a riešia sa tam rôzne 
otázky, problémy a námety na zlepšenie prá-
ce FIG. Každý prítomný reprezentant členskej 
asociácie dostane priestor na vyjadrenie. 
Tento rok sa na ňom zúčastnilo vyše 50 zá-
stupcov členských organizácií. Za delegáciu 
Komory geodetov a kartografov sa ho zúčast-
nil Ing. Hardoš.

Už tradične väčšina reprezentantov z tzv. 
„západných“ krajín konštatovala neustály 
úbytok a zvyšovanie vekového priemeru ge-
odetov v profesii, ako aj znižujúci sa počet 
študentov, resp. veľmi nízky počet študentov 
(niekde 2 – 3 za rok). Zástupcovia bývalých 

„východných“ krajín Európy však konštatovali 
opak.

Poľská delegátka konštatovala veľmi vy-
soký počet licencovaných geodetov v Poľsku 
(25 000 na 38,5 mil. obyvateľov), z čoho re-
zultuje katastrofálna situácia v získavaní zá-
kaziek a len cca 30 % ceny oproti minulosti.

Marocký delegát – prezident Marockej 
geodetickej komory (Ordre de Géométres Ex-
perts) vyzval prítomných na angažovanie sa 
vo „veľkej“ národnej politike. Na jeho priamu 
otázku, kto z prítomných sa okrem profesie 
venuje aj miestnej, resp. celonárodnej politi-
ke, neodpovedal kladne nikto, okrem neho 
(je zároveň aj poslancom marockého parla-
mentu). Na základe svojich negatívnych skú-
seností z minulosti vyjadril názor, že pokiaľ 
sa naša profesia nebude sama angažovať 
v politike a pokúšať sa cez politiku zlepšovať 
svoje postavenie, politici sa veľmi rýchlo „po-
starajú“ o nás.

Ing. Hardoš sa vo svojom vystúpení tento-
raz venoval inej téme. Konštatoval, že zatiaľ 
čo sa predstavitelia jednotlivých asociácií 
stretávajú pravidelne každý rok na pracov-
ných týždňoch, resp. kongresoch FIG a re-
latívne dobre sa poznajú navzájom, výmena 
vedeckých a technologických poznatkov je 
tiež na veľmi vysokej úrovni, ale informova-
nosť o samotných profesijných asociáciách je 
biedna. V minulosti vo FIG bolo nepísanou po-
vinnosťou každej asociácie priniesť na VZ tla-
čenú tzv. „národnú správu“, kde bolo možné 
dočítať sa o detailoch zo života profesie v jed-
notlivých krajinách. Dnes nič podobné neexis-
tuje. Samozrejme, stará forma informovanos-
ti v dnešných časoch informačných technoló-
gií je už prežitok a nikto by to nerobil. Preto 
navrhol novému vedeniu FIG založiť digitálnu 
databázu informácií o profesii v každej kraji-
ne, prístupnú cez web FIG, kde by informácie 
napĺňali a priebežne aktualizovali samotné 

členské asociácie. Táto svetová profesijná da-
tabáza by obsahovala komplexné informácie 
o profesii v danej krajine (aké druhy činnosti 
spadajú pod profesiu, kto môže vykonávať 
profesiu – systém regulácie profesie, systém 
vzdelávania, aké profesijné asociácie existujú 
v danej krajine, kto sa môže stať ich členom, 
spôsob celoživotného vzdelávania, počty čle-
nov, druh členstva, disciplinárne právomoci, 
systém poistenia a iné informácie), podobne 
ako je to v CLGE v tzv. „Dynamic Professional 
Knowledge Base“. Prípadne by sa FIG mohlo 
pripojiť k tejto databáze CLGE.

5.  Záver

Možno konštatovať, že FIG sa za roky svojej 
existencie vypracovala na skutočne globálnu 
svetovú profesijnú geodetickú organizáciu, 
ktorá nemá vo svete obdobu. Zatiaľ čo iné ce-
losvetové organizácie z nášho odboru majú 
skôr vedecký charakter a užšie sa špecializu-
jú podľa druhov aktivít („vyššia“ geodézia, fo-
togrametria, kartografia, kataster a pod.), FIG 
sa venuje komplexne celej profesii – všetkým 
druhom profesijných aktivít z vedeckého, 
akademického a technologického hľadiska, 
a snaží sa venovať aj profesijným problémom. 
Okrem samotných profesijných asociácií 
(riadni členovia s hlasovacím právom) zdru-
žuje aj firmy, univerzity, štátne organizácie 
a pod. Je dlhodobo uznávaná v OSN a veľmi 
úzko spolupracuje s mnohými jej celosvetový-
mi agentúrami, ako aj so Svetovou bankou na 
globálnych problémoch našej planéty. Je aj 
ich hlavným „dodávateľom“ expertov z nášho 
odboru.

Najbližšie pracovné týždne a kongres FIG bu-
dú prebiehať:
 2015 – Bulharsko (Sofia) – WW
 2016 – Nový Zéland (Christ Church) – 

WW
 2017 – Fínsko (Helsinki) – WW
 2018 – Turecko (Istanbul) – Congress

Všetky materiály FIG je možné detailnejšie 
preštudovať na adrese www.fig.net

V Bratislave 21. júna 2014

Autori: Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva 

KGaK, Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Pohľad z 82. poschodia Twin Towers.

Čínska štvrť v Kuale Lumpur.
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Pán predseda predstavenstva KGaK, ako 
vôbec došlo k takejto neštandardnej až bez-
precedentnej situácii pri príprave návrhov 
nových zákonov? 

Ing. Ján Hardoš: Myslím si, že v prvom rade 
hlavnou príčinou je chýbajúca komunikácia 
vedenia ÚGKK SR (Úradu) s relevantnou od-
bornou verejnosťou z praxe, ktorú v značnej 
miere okrem iných profesijných organizácií 
reprezentuje Komora. Od vzniku Komory roku 
1996, čiže za 18 rokov, sme zažili päť vedení 
nášho rezortu a musím povedať, že každé zo 
štyroch minulých vedení Úradu s nami prero-
kúvalo všetky zmeny a novelizácie zákonov 
a vyhlášok ešte v štádiu vnútrorezortného pri-
pomienkového konania, resp. priamo s nami 
niektoré zákony a vyhlášky tvorilo. A to bez 
ohľadu, z ktorého politického spektra bolo 
vedenie rezortu nominované. Nakoniec, pripo-
mienkovanie legislatívy má Komora zakotvené 
aj v zákone o komore geodetov a kartografov. 
Samozrejme, nie vždy sme sa dohodli, ale 
zväčša išlo len o detaily, ktoré si vedenie Úradu 
obhájilo. Bohužiaľ terajšie vedenie túto komu-
nikáciu odmietlo a odkázalo nás až na mimo-
rezortné pripomienkové konanie. Je to veľká 
škoda, lebo dobrá legislatíva sa dá vytvoriť len 
v širokej diskusii a oponentúre medzi štátnou 
správou a odborníkmi z praxe. Zákony sa tvoria 
pre občanov, firmy a ľudí, čo v danej sfére pra-
cujú a nielen pre štátnych úradníkov a len pod-
ľa ich predstáv. Zmeny zákonov majú situáciu 
vylepšovať a nie zhoršovať. Drvivá väčšina mi-
nisterstiev komunikuje s dotknutými subjektmi 
už pri samotnej príprave novej legislatívy.

Čo by ste najviac vytkli predkladaným návr-
hom nových zákonov?

Ing. Ján Hardoš: Je toho viac a všetky naše 
zásadné pripomienky si možno prečítať na 
Portáli právnych predpisov MS SR. Tie naj-
podstatnejšie však uvediem:

Zbytočné a nezmyselné rozšírenie zákona 
o KN o ustanovenia patriace do základného 
zákona odboru GaK (zákona o geodézii a kar-
tografii) na úkor zákona o GaK (jeho okliešte-
nie) a z tohto vyplývajúca neprehľadnosť pre 
všetky subjekty používajúce oba zákony.

Ohrozenie vysokoškolského vzdelávania 
v odbore GaK snahou o umelé rozdeľovanie 
vedného odboru odčlenením katastra z tohto 
vedného odboru, pričom kataster je len jed-
nou z aplikácií geodézie a kartografie.

V niektorých pasážach zbytočné a nezmy-
selné zavedenie nových a nepresných definí-
cií v rozpore s dlhoročnou praxou a termino-
lógiou, ako aj viaceré technicky nesprávne 
ustanovenia zákonov.

Predložené návrhy nie sú v súlade s pro-
gramovým vyhlásením vlády, ktoré neobsa-
huje zmenu postavenia profesijných a stavov-
ských organizácií, zmenšovanie ich kompe-
tencií a prenos ich kompetencií späť na štát. 
Je to iniciatívny materiál Úradu.

Neexistujú požiadavky praxe na takúto 
radikálnu zmenu zákonov a ani navrhované 
zmeny neboli vyvolané problémami právnej 
aplikačnej praxe. Niektoré ustanovenia záko-
nov boli samozrejme potrebné, a tie rešpek-
tujeme. Ale niektoré potrebné zmeny sa dali 
riešiť aj novelizáciou zákonov.

Navrhované zmeny zvyšujú nároky na štát-
ny rozpočet prevzatím doterajších kompeten-
cií a činností Komory geodetov a kartografov, 
čím jednoznačne vzniknú Úradu nové nákla-
dy, z verejných zdrojov.

Zhoršujú podnikateľské prostredie v re-
zorte geodézie, ohrozujú zamestnanosť 
v geodetických firmách, pretože vnášajú do 
postavenia autorizovaných geodetov a karto-
grafov právnu neprehľadnosť, neistotu a cha-
os, čo negatívne ovplyvní aj používateľov 
a spotrebiteľov ich služieb.

Zbytočne vyvolávajú nespokojnosť odbor-
nej verejnosti, radikalizáciu postojov súkrom-
ných geodetov voči Úradu, zbytočné rozma-
závanie riešiteľných odborných problémov 
v médiách.

 
Aké dôsledky by malo prípadné prijatie ná-
vrhov týchto zákonov pre členov Komory?

Ing. Ján Hardoš: Mám pocit, že vedenie Úra-
du vôbec nepochopilo úlohu profesijných 
a stavovských organizácií zo zákona pri re-
gulácii regulovaných povolaní, ku ktorým vý-
kon geodetických a kartografických činností 
bezo sporu patrí, obzvlášť výkon činností au-

torizovaných geodetov a kartografov. Pred-
ložené návrhy zákonov zavádzajú dvojakú 
reguláciu profesie: časť geodetov (oprávne-
nie kategórie B: činnosti pre inžiniersku ge-
odéziu) by zostala v Komore, časť geodetov 
(oprávnenie kategórie A: činnosti pre katas-
ter nehnuteľností) návrhy zákonov vynímajú 
z pôsobnosti Komory (môžu zostať len ako 
dobrovoľný členovia) a časť geodetov (opráv-
nenie kategórie C) by podliehala aj Komore aj 
Úradu. Vedenie zoznamov a vydávanie opráv-
není pre geodetov s oprávnením kategórie 
„A“ si berie Úrad – podobne ako to bolo za 
socializmu, pričom Úrad nerieši (ako centrál-
ny orgán štátnej správy ani nemôže) ďalšie 
atribúty regulovaného povolania, vykonáva-
ného v súkromnej sfére (disciplinárna právo-
moc, etický kódex, zabezpečenie povinného 
poistenia, celoživotné vzdelávanie a jeho 
kontrola, medzinárodná spolupráca v odbore 
GaK, vybavovanie podnetov klientov – obča-
nov a právnických osôb), ktoré doteraz bez 
problémov už 18 rokov zabezpečovala Komo-
ra. Návrhy zákonov rušia princíp subsidiarity 
pre regulované povolanie časti geodetov vy-
konávajúcich činnosti v súkromnej sfére, pre-
berané do KN. Princíp subsidiarity znamená, 
že aspekty regulácie povolaní (disciplinárna 
právomoc, etický kódex, zabezpečenie po-
vinného poistenia, celoživotné vzdelávanie 
a jeho kontrola, medzinárodná spolupráca, 
podnety a sťažností klientov a pod.) sa majú 
riešiť prednostne na úrovni najbližšej k praxi, 
čiže ho majú riešiť hlavne profesijné organi-
zácie a nie centrálne štátne orgány. Tento 
princíp pritom podporuje aj legislatíva EÚ. 
V Európskom parlamente už aj prebieha 
diskusia v tom zmysle, že vyššie spomenuté 
atribúty regulovaných povolaní sa dajú účin-
ne zabezpečovať len v profesijných organizá-
ciách s povinným členstvom. Návrhy zákonov 
z dielne Úradu zároveň narúšajú aj legislatí-
vu EÚ prevzatú do právnych predpisov SR 
(Smernica EP o vzájomnom uznávaní profe-
sijnej kvalifikácie a Smernica EP o službách 
na vnútornom trhu EÚ), kde je priamo všet-
kým komorám na našom území vrátane Ko-
mory geodetov a kartografov pridelená úloha 
tzv. „príslušného orgánu“, posudzujúceho 
profesijnú kvalifikáciu (odbornú spôsobilosť) 

Krátky rozhovor s predsedom predstavenstva KGaK 
a predsedom predstavenstva ZZGK
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odborníka z iného, tzv. domovského štátu EÚ, 
ktorý chce dané povolanie vykonávať na úze-
mí iného, tzv. hostiteľského štátu EÚ.

Aké východisko vidíte z tejto neradostnej 
situácie?

Ing. Ján Hardoš: Pri takom veľkom množstve 
zásadných pripomienok si neviem predstaviť 
opravenie nedostatkov predložených zákonov 
rozporovým konaním. Najlepším riešením pod-
ľa môjho názoru by bolo stiahnutie návrhov 
zákonov z legislatívneho procesu a začatie 
prípravy nových návrhov so zohľadnením pri-
pomienok a hlavne za spolupráce s odbornou 
verejnosťou. Pre nevyhnutné ustanovenia, tý-
kajúce sa OPIS by stačila pravdepodobne aj 
novela zákona o KN a novela zákona o GaK. 
Komora má eminentný záujem o obnovu dôve-
ry a dialógu s Úradom. Vedenie Úradu nemôže 
brať odbornú kritiku od členov Komory ako 
útok na ich postavenie (Komora má záujem 
Úrad podporovať a rešpektuje personálne no-
minácie vlády), ale ako vítanú odbornú spätnú 
väzbu veľkého množstva odborníkov z praxe, 
na ktorú Úrad nemusí vynaložiť žiadne finanč-
né prostriedky. Jedine otvorená komunikácia 
a široká odborná diskusia Úradu s odbornou 
verejnosťou, zastúpenou relevantnými profesij-
nými organizáciami môže viesť k skvalitneniu 
technických a legislatívnych predpisov.

 
Pán predseda predstavenstva ZZGK, v akom 
štádiu je v súčasnosti legislatívny proces 
návrhov nových zákonov, ktoré v marci toh-
to roku predložil ÚGKK SR?

Ing. Vladimír Uhlík: Legislatívny proces no-
vých návrhov katastrálneho zákona i zákona 
o geodézii a kartografii, ako aj novely zákona 
o komore geodetov a kartografov, ktoré pred-
ložil ÚGKK SR, je v súčasnosti v štádiu rieše-
nia pripomienok formou rozporových konaní. 
Prvé kolo predmetných rozporových konaní 
sa uskutočnilo s väčšinou povinne pripomien-
kujúcich organizácií, a teda aj s nami. Žiaľ ich 
výsledkom nebolo vyriešenie zásadných pri-
pomienok, ktoré sme mali k predloženým ná-
vrhom zákonov. Teraz očakávame pozvanie 
na druhé kolo rozporových konaní, ktoré sa 
uskutoční za účasti štatutárnych zástupcov 
oboch strán. Tým by sa malo ukončiť riešenie 
pripomienok.

Čo bude nasledovať po druhom kole rozpo-
rových konaní v predmetnom legislatívnom 
procese? Je možné, že návrhy zákonov po-

sunie ÚGKK SR ďalej, aj keď nebudú vyrie-
šené zásadné pripomienky a návrhy záko-
nov neprepracuje?

Ing. Vladimír Uhlík: Potom budú uvedené 
návrhy zákonov postúpené do Hospodárskej 
a sociálnej rady vlády SR (HSR SR), ktorá ich 
ďalej môže odporučiť do Legislatívnej rady 
vlády, ale rovnako ich môže vrátiť na prepra-
covanie. Po schválení v Legislatívnej rade 
Vlády SR sa predmetné zákony postupujú na 
rokovanie Vlády SR a odtiaľ už do Národnej 
rady SR. Je však možné aj to, že v prípade ak 
návrhy nebudú prepracované v zmysle zásad-
ných pripomienok, nebudú potom predlože-
né ani na rokovanie HSR SR, kde ich za ÚGKK 
SR predkladá minister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Nebýva totiž zvykom, 
aby sa návrhy, pri ktorých je veľké množstvo 
nevyriešených zásadných pripomienok, boli 
postúpené na ďalšie rokovanie. Na rokovaní 
HSR SR budeme mať svoje zastúpenie, keď-
že náš ZZGK je členom AZZZ SR a tak má 
právo (ako jediný z našich subjektov) zúčast-
niť sa aj HSR SR. Svoje právo v prípade potre-
by aj využijeme a budeme hájiť záujmy našich 
geodetov a kartografov.

Mohli by ste nám vysvetliť, čo bolo dôvo-
dom na vznik spoločného stanoviska a vy-
hlásenia odbornej geodetickej verejnosti 
k predloženým legislatívnym zmenám v ob-
lasti geodézie, kartografie a katastra?

Ing. Vladimír Uhlík: Ako som už uviedol 
v predchádzajúcich odpovediach, ÚGKK SR 
v prvom kole rozporových konaní neakcepto-
val naše zásadné pripomienky. Podľa nášho 
názoru nedokázal svoje návrhy dostatoč-
ne vysvetliť, ani odborne obhájiť a naopak 
takmer všetky naše návrhy odmietol. Čo je 
však ešte horšie, namiesto toho sme sved-
kami nekalých a zákulisných praktík, ktorými 
sa snažia destabilizovať a rozoštvať odbornú 
geodetickú verejnosť. ÚGKK SR na rôznych 
úrovniach a rokovaniach tvrdí, že geodetická 
verejnosť súhlasí s predloženými legislatív-
nymi zmenami a len hŕstka jedincov je proti 
nim. Týmto spoločným stanoviskom a záro-
veň vyhlásením dávame jednoznačne najavo, 
že to tak nie je. Prevažná väčšina odbornej 
verejnosti je jednotná a stojí za svojimi zásad-
nými pripomienkami a tvrdeniami v tom, že 
predložené zákony nie sú pripravené kvalitne 
a treba ich zásadne prepracovať.

Skutočne, ak si aj nezainteresovaný laik po-

zrie signatárov tohto vyhlásenia, zistí, že sú 
to predstavitelia takmer všetkých relevant-
ných stavovských organizácií, ktoré zdru-
žujú geodetov a kartografov v Slovenskej 
republike a dokonca aj predstavitelia vyso-
koškolských vzdelávacích inštitúcií v SR, 
nemám pravdu?

Ing. Vladimír Uhlík: Máte pravdu, príprava 
nových zákonov bez akejkoľvek konzultácie 
s odbornou verejnosťou, postoj vedenia ÚGKK 
SR počas rozporových konaní a praktiky, 
ktoré sa dejú okolo týchto návrhov zákonov, 
priviedli široké spektrum odborníkov z rezor-
tu geodézie, kartografie a katastra k tomuto 
jednotnému stanovisku. V krátkosti uvádzam 
zoznam subjektov, resp. stavovských organi-
zácií a vzdelávacích inštitúcií, ktoré uvedené 
stanovisko skoncipovali a podpísali: Zamest-
návateľský zväz geodézie a kartografie,  
Komora geodetov a kartografov,  Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov,  Karto-
grafická spoločnosť Slovenskej republiky, 
 Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu 
a diaľkový prieskum,  Slovenská asociácia 
pre geoinformatiku,  Komunita Geoinforma-
tika.sk

Kladný postoj k spoločnému stanovisku a vy-
hláseniu prejavili aj zástupcovia slovenských 
univerzít, ktorí vyučujú na odbore geodézia 
a kartografia: Stavebná fakulta Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave,  Stavebná 
fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (Katedra 
geodézie).

 
Aký bude ďalší postup v súvislosti s vaším 
spoločným stanoviskom?

Ing. Vladimír Uhlík: Náš ďalší postup bude 
spočívať v mediálnom zverejnení nášho sta-
noviska a usporiadaní tlačovej konferencie. 
Následne pošleme stanovisko a vyhlásenie 
predstaviteľom vládnej moci. Skrátka urobí-
me všetko preto, aby sa začala široká odbor-
ná a rovnocenná diskusia všetkých relevant-
ných subjektov s predkladateľom ÚGKK SR 
a následné prepracovanie legislatívnych ná-
vrhov. V prípade neakceptovania zásadných 
pripomienok a pretrvávajúcich rozporov bu-
deme žiadať stiahnutie týchto návrhov záko-
nov z legislatívneho procesu.

Páni, ďakujem za váš čas a odpovede na otázky.

Rozhovor viedol a otázky predsedovi predstavenstva 
KGaK a predsedovi predstavenstva ZZGK kládol 
predseda redakčnej rady Ing. Štefan Lukáč.
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Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti 
k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra

Pripravované návrhy katastrálneho zákona, 
zákona o geodézii a kartografii a novela zá-
kona o komore geodetov a kartografov, ktoré 
predložil v marci tohto roku Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), pri-
nášajú zásadné rozpory v aplikačnej praxi, 
ktorá si v dnešných technologických časoch 
žiada úplne iné, nové, moderné prístupy a rie-
šenia. Odborná geodetická verejnosť žiada 
začať širokú odbornú a rovnocennú diskusiu 
všetkých relevantných subjektov a následne 
prepracovať legislatívne návrhy v súlade s vý-
sledkami odbornej diskusie a úrovne súčas-
ného poznania v odbore, a v prípade pretrvá-
vajúcich rozporov stiahnutie týchto návrhov.
 
Nevyhovujúcu kvalitu uvedených návrhov 
dokumentuje množstvo pripomienok predlo-
žených v rámci medzirezortného pripomien-
kového konania. Zákon o geodézii a karto-
grafii má len 28 paragrafov, napriek tomu 
je k návrhu evidovaných 400 pripomienok, 
z toho 201 zásadných. Katastrálny zákon má 
spolu 113 paragrafov, k zneniu má odborná 
verejnosť 727 pripomienok, z toho 329 zá-
sadných. Celkovo v rámci mimorezortného 
pripomienkového konania vznieslo pripo-
mienky k zákonu o geodézii a kartografii 
24 subjektov, a k zákonu o katastri nehnuteľ-
ností 34 subjektov (ministerstvá, iné štátne 
inštitúcie a odborné profesijné organizácie). 
Zároveň hromadnú pripomienku verejnosti 
k zákonu o geodézii a kartografii oficiálne 
podporilo 896 jednotlivcov a k zákonu o ka-
tastri nehnuteľností 912 jednotlivcov – odbor-
níkov pracujúcich v odbore geodézie a karto-
grafie.

 
Táto neutešená, ba až katastrofálna štatistika 
je dôsledkom skutočnosti, že tvorca návr-
hov ÚGKK SR nevytvoril priestor na obvyklú 
odbornú diskusiu so zástupcami odbornej 
verejnosti, nevyhnutnú pri takých zásadných 
zmenách, aké tieto návrhy prinášajú. Ďalej 
poukazujeme na skutočnosť, že navrhované 
zmeny prinášajú ústup v oblasti vyžadovanej 

kvality geodetických činností, ako aj ustrnutie 
katastra na starých technických princípoch, 
ktoré majú pôvod pred 100 a viac rokmi. 
Pripravované návrhy zákonov sa negatívne 
dotýkajú nielen odbornej verejnosti, ale aj ši-
rokej občianskej spoločnosti, keďže zhoršujú 
ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku 
a negarantujú hodnovernosť údajov katastra 
pre ďalšie generácie. Rovnako bezdôvodne 
narúšajú kompetencie, a tým aj samotnú 
existenciu stavovskej organizácie geodetov 
a kartografov na Slovensku (Komory geode-
tov a kartografov) a pokúšajú sa presunúť jej 
právomoci pod ÚGKK SR.
 
Tieto skutočnosti primäli všetky relevantné 
subjekty, ktoré združujú geodetov a karto-
grafov v Slovenskej republike, aby vydali spo-
ločné stanovisko, a tým deklarovali už ďalej 
neúnosný a neakceptovateľný stav v prebie-
hajúcom legislatívnom procese. Naliehavosť 

radikálneho riešenia situácie zvýrazňuje fakt, 
že v prvom kole rozporových konaní v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania k 
predkladaným návrhom, tvorca a predklada-
teľ návrhov ÚGKK SR nechce ustúpiť jasným 
odborným argumentom, napriek tomu, že 
vo väčšine prípadov svoje návrhy nedokáže 
dostatočne vysvetliť ani odborne obhájiť. Na-
miesto toho sme svedkami nekalých a záku-
lisných praktík, ktoré sa snažia destabilizovať 
a rozoštvať odbornú geodetickú verejnosť.

Veríme, že toto spoločné stanovisko konečne 
podnieti začiatok odbornej a zároveň partner-
skej diskusie, ktorá by mala priniesť inovatív-
ne riešenia využívajúce modernú technolo-
gickú bázu. Celý rezort geodézie, kartografie 
a katastra potrebuje reflektovať súčasnosť, 
obnoviť mapový operát a integrovať do svojej 
praxe najnovšie vedecké a technické výdo-
bytky a prostriedky.
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Spoločné stanovisko podpísali vlastnou rukou 
predstavitelia a štatutári nasledujúcich stavov-
ských organizácií a vzdelávacích inštitúcií:

 
Za Zamestnávateľský zväz geodézie a karto-
grafie: Ing. Vladimír Uhlík, predseda predsta-
venstva
Za Komoru geodetov a kartografov: Ing. Ján 
Hardoš, predseda predstavenstva,
Za Slovenskú spoločnosť geodetov a karto-

grafov: Ing. Dušan Ferianc, predseda výkon-
ného výboru,
Za Kartografickú spoločnosť SR: Ing. Róbert 
Fencík, PhD., predseda výkonného výboru,
Za Slovenskú spoločnosť pre fotogrametriu 
a diaľkový prieskum: Ing. Marko Paško, pred-
seda,
Za Slovenskú asociáciu pre geoinformatiku: 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., pod-
predsedníčka,

Za Komunitu Geoinformatika.sk: Mgr. Milo-
slav Ofúkaný,
Za Stavebnú fakultu STU v Bratislave: prof. 
Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan fakulty,
Za Stavebnú fakultu ŽU (Katedru geodézie): 
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, vedúca katedry.

 

Bratislava 1. októbra 2014

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 48/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. júna 2014

V sobotu 31. mája 2014 sa Ing. Ján Hardoš 
na pozvanie predsedu Slovenskej komory 
stavebných inžinierov (SKSI) zúčastnil na 
verejnej časti VZ SKSI ako hosť. VZ sa konalo 
v Bratislave v aule Stavebnej fakulty STU. Vo 
svojom príhovore k účastníkom VZ informo-
val o súčasnej situácii v Komore geodetov 
a kartografov a prebiehajúcich legislatívnych 
procesoch a okrem iného spomenul aj ak-
tuálny proces revízie regulovaných povolaní 
v štátoch EÚ iniciovaný Európskou komisiou. 
Po skončení verejnej časti VZ sa Ing. Hardoš 
spolu s ďalšími hosťami (rektor STU, predse-
da SKSI, prezident Zväzu stavebných pod-
nikateľov Slovenska, predseda Slovenskej 
živnostenskej komory, dekani stavebných 
fakúlt: STU v Bratislave, Žilinskej univerzity 
a Technickej univerzity v Košiciach) zúčastnili 
na neformálnom stretnutí na Stavebnej fakul-
te STU, ktoré zorganizoval dekan Stavebnej 
fakulty STU prof. Kopáčik. Účastníci stretnutia 
si v neformálnej diskusii vymenili názory na 
mnohé súčasné pálčivé otázky podnikania, le-
gislatívy, honorárových poriadkov a školstva.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 49/2014

autor: Ing. Vladimír Stromček, 4. júna 1914

28. mája 2014 sa konalo prvé rokovanie od-
borných garantov a organizačného výboru 

22. slovenských geodetických dní (SGD). 
Predmetom rokovania bolo zhodnotenie 
skúseností z 21. SGD, informácia o mieste 
a termíne konania 22. SGD a stanovenie 
základných tematických blokov. 22. SGD sa 
budú konať v hoteli Holiday Inn v Žiline 6. – 
7. novembra 2014. Obsahom podujatia budú 
tieto témy: informácie z odboru geodézia 
a kartografia; uplatňovanie nových technoló-
gií, so zameraním na hromadný zber údajov; 
historické reminiscencie v odbore; tematický 
blok projekty pozemkových úprav bude spoje-
ný s diskusným fórom a záverečným blokom 
budú študentské práce z oblasti geodézie, ka-
tastra a GIS. Súčasťou 22. SGD bude aj výsta-
va meračskej techniky a spoločenský večer.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 50/2014

autor: Ing Peter Repáň, 11. júna 2014

Na základe dotazov viacerých našich čle-
nov vás informujeme, že k novele zákona č. 
330/1991 o pozemkových úpravách sa or-
ganizujú dve odborné akcie, a to agentúrou 
Asertív – „Novela zákona o pozemkových 
úpravách v praxi“ (pozvánku ste dostali 9. 
júna 2014), a Komorou pozemkových úprav 
– „Školenie k novele zákona č. 330/1991 
o pozemkových úpravách“, ktorá sa uskutoč-
ní 26. júna 2014 v Banskej Bystrici (pozván-
ku prikladáme). Akcia organizovaná agen-
túrou Asertív je určená pre širšiu odbornú 
verejnosť a negeodetov.

Akcia organizovaná KPU je určená hlavne 

pre projektantov pozemkových úprav a pre 
geodetov a kartografov.

Za účasť na týchto akciách sa členom na-
šej Komory pripíšu body do vzdelávania.

Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 51/2014

autor: Ing. Vladimír Vázal, 12. júna 2014

5. júna 2014 sa uskutočnilo zasadanie dozor-
nej rady KGaK. Na zasadaní boli prerokované 
plnenia uznesení DR, plnenia uznesení VZ, 
výsledky kontroly činnosti orgánov Komory, 
čerpanie rozpočtu a kontrola hospodárenia 
s finančnými prostriedkami.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory 
a kontrolu hospodárenia s finančnými pros-
triedkami za prvý štvrťrok 2014 v zmysle čl. 
7 štatútu DR bolo vykonané 3. júna 2014. Vý-
sledky kontroly potvrdzujú správnosť a prav-
divosť vykazovaných a evidovaných údajov 
a čerpanie rozpočtu v súlade so schváleným 
rozpočtom.

Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. 
Vladimír Vázal. vladimir.vazal@enel.com

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 52/2014.

autor: Ing. Peter Repáň, 19. júna 2014

Dávame vám do pozornosti nasledujúci inter-
netový odkaz z nedávneho obdobia:

http://www.zive.sk/clanok/96519/pre-
daj-pozemku-je-mozny-len-s-windows-a-ob-
cianskym-preukazom-s-cipom
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Budeme sa snažiť aj naďalej podobné 
odkazy vyhľadávať a informovať vás o nich 
takouto formou.

Ak nájdete aj vy niečo dôležité a zaujíma-
vé pre členov Komory, informujte o tom pro-
sím Kanceláriu komory.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 53/2014

autor: Ing. Vladimír Raškovič, 3. júla 2014

Aplikácia na vydávanie časti SPIKN vo for-
máte FÚVI podľa výrezu VGI pre zhotoviteľov 
geometrických plánov je zo strany VÚGK pri-
pravený na testovaciu prevádzku.

Pod záštitou podpredsedu ÚGKK Ing. Su-
chého bude v najbližších dňoch aplikácia na-
sadená do testovacej prevádzky v okresoch 
Malacky, Skalica a Nitra. Zhotovitelia žiada-
júci údaje z dokumentácie môžu požiadať aj 
o údaje SPIKN k výrezu VGI.

Ak sa nevyskytnú problémy s aplikáciou, 
bude nasadená celoplošne – termín zatiaľ nie je 
známy. Keďže ide o jednoduchú aplikáciu, pred-
pokladáme, že test nebude dlhší ako 1 mesiac.

Bližšie informácie u Ing. Vladimíra Raško-
viča: rasko@gok.sk

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 54/2014
autor: Ing. Miroslav Hudec, 7. júla 2014
Na ÚGKK SR sa 1. júla 2014 uskutočnilo roz-
porové konanie k návrhu zákona o geodézii 
a kartografii a novele zákona o komore geo-
detov a kartografov so Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie (ZZGK). 

V rámci partnerských vzťahov medzi ZZGK 
a KGK sa rokovania zúčastnil člen predsta-
venstva Ing. Miroslav Hudec. Väčšina pripo-
mienok postúpila s trvajúcimi rozpormi do 
ďalšieho kola konania s účasťou štatutárov.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 55/2014

autor: Ing. Miroslav Hudec, 7. júla 2014
Na ÚGKK SR sa 3. júla 2014 uskutočnilo roz-
porové konanie k návrhu katastrálneho záko-
na, zákona o geodézii a kartografii a novele 
zákona o Komore geodetov a kartografov so 
zástupcami verejnosti (hromadné pripomien-
ky). Zástupcom verejnosti v zmysle podaných 
hromadných pripomienok je Komora geode-
tov a kartografov (KGaK). Rokovaciu skupinu 
viedol predseda predstavenstva KGaK Ing. 
Ján Hardoš. Rokovania sa ďalej zúčastnili: 
Ing. Anna Holá, Ing. Marián Bulla, prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Miroslav Hudec. 
Interný záznam z rokovania viedla tajomníč-
ka Komory Ing. Ingrid Geisseová. Rokovanie 
prebiehalo vo vecnej atmosfére. Väčšina pri-
pomienok verejnosti a Komory nebola akcep-
tovaná a postúpila s trvajúcimi rozpormi do 
ďalšieho kola konania s účasťou štatutárov.

Krátka správa z činnosti komisie 
pre KN a PÚ č. 56/2014

autor: Ing. Vladimír Raškovič, 2. októbra 
2014

Podľa vyjadrenia podpredsedu ÚGKK SR Ing. 
Ľubomíra Suchého, si budú môcť komerč-
ní geodeti najneskôr od 15. októbra 2014 
žiadať k výrezom VGI poskytovaným ku geo-

detickým prácam aj zodpovedajúce údaje 
SPIKN vo výmennom formáte FPU.

V súčasnosti prebieha školenie pracovní-
kov katastrálnych odborov na obsluhu apliká-
cie a implementácia drobných opráv a autori-
začnej rutiny.

Bližšie informácie je možné získať u Ing. 
V. Raškoviča. rasko@gok.sk

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 57/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 7. októbra 
2014

Vo štvrtok 2. októbra 2014 sa stretlo v Brati-
slave na svojom zasadaní predstavenstvo Ko-
mory. Na zasadaní boli prerokované plnenia 
uznesení a prijatá korešpondencia, ďalší po-
stup po prieskume záujmu členskej základ-
ne o elektronický odber noriem, príprava bu-
dúceho valného zhromaždenia, stav príprav 
22. SGD, správa o plnení rozpočtu za prvý 
polrok 2014. Predstavenstvo sa zaoberalo 
aj aktuálnou situáciou v legislatívnej oblasti 
v odbore geodézia a kartografia a prebehlo 
rokovanie o ďalšom spoločnom postupe.

Na základe prijatého odstúpenia Ing. Ma-
riána Bullu z funkcie člena predstavenstva 
a z pozície regionálneho zástupcu pre Žilin-
ský kraj, boli v zmysle volebného poriadku 
oslovení ďalší kandidáti v poradí z posled-
ných volieb. Prijatie funkcie člena predstaven-
stva potvrdil Ing. Andrej Gargalovič. Novým 
regionálnym zástupcom pre Žilinský kraj bol 
menovaný Ing. Vladimír Stromček.

Bližšie informácie je možné získať u čle-
nov predstavenstva.

Pozvánka na 22. slovenské geodetické dni v Žiline

Milé dámy, vážení páni,
srdečne vás v mene organizačného výboru a odborných garantov po-
zývame už na 22. slovenské geodetické dni. Budú sa konať po šiesty 
raz v hoteli Holiday Inn Žilina 6. a 7. novembra tohto roku. Tak ako vždy 
sa pre vás snažíme pripraviť dobrý program, zaujímavú výstavu, veselý 
spoločenský večer a celkovo príjemné prostredie na stretnutie s priateľ-
mi, spolužiakmi a kolegami, s ktorými sa často v priebehu roka nevidíte.
22. slovenské geodetické dni pripravujeme za tých istých podmienok 

ako vlani, účastnícky poplatok sa nemení a podarilo sa nám znížiť 
cenu ubytovania o 10 €.

Bude nám potešením, ak naše pozvanie prijmete. Svojou účasťou 
prispejete k tomu, aby sme spoločne s optimizmom a dobrou náladou 
opätovne dokázali odolnosť, stabilitu a pevnosť geodeticko-katastrál-
neho stavu, a aj to, že nás nemožno rozdeliť.
Za predstavenstvo Komory geodetov a kartografov Ján Hardoš

Za odborných garantov a organizačný výbor 22. SGD Vladimír Stromček
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Štvrtok – 6. november 2014

Informácie z odboru geodézia a kartografia
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov

Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii
2. blok – Odborný garant:
Ing. Štefan Lukáč
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

KOVÁČ, M. – GEOTECH Bratislava
Nové trendy v geodézii – Leica Multistation MS50

TOMÁNEK, R. – Geodis Slovakia, s. r. o.
Novinky prístrojovej techniky firmy Topcon

OROS, M. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Snímkovacie technológie Trimble dostupné každému

LUKÁČ, Š. – FERIANC, D. – KORBAŠOVÁ, M. – Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov, SvF STU Bratislava
Geodetická a metrologická podpora subatómového výskumu v CERN-e

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, spol. s r. o.
Užitočné nástroje spracovania a vizualizácie výstupov z obrazového 
a laserového skenovania

FRAŠTIA, M. – HOLUBEC, M. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Porovnanie výškových modelov z leteckého laserového a obrazového 
skenovania

MARČIŠ, M. – TRHAN, O. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Fotogrametrická dokumentácia zvonice

URBANOVÁ, M. – Geotronics Slovakia, s. r. o.
Zber GIS údajov pre geodetov

PATOČKA, O. – Bentley systems ČR, s. r. o.
Novinky z oblasti Bentley aplikačních SW pro zpracování prostorových dat

Historické reminiscencie v odbore geodézie a kartografie
3. blok – Odborný garant:

Ing. Dušan Ferianc
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

MAREK, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Zememeračstvo, geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností na 
Slovensku od nepamäti po dnešok

VLČEK, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Niektoré aspekty vývoja pozemkových evidencií po roku 1964 a ich dosah 
na dnešok

JEŽKO, J. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Profesor Pavel Gál a jeho pôsobenie na katedre geodézie SvF STU 
Bratislava

Piatok – 7. november 2014

Projekty pozemkových úprav + diskusné fórum k úvodným 
referátom
4. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Uhlík
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

REPÁŇ, P. – Nagy, Š. – Komora geodetov a kartografov
Ceny geodetických a kartografických prác

UHLÍK, V. – GEODÉZIA Bratislava, a. s.
Pozemkové úpravy na Slovensku za posledných 20 rokov

KOŽÁR, J. – KLOBUŠIAK, M. – GEO-KOD, s. r. o. 
Zmena paradigmy geodézie, kartografie a katastra a jej dosah na 
aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy po etapách prostriedkami 
matematickej štatistiky

Študentské práce z oblasti geodézie, katastra a GIS
5. blok – Odborní garanti:
Ing. Róbert Fencík, PhD.
predseda Kartografickej spoločnosti SR
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

JANKOVSKÝ, I. – Fakulta BERG TU Košice
Zisťovanie deformačných posunov na vodnom diele Starina 

CZIKHARDT, R. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Hodnotenie kvality máp katastra v okrese Bratislava

JURČIAK, F. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Aplikácia neurónových sietí na tvorbu predikčných modelov v GIS

MOJŠOVÁ, D. – SvF ŽU v Žiline
Turistická informačná mapa regiónu Liptov

Odborný program 22. slovenských geodetických dní
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Nová Leica Nova MS50 je prvá totálna stanica, ktorá kombinuje všetky významné technológie 
merania v jednom prístroji a otvára tak dvere do novej dimenzie fascinujúceho sveta geopriestorových 
údajov. Všetky funkcie – 3D skenovanie, vysokopresná totálna stanica, digitálne snímkovanie, 
pripojenie ku GNSS – sú odteraz v jednom prístroji.

Spoločnosť Geodis Slovakia, s.r.o., ako distribútor značiek TOPCON a FARO na Slo-
vensku, predstavuje nový rad laserových skenerov FOCUS 3D X-series. Patria do 
neho skenery FARO FOCUS X 130 a X 330.

Najnovšie skenery FARO série X poskytujú úžasnú výkonnosť, malé rozmery a pri-
spôsobivosť pri vykonávaní laserového skenovania v interiéroch aj exteriéroch. Ske-
nery FARO FOCUS 3D s dosahom skenovania na 130 m (FOCUS X 130), respektíve 

Nový rad laserových skenerov FARO

Leica Nova MS50 MultiStation

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

330 m (FOCUS X 330) sú ideálnym nástrojom pre všetky skenovacie aplikácie, ako 
sú architektúra, BIM, stavebníctvo, správa zariadení (facility management), priemy-
selná výroba, znalecké posudky, rekonštrukcie a zaznamenanie havárií, ťažba nerast-
ných surovín a veľa ďalších.

Ľahko prenosné skenery Focus 3D série X umožňujú rýchle, priame a presné mera-
nie objektov a budov. Zaznamenávajú architektonické fasády, zložité štruktúry, výrob-
né a dodávateľské zariadenia, miesta nehôd, veľkoobjemové komponenty, potrubné 
vedenia, lomové steny a akékoľvek ďalšie skutočnosti. Kombináciou vysoko presnej 
skenovacej technológie so skutočnou mobilitou a jednoduchou obsluhou ponúkajú 
nové skenery série Focus X spoľahlivosť, flexibilitu a prezeranie zaznamenaných dát 
v reálnom čase. Vďaka integrovanému GPS prijímaču sú laserové skenery FARO X 
130 a X 330 schopné korelovať jednotlivé skeny v postprocesingu. Tieto výhody vo 
výkonnosti neprichádzajú na úkor bezpečnosti, pretože skenery FARO X 130 a X 330 
používajú triedu lasera 1 – laserový lúč bezpečný pre oči.

Dotyková obrazovka skenerov FARO Focus X 330 a X 130 sa ovláda rovnako jedno-
ducho ako smartfón. Laserové skenery s výdržou batérie 4,5 h majú vysokú úroveň 
flexibility a vytrvalosti. Nízka hmotnosť, malé rozmery a pamäť na prenosnej SD karte 
robia skenery X-série skutočne mobilnými. A na záver to najlepšie – skenery FARO 
Focus X 330 a X 130 ponúkame za skutočne jedinečné ceny. Na získanie ďalších 
informácií nás prosím kontaktujte na geotopcon@geodis.sk.

Najdôležitejšie o Leica MS50:

Presné skenovanie s extra dlhým dosahom
 1 000 bodov/s
 dosah skenovania až do 1 000 m
 milimetrová presnosť naskenovaných bodov

Rýchly bezhranolový diaľkomer s dosahom 

až 2 000 m
 bezhranolové meranie až do 2 000 m
 kratší čas merania

www.geodis.sk

Spracovanie mračna bodov ešte v teréne
 automatická registrácia mračna bodov
 3D prehliadač mračna bodov
 modelovanie povrchu priamo v totálnej stanici

Toto revolučné riešenie poskytuje bezkonkurenčnú 
presnosť, kvalitu dát a široký rozsah aplikácií, kde 
môže byť totálna stanica použitá. 

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

FARO® Laser Scanner Focus3D X 130 FARO® Laser Scanner Focus3D X 330

3
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Širokouhlá kamera
 snímanie obrazu s frekvenciou až 20 Hz
 jednoduchá a komplexná dokumentácia meraných 

objektov
 automatické snímanie panoramatických snímok

Rýchla akcelerácia a spoľahlivá motorizácia 
 najvyššia rýchlosť a akcelerácia vo svojej triede
 automatické vyhľadanie terča so systémom 

PowerSearch
 dlhé servisné intervaly
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Pri zrode prvých GNSS prijímačov ALTUS stála od začiatku belgická firma Septentrio. 
Najprv to bolo iba dodávanie kompletných základových dosiek do modelových radov 
ALTUS APS-3 vyrábaných v kalifornskej centrále ALTUS-u a od minulého roka aj ich 
kompletnou výrobou pre európsky trh. Momentálne Septentrio dolaďuje posledné 
prípravy na spustenie predaja úplne nového modelu ALTUS APS-NR2. Ide o prelomo-
vý model vo svojej triede, charakteristický malými kompaktnými rozmermi, novými 
možnosťami spojenia s iným zariadením cez bezdrôtové technológie, vysokým výko-
nom pre geodetickú činnosť, ale aj pre prácu v iných oblastiach.

Najväčším prínosom novinky ALTUS APS-NR2 je pripojenie cez wi-fi z ľubovoľného 
zariadenia cez webové rozhranie s možnosťou konfigurácie NTRIP a sledovania dát. 
V praxi to znamená, že zariadenie sa dá spojiť a konfigurovať cez Wi-Fi napríklad 
so smartfónom, iphonom, tabletom, PDA, notebookom, alebo osobným počítačom 
a s podobnými zariadeniami. Umožňuje tak ukladať NMEA dáta po zadaní IP adresy 
do webového prehliadača spomenutých zariadení. Meranie v režime RTK je od pre-

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

došlého modelu APS-3 presnejšie. APS-3 má výrobcom udávanú presnosť v polohe 
1cm+1ppm a vo výške 2+1ppm. Presnosť pri APS-NR2 sa uvádza v polohe 0,6 cm 
+0,5ppm a vo výške 1cm+1ppm. Zároveň nové zariadenie využíva ešte výkonnejšie 
spojenie bluetooth na prenos dát pre merania a vytyčovania v reálnom čase. Nový 
model si stále ponecháva filozofiu „otvorenej“ voľby softvéru. Užívateľ si môže vybrať 
zo softvérov SurvCE, Field Genius alebo Digiterra.

Od predošlého modelového radu APS-3 si samozrejme ponechal svoju jedinečnosť 
– dva sloty na batérie vymeniteľné počas prevádzky, ktorým sa zvýšila kapacita z 2 x 
2 500 mAh na 2 x 3 400 mAh. Prístroj je zároveň riešený tak, že má ešte nižšiu spot-
rebu energie ako predtým, výrazne menšie rozmery a hmotnosť iba 700 g.

Tento model sa vyznačuje veľmi kvalitným konštrukčným spracovaním a vysokou 
odolnosťou voči vonkajším poveternostným podmienkam. Dôkazom je aj pracovná 
teplota od –40°C do +85°C.

ALTUS APS-NR2

www.septentrio.com www.altus-ps.com, www.altus-gnss.sk

Trimble Geo7X obsahuje laserový diaľkomer

Na získanie ďalších informácií kontaktujte: Geotronics Slovakia, s. r. o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava, Tel. +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

ALTUS

POSITIONING SYSTEMS

er

Klasická predstava geodeta brodiaceho sa terénom s dlhou výtyčkou, na ktorej má 
umiestnený GNSS prijímač, kontrolnú jednotku, a s kufrom zamestnávajúcim mu 
druhú ruku, je dávno minulosťou.

Buďte moderní a vyrazte do terénu iba s ľahkým ručným GNSS prijímačom a s poci-
tom, že všetko, čo potrebujete, máte so sebou. Pohodlie pri meraní nemá vplyv na 
kvalitu dát, všetky parametre zostávajú nezmenené oproti klasickému geodetickému 
roveru. S novou generáciou prijímača Trimble Geo 7X máte k dispozícii 220-kaná-
lový GNSS prijímač s výkonným Trimble Maxwell 6 chipsetom a internou anténou, 
ktorá umožňuje príjem signálov zo všetkých družicových systémov. Samozrejmos-
ťou je zabudovaná 5 MPix kamera pre zachytenie doplňujúcich informácií v teréne. 
Vďaka 1 GHz procesoru doplnenému o grafický procesor a dotykovému displeju 
s uhlopriečkou 11 cm, s automaticky redukovaným LED podsvietením, bude práca 
s podkladovými mapami rýchla, presná a pohodlná za akýchkoľvek podmienok.

Na vysoko presné meranie využite špeciálnu teleskopickú výtyčku s dĺžkou iba 1,3 m, 
s libelou v kovovom puzdre. Pohybujete sa v problematickom teréne a potrebujete 
pripojiť externú anténu na stabilný príjem družicového signálu? Žiadny problém. 
Geo 7X je možné upevniť na klasickú výtyčku a pripojiť k nej kvalitnú anténu Trimble 
Zephyr 2.

Trápite sa s meraním rohov budov, bodov za plotmi alebo inými prekážkami? Unavuje 
vás neustála kombinácia merania GNSS prijímačom a totálnou stanicou? Využite 
zabudovaný laserový diaľkomer na domeriavanie bodov až do vzdialenosti 120 m.

Profesionálny meračský softvér Trimble Access s množstvom zabudovaných funkcií 
nevyhnutných pre kvalitné, spoľahlivé a presné geodetické práce dokonale dopĺňa 
prvý ručný geodetický GNSS prijímač.
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

Repáň: K novele zákona č. 330/1991 o pozem-
kových úpravách sa organizujú dve odborné 
akcie, a to agentúrou Asertív – „Novela zákona 
o pozemkových úpravách v praxi“ a Komorou 
pozemkových úprav – „Školenie k novele zákona 
č. 330/1991 o pozemkových úpravách“, ktorá sa 
uskutoční 26. júna 2014 v Banskej Bystrici. Akcia 
organizovaná agentúrou Asertív je určená pre šir-
šiu odbornú verejnosť a negeodetov. Akcia orga-
nizovaná KPU je určená hlavne pre projektantov 
pozemkových úprav a pre geodetov a kartografov.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej čle-
novia budú zaoberať eventuálnou zmenou formy 
vzdelávania do budúcnosti a preskúmajú mož-
nosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Doterajšie návrhy na riešenie:
 Navrhovaná možnosť e-learningu – treba zade-

finovať databázu údajov a otázok, ktoré tvoria 
základnú podmienku fungovania tohto systé-

mu. Dôležitá je aj otázka finančného zabezpe-
čenia pre jeho tvorbu. E-learning je navrhovaný 
ako doplnková forma pre AGaK, ktorí nesplnili 
v súčasnosti schválený systém získavania bo-
dov za účasť na odborných podujatiach.

 Požiadavka na prof. Kopáčika k prevereniu 
možností e-learningu v Maďarsku trvá.

 Na základe konzultácie s fy DuoMedia k mož-
nosti spracovania e-learningu prostredníct-
vom webového rozhrania stránky KGaK vyplý-
va nasledujúce. Riešením je vývoj modulu pre 
Typo3 podľa presne danej analýzy e-learnin-
gu. V úvode sa spracuje analýza požiadaviek, 
procesu e-learningu a návrh projektu. Násled-
ne po schválení a podpise zmluvy produkcia 
a nasadenie na web. Systém by umožňoval 
vstup do e-learningu v dohodnutom rozsahu 
a sledovanie priebehu. Bez analýzy koľko 
treba testov, otázok a úrovní, aká bude ich 
hierarchia (proces vzdelávania) a aký bude 
spôsob vyhodnocovania, nie je možné spra-
covať cenovú ponuku.

 Pripravovaná revízia v regulovaných povola-
niach cez EÚ. CLGE monitoroval regulované 
povolania v EÚ a spracovaný je materiál, 
v ktorom na 1. mieste v počte regulovaných 
povolaní je ČR a na 2. mieste je SR s počtom 
cca 400 regulovaných povolaní.

 V tejto fáze treba počkať, či prejdú návrhy 
nových zákonov o GaK a KN, ako aj novely 
zákona o KGaK z dielne úradu, ktoré by even-
tuálne mohli mať podstatný vplyv na zámery 
Komory ohľadne e-learningu. 

Uznesenie 25/2014 Z č. 3/2014

Zistiť na Úrade vlády SR povinnosť viesť rozpo-
rové konanie s nelegislatívnou inštitúciou.
Z: členovia predstavenstva  T: splnené
Hardoš: Kancelária KGaK oslovila advokátsku 
kanceláriu Mgr. Papšíkovej. Vyjadrenie k žiados-
ti o výklad Legislatívnych pravidiel Úradu vlády 
SR: Úradu vlády SR žiaden predpis neukladá 
povinnosť poskytovať výklad ustanovení pred-
pisov (ani tých, ktoré sám vydáva). Vyjadrenie 
doktora Pavla Kanku – riaditeľa legislatívneho 
odboru Úradu vlády SR – zo zákona im nevy-
plýva povinnosť vykladať predpisy. Avšak ak by 
ju aj vybavili odpoveďou v zmysle, že by podali 
výklad (alebo uviedli aká je bežná prax), išlo by 
len o nezáväzný názor Úradu, keďže nie je v ich 
právomoci záväzne vykladať ustanovenia predpi-
sov (ani svojich).

Uznesenie 26/2014 Z č. 4/2014

Predstavenstvo KGaK menuje novú Skúšobnú 
a autorizačnú komisiu: predseda – prof. Ing. 

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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 5. júna 2014 
v Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina
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Alojz Kopáčik, PhD., členovia Ing. Ján Bielik, Ing. 
Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. 
Jozef Kožár, Ing. Štefan Lukáč. Zástupca ÚGKK 
SR bude do komisie doplnený po delegovaní 
z ÚGKK SR.
Z: členovia predstavenstva T: v texte
Hardoš: Na základe štatútu skúšobnej komisie 
ÚGKK SR sú k skúškam osobitnej odbornej spô-
sobilosti prizývaní iní odborníci z oblasti praxe, 
školstva. Je potrebné vyzvať Úrad k vyjadreniu, 
či platia menovacie dekréty členov KGaK v tejto 
komisii a následne doriešiť menovanie zástupcu 
Úradu do SaAK KGaK. 

Rôzne

Public relations (styk s verejnosťou) KGaK – úlohou 
je sledovať médiá, pripravovať a redigovať materiá-
ly, spracúvať krátke správy orgánov KGaK, mediál-
ne prezentácie. Krátke správy orgánov KGaK majú 
pozitívnu odozvu, Komora bola prezentovaná aj na 
Katastrálnej konferencii príspevkom Ing. Nagya 
a Ing. Repáňa. Dokument o médiách je potrebné 
spracovať pre potreby KGaK (Ing. Repáň).
Z: Ing. Peter Repáň – sledovanie sociálnych sietí, 
tlače, Ing. Ján Hardoš.

Navrhnúť zmenu volebného poriadku – vytvoriť 
možnosť účasti pomocných síl – nečlenov Komo-
ry pri mechanickom sčítavaní hlasov pod dohľa-
dom volebnej komisie, upraviť spôsob hlasovania 
do orgánov Komory zakrúžkovaním. 
Termín: budúce VZ, priebežné informácie počas 
zasadaní predstavenstva. Z: Ing. Piroha, Ing. Bulla

Vyhlásenie predstavenstva KGaK

Na základe diskusie k centrálnemu verejnému 
obstarávaniu „Inžinierskych služieb“ sa spraco-
valo vyhlásenie Komory, ktoré bude zverejnené 
na stránke KGaK v Aktualitách a v príslušnej téme 
Diskusného fóra.
Hlasovanie: áno – 7, zdržal sa – 1, nie – 0

ROEP

Od Ing. Ornthovej prijaté oznámenie o nepredĺže-
ní termínu na zhotovenie diela (ROEP) – cca 50 
neakceptovaných dodatkov k ZOD k dnešnému 
dňu. Predĺženie termínu vo väčšine prípadov po-
žaduje správny orgán – príslušný OÚ KO. Navrhu-
je rokovanie so zmluvným partnerom – ÚGKK SR.
Diskusia: Komora nerieši na svojej pôde zmluvné 
vzťahy jednotlivcov, keďže však ide o viac geode-
tických firiem, Ing. Hardoš navrhuje prostredníct-
vom zástupcov v predstavenstve osloviť tieto fir-
my, aby odoslali podklady advokátskej kancelárii 
Mgr. Papšíkovej na posúdenie a spracovanie ana-
lýzy, ktorú by financovala Komora. V prípade, ak 
by existoval reálny predpoklad doriešenia týchto 
sporov, Komora vydá svojim členom odporúčanie. 
Príslušné firmy by si v prípade záujmu uzatvorili 
osobitné zastupovanie v danej veci pred Úradom.
Zodpovedný za poskytnutie podkladov a konzultá-
ciu: Ing. Stromček

Valné zhromaždenie SKSI

Ing. Ján Hardoš sa 31. mája 2014 zúčastnil na po-

zvanie predsedu Slovenskej komory stavebných 
inžinierov (SKSI) ako hosť na verejnej časti VZ SK-
SI. VZ sa konalo v Bratislave v aule Stavebnej fakul-
ty STU. SKSI má v súčasnosti 5 888 členov, z toho 
326 dobrovoľných členov (FO), 532 právnických 
osôb a 5 030 autorizovaných stavebných inžinie-
rov (projektanti). Vo svojom príhovore k účastní-
kom VZ informoval o súčasnej situácii v Komore 
geodetov a kartografov a prebiehajúcich legislatív-
nych procesoch (poďakoval za podporu pri pripo-
mienkovaní noviel našich zákonov) a okrem iného 
spomenul aj aktuálny proces revízie regulovaných 
povolaní v štátoch EÚ iniciovaný Európskou komi-
siou. Po skončení verejnej časti VZ sa Ing. Hardoš 
spolu s ďalšími hosťami (rektor STU, predseda SK-
SI, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slo-
venska, predseda Slovenskej živnostenskej komo-
ry, dekani stavebných fakúlt STU v Bratislave, Žilin-
skej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach) 
zúčastnili na neformálnom stretnutí na Stavebnej 
fakulte STU, ktoré zorganizoval dekan Stavebnej 
fakulty STU prof. Kopáčik. Účastníci stretnutia si 
v neformálnej diskusii vymenili názory na mnohé 
súčasné pálčivé otázky podnikania, legislatívy, ho-
norárových poriadkov a školstva.

Vytyčovanie lesných pozemkov

Podnet Ing. F. Smatanu k vytyčovaniu lesných po-
zemkov lesníkmi, uverejnený na Diskusnom fóre 
Komory. Lesní hospodári nevytyčujú, ale vyznaču-
jú vlastnícke hranice pôvodných pozemkov podľa 
VGI UO KN, ktoré vznikli v procese zhotovenia RO-
EP z papierových máp určeného operátu bez ma-
tematického základu, bez zobrazenia, čím porušu-
jú zákon o geodézii a kartografii. Na konkretizáciu 
zákazky je potrebné kontaktovať Ing. Smatanu.

Zodpovedný za vyjasnenie otázky s predkla-
dateľom: Ing. Repáň – podpredseda Komisie pre 
KN a PÚ

V prípade opodstatnenosti má Komora záujem 
minimálne kontaktovať Slovenskú lesnícku komo-
ru a Národné lesnícke centrum – správcu LGIS-u 
a na daný problém upozorniť.

Schválené zmeny interných dokumentov KGaK

Odsúhlasené úpravy dokumentov KGaK na VZ sú 
zapracované na webovej stránke KGaK.

22. slovenské geodetické dni

28. mája 2014 sa konalo prvé rokovanie odbor-
ných garantov 22. slovenských geodetických dní 
(SGD) a hostí Ing. Frindrichovej a Ing. Pašku. Pred-
metom rokovania bolo zhodnotenie skúseností 
z 21. SGD, informácia o mieste a termíne konania 
22. SGD a stanovenie základných tematických 
blokov. 22. SGD sa budú konať v hoteli Holiday 
Inn v Žiline 6. – 7. novembra 2014. Obsahom 
podujatia budú tieto témy: informácie z odboru 
geodézia a kartografia, uplatňovanie nových tech-
nológií so zameraním na hromadný zber dát, diaľ-
kový prieskum Zeme, historické reminiscencie 
v odbore, tematický blok projekty pozemkových 
úprav bude spojený s diskusným fórom a záve-
rečným blokom budú študentské práce z oblasti 
geodézie, katastra a GIS. Samostatný blok o infor-
máciách z rezortu na základe vyjadrenia zástup-

cov ÚGKK SR nebude. Súčasťou 22. SGD bude aj 
výstava meračskej techniky a spoločenský večer. 
Výška vložného je ponechaná podľa predchádza-
júcich období. Ďalšie rokovanie odborných garan-
tov sa uskutoční v polovici júla 2014.

Ing. Repáň navrhuje zaradiť aj príspevok o ce-
nách GaK prác, keďže je v pláne spracovať II. diel 
článku o kalkulácii cien GaK prác.

Intergeo

SSGK organizuje odborný zájazd na jubilejné 20. 
medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetic-
ké dni, ktoré sa budú konať v Berlíne a súčasťou 
je aj návšteva Intergeo 5. – 9. októbra 2014. Cena 
zájazdu 265,- eur.
Navrhovaní účastníci: Ing. Repáň (príspevok 
v programe), Ing. Hudec – úhrada vložného 
v plnej sume a ďalšie návrhy aj z radov členskej 
základne zabezpečí Ing. Stromček (cca 4 účastní-
kom) – čiastočná úhrada vložného.

Informácia o stave legislatívnej prípravy nových 

zákonov

Rozporové konania s inštitúciami prebiehajú, na 
znenia nových zákonov o GaK a KN a novely záko-
na o KGaK majú zástupcovia ÚGKK SR iný názor 
ako KGaK, trvajú na rozdelení členov KGaK.

Úloha pre členov predstavenstva: vyselekto-
vať z prijatých pripomienok od ostatných sub-
jektov argumenty, ktoré podporujú pripomienky 
Komory, prípadne tie, ktoré sú podstatné a neza-
hrnuli sa do pripomienok Komory.
Ing. Hardoš selektoval pripomienky ku katastrál-
nemu zákonu. Výber:

MS SR – činnosti pre KN ponechať v zákone 
o geodézii a kartografii.

MV SR – upozornili na riešenie „novej“ pro-
fesie pre katastrálnych inžinierov v súčinnosti so 
živnostenským zákonom.

MŽP SR – trvajú na ponechaní možnosti, aby 
si vlastníci určili dohodou záväzné hranice, pone-
chať vecné bremeno, ponechať AGaK v KGaK.

SAŽP – ponechať vybrané GaK činnosti v zá-
kone o geodézii a kartografii, námietka proti pre-
skúšavaniu, ponechať AGaK v KGaK.

ZVTS – podporil pripomienky KGaK.

Informácia o možnosti zmluvného vzťahu 

Komory a Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS SR) 

o odbere balíka noriem pre členov Komory

Ing. Ján Hardoš a Ing. Jozef Pobjecký sa 13. má-
ja 2014 v sídle Komory zúčastnili na stretnutí so 
zástupkyňou Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS SR) 
Ing. Jaroslavou Vajdovou. Predmetom stretnutia 
bola možnosť uzavretia zmluvy medzi Komorou 
a ÚNMS SR a odbere balíka noriem pre členov 
Komory (z oblasti GaK, GIS, stavebníctva, PPÚ 
a pod.) zo servera SÚTN. Každý člen Komory by 
mal možnosť, po zadaní autentifikačných údajov, 
otvoriť ktorúkoľvek normu z balíka priamo na 
serveri SÚTN, (do 30 noriem za 24 hod.) resp. 
stiahnuť na svoj lokálny disk a 1x vytlačiť. Išlo by 
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o balík cca 170 – 200 noriem. Ročný poplatok za 
túto službu pre 1 osobu by bol cca na úrovni ce-
ny jednej normy zakúpenej individuálne. Komora 
plánuje túto zmluvu uzavrieť čo najskôr, tak aby 
služba bola funkčná už od 1. júla 2014.

Návrh zmluvy obsahuje:
 odber balíka noriem
Forma: prístup k službe STN-online s možnosťou 
tlače slovenských technických noriem (ďalej len 
„STN“) každému užívateľovi, ktorým je registro-
vaný člen prijímateľa, k súboru vybraných STN 
v elektronickom formáte PDF. Komora poskytne 
e-mailové adresy svojich členov. Poskytnuté STN 
sú pravidelne aktualizované. Poskytnutie STN je 
výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný 
systém na každej pracovnej stanici, pričom pra-
covnou stanicou sa rozumie lokálny počítač, na 
ktorom sa priamo otvárajú PDF súbory a ktorý 
neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu 
z viacerých počítačov. Prístupom k službe STN-
-online s možnosťou tlače STN sa rozumie jedno 
vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre 
1 prístup.
 forma platenia (10,-/polrok/člen, následne 
20,-/rok/člen). Možnosti pre členov Komory:

1.  financované z prostriedkov KGaK,
2.  členovia si zaplatia sumu sami (súčasť člen-

ského príspevku),
3.  KGaK časť sumy zaplatí za člena.
Diskusia: (z časových dôvodov bola diskusia k to-
muto bodu presunutá na spoločné rokovanie or-
gánov Komory, ktoré bezprostredne nasleduje po 
rokovaní predstavenstva. Pre úplnosť je však táto 
diskusia zaznamenaná aj v tejto zápisnici).
a)  V súčasnosti nikto nevie odhadnúť potrebu 

členskej základne na odber noriem a z toho 
dôvodu je vhodný prieskum. Financovanie 
z prostriedkov Komory by podliehalo schvále-
niu na VZ – nová súčasť členského príspevku. 
Až následne po získaní informácií o počte zá-
ujemcov by sa malo začať vyjednávať s ÚNMS 
SR. Je však riziko, že pri znížení počtu odbera-
teľov ÚNMS SR nebude mať záujem uzatvoriť 
zmluvu.

b)  Iný názor je vyskúšať odber noriem na ½ roka 
bez odsúhlasenia členskej základne na zákla-
de rozhodnutia predstavenstva, financie by sa 
využili napr. zo zostatku minulých období.

c)  Zabezpečiť 1 online prístup na kanceláriu KGaK 
a zamestnať 1 pracovníka na prácu s databá-
zou.

Záver:
Kancelária zašle hromadný e-mail členom na zis-
tenie záujmu o odber noriem.

Komora vstúpi do rokovania s ÚNMS SR, či 
majú záujem o zmluvný vzťah pre daný počet od-
berateľov.

Ak ÚNMS SR nebude mať záujem o znížený 
počet odberateľov, Komora vstúpi do rokovania 
s SKSI, ktorá už túto službu pre svojich členov za-
bezpečila a po doplnení geodetických noriem by 
sa online prístup riešil cez SKSI, pričom financo-
vanie by bolo zabezpečené cez SKSI.

Ak nebude zo strany členov Komory záujem 
o odber noriem, celá aktivita sa zruší.
 redigovanie balíka noriem

Zoznam noriem bol odoslaný všetkým orgánom 
Komory. Vhodné by bolo vyšpecifikovať, aké normy 
chýbajú, prípadne, ktoré nie sú potrebné a je mož-
né ich nahradiť (železničné, žeriavové dráhy...).

Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2014 

a o platení členských príspevkov.

– Členské príspevky uhradené v termíne: 703
– 3 čestní členovia
– 24 výziev
– 3 žiadosti o neskoršiu úhradu neuhradené do 

zasadania
– 1 FA SE, a. s., za 3 členov neuhradená do za-

sadania
– 1 nový člen
– Spolu: 737 členov

Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK sú 
k 1. štvrťroku čerpané uspokojivo.

Náklady na valné zhromaždenie boli odhadnu-
té skoro presne, aj napriek väčšiemu počtu účast-
níkov ako sa predpokladalo.

Napriek tomu, že sa už pred VZ uskutočnili 
krajské stretnutia, v tejto položke zostáva rezerva 
na prípadné ďalšie stretnutia členov KGaK.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie z rokovania orgánov KGaK 5. júna 2014 
v Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina

Informácia o činnosti DR, SaAK, DK, RR

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR):
DR KGaK od posledného valného zhromaždenia 
(VZ) KGaK zasadala pred spoločným rokovaním. 
Prediskutovali závery z VZ a činnosti orgánov Ko-
mory bez zistenia nedostatkov. Zástupcom SaAK 
kladú nasledujúce otázky:
1.  Má Komora spracovaný systém prijímania 

uchádzačov z iného členského štátu Európ-
skej únie?

2.  Splnenie uznesenia 1/2013 – je spracovaný 

informačný materiál o zistených nedostatkoch 
pri predkladaných projektoch ku kvalifikač-
ným skúškam?

Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
1.  Systém prijímania uchádzačov iného člen-
ského štátu Európskej únie 
Požiadavky, ako aj povinnosti s prijímaním uchá-
dzačov členských štátov EÚ Komore ako orgá-
nu príslušnému na rozhodovanie podľa zákona 
č. 293/2007 Z. z., vyplývajú z uvedeného zákona 
a príslušných záväzných právnych predpisov EÚ. 

Podľa zákona o uznávaní odborných kvalifikácií 
pri uznávaní kvalifikácie Komora spolurozhoduje 
so Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní 
(pri Ministerstve školstva SR). Stredisko uznáva 
doklady a prax a Komora je konečným orgánom 
na uznanie kvalifikácie na výkon regulovaného 
povolania „autorizačné overovanie vybraných 
geo detických a kartografických činností podľa 
§ 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z., vyplý-
vajúce z členstva v Komore geodetov a kartogra-
fov“. Uznávanie vychádza z princípu, že uchádzač 
– občan EÚ už je oprávnený na výkon povolania 
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v SR, pretože podmienky splnil v inom štáte (napr. 
skúšku, prax a pod.). Uznávanie kvalifikácie na 
výkon regulovaných povolaní upravujú viaceré 
smernice Európskej únie. Na povolanie geodetov 
a kartografov sa vzťahuje tzv. všeobecný systém 
uznávania upravený týmito smernicami:
1.  Smernica 89/48/EHS o všeobecnom sys-
téme uznávania diplomov vyššieho vzdelania 
udelených pri ukončení odborného vzdelávania 
a prípravy v dĺžke aspoň troch rokov.
2.  Smernica 92/51/EHS o druhom všeobecnom 
systéme uznávania odborného vzdelania a prípra-
vy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS.

Podľa smernice je Komora ako príslušný or-
gán povinná vypracovať pre uchádzača – občana 
EÚ sylabus skúšky len z predmetov, pri ktorých 
uchádzač nepreukázal, že ich ovláda, teda je po-
trebné znížiť rozsah otázok len na tie predmety, pri 
ktorých nie je isté, že ich ovláda. Posúdi doklady 
zaslané uchádzačom a vydá rozhodnutie, pričom 
má 3 možnosti:
a) Uzná žiadateľovi kvalifikáciu a predstavenstvo 

Komory vydá rozhodnutie o uznaní odbornej 
kvalifikácie na výkon povolania.

b) Čiastočne uzná žiadateľovi kvalifikáciu – Ko-
mora zistí, v ktorých odborných oblastiach 
uchádzač nepreukázal potrebnú kvalifikáciu. 
Komora vydá rozhodnutie o čiastočnom uzna-
ní odbornej kvalifikácie na výkon povolania.

 Ak sa posúdením dokladov príde k záveru, 
že uchádzač v členskom štáte EÚ nevykonal 
skúšku rovnocennú slovenskej kvalifikačnej 
skúške, Komora vypracuje pre uchádzača 
zoznam odborných oblastí, z ktorých sa bu-
de skladať skúška spôsobilosti. Na základe 
úspešne zloženej skúšky spôsobilosti (nepôj-
de však o kvalifikačnú skúšku podľa zákona 
216/1995 z. z., ale o skúšku spôsobilosti pod-
ľa zákona č. 293/2007) vydá Komora nové 
rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.

c)  Zamietne žiadosť o uznanie odbornej kva-
lifikácie. Rozhodnutie o zamietnutí uznania 
odbornej kvalifikácie vydá Komora v prípade, 
že rozdiely v odbornej spôsobilosti uchádzača 
nemožno kompenzovať skúškou spôsobilosti, 
teda keď je bez potreby ďalšieho preverovania 
jasné, že kvalifikáciu na výkon regulovaného 
povolania nemá. Ak však uchádzač má potreb-
né vzdelanie a skúšku (ak mu Stredisko uzná 
vzdelanie na úrovni vysokoškolského vzdela-
nia v SR a uzná mu 5 rokov praxe v odbore), 
uchádzač sa môže prihlásiť na kvalifikačnú 
skúšku podľa § 6 zákona č. 216/1995.

Pri získaní autorizácie vydáva KGaK oprávnenie 
a pečiatku v prípade hosťujúcich autorizovaných 
inžinierov geodetov a kartografov aj s dátumom 
ukončenia registrácie.

2. uznesenie 1/2013 – informačný materiál 
o zistených nedostatkoch pri projektoch pred-
kladaných na kvalifikačné skúšky
Nie je splnené.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (predseda 
Skúšobnej a autorizačnej komisie)
Novozvolená SaAK od posledného zasadania pred-
stavenstva nezasadala. Zasadanie je naplánované 
na dnešný deň, po skončení spoločného rokovania.

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
DK od posledného VZ Komory zasadala 2-krát. 
Okrem zasadaní z vlastnej iniciatívy:
–  vykonali kontrolu kvality, úplnosti a použitia 

správnej autorizačnej pečiatky odovzdávanej 
dokumentácie ku kolaudácii na stavebných 
úradoch v Skalici a v Senici. Možno konštato-
vať, že neboli zistené žiadne závažné pochybe-
nia.
V roku 2011 Komora listom informovala kraj-

ské stavebné úrady o vyhláške č. 75/2011, ktorou 
bola vyhlásená nová platná realizácia súradnico-
vého systému JTSK, a to JTSK03. Upozornení bo-
li zároveň na nový spôsob definovania geodetic-
kých a kartografických činnostiach v jednotlivých 
fázach výstavby inžinierskych stavieb, ktoré sú 
zabezpečované prostredníctvom autorizovaných 
geodetov a kartografov jednotlivých účastníkov 
výstavby. Zámerom bolo zadefinovať do nového 
stavebného zákona jednoduchú dokumentáciu 
vytyčovania stavieb, ale do novely neprešla z dô-
vodu zavedenia filozofie zjednodušenia celého 
postupu.
–  absolvovali rokovanie na Slovenskej staveb-

nej inšpekcii (SSI), Inšpektorát Bratislava, 
kde prezentovali kontrolné meranie, na ktoré 
boli SSI vyzvaní. Kontrolné meranie potvrdilo 
správnosť vytýčenia AGaK, ako aj realizácie 
objektu.

Ing. Lukáč (predseda RR SGaK)
Od VZ sa uskutočnilo jedno zasadanie redakčnej 
rady, ktoré sa venovalo príprave 2. čísla bulletinu 
SGaK. Z dôvodu absencie odborných článkov sa 
pri zostavovaní čísel čerpá z aktuálnych odbor-
ných podujatí. Druhé číslo je venované medziná-
rodnej konferencii o katastri nehnuteľností, ko-
nanej 15. – 16. mája 2014 v Častej-Papierničke. 
Obsah tvoria odborné príspevky:

Elaborát geometrického plánu ako relačná 
databáza z pohľadu elektronického spracovania, 
archivácie a kontroly – Ing. Vladimír Raškovič, 
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Kvalita geodetických a kartografických prác 
z pohľadu Komory geodetov a kartografov – Ing. 
Štefan Nagy, Ing. Peter Repáň

Katastrálna inšpekcia a štátny dozor nad kva-
litou vybraných geodetických a kartografických 
činností – Mgr. Ing. Ivana Zemková.

Druhú časť čísla tvoria materiály z uskutočne-
ného VZ, oznamy o činnosti orgánov KGaK a po-
zvánka na pripravované odborné podujatie Mera-
nie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov 
na vodných stavbách.

Pripomína požiadavku redakčnej rady na lek-
torovanie hlavných odborných článkov v bulletine.

Ing. Hardoš v tejto súvislosti navrhuje, aby 
redakčná rada pripravila v rozpočte na rok 2015 
návrh na zvýšenie položky z uvedeného dôvodu.

Informácia o činnosti odborných komisií 
(pre Kataster nehnuteľností a Pozemkové úpravy, 
Ekonomickej, Inžinierskej geodézie, TNK č. 89 
Geodézia a kartografia).

Ing. Vladimír Raškovič (predseda Komisie pre 
Kataster nehnuteľností a Pozemkové úpravy)
predseda – Ing. Vladimír Raškovič
podpredseda – Ing. Peter Repáň
konzultanti, výkonný výbor: Ing. Anna Holá, Ing. 
Miroslav Hudec, Ing. Jozef Klučiar , Ing. Štefan Na-
gy, Ing. Jozef Piroha a ďalší ad hoc

Ing. Raškovič
V súčasnosti sa sledujú práce na tvorbe aplikácie 
vydávania údajov SPIKN pre geometrické plány. 
Dohodnutý termín na rokovaní u podpredsedu 
ÚGKK SR na spustenie aplikácie je do konca júna 
2014.

Členovia komisie majú záujem podieľať sa na 
príprave smernice na GP, keďže je súčasťou nos-
ných prvkov Komory, ktorým by sa mala v najbliž-
šom čase venovať.

V rámci stretnutí so zástupcami ÚGKK SR sa 
rokovalo o možných korekciách zvyškových par-
ciel, ale konečné závery zatiaľ nie sú k dispozícii.

Ing. Repáň
Spojenie oboch komisií sa uskutočnilo z dôvodu 
ich vzájomného prelínania sa.

Uzavrelo sa medzirezortné pripomienkové ko-
nanie k Programu rozvoja vidieka pre roky 2014 
– 2020, v rámci ktorého boli potvrdené financie aj 
pre pozemkové úpravy (75 mil. eur). Prostriedky 
sú rozdelené na realizáciu a projekty. Pripravuje 
sa nová súťaž.

V rámci prijatej novely zákona č. 330/ 1991 
o pozemkových úpravách sa organizujú dve od-
borné akcie, a to agentúrou Asertív – „Novela 
zákona o pozemkových úpravách v praxi“ a Ko-
morou pozemkových úprav – „Školenie k novele 
zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách“, 
ktorá sa uskutoční 26. júna 2014 v Banskej Bys-
trici. Akcia organizovaná agentúrou Asertív je ur-
čená pre širšiu odbornú verejnosť a negeodetov. 
Akcia organizovaná KPU je určená hlavne pre 
projektantov pozemkových úprav a pre geodetov 
a kartografov.

Ing. Peter Repáň (člen Ekonomickej komisie)
Komisia pripravuje aktualizáciu cenníka GaK prác 
vydaným fy UNIKA. Je záujem o prepracovanie 
cien hlavne v prácach pre GP z dôvodu zmien 
celého systému prác, existencie číselných a ne-
číselných máp ... Do kalkulácie hodinovej sadzby 
sa zapracujú aj ďalšie ekonomické náklady, kto-
ré sú konzultované s odborníkmi v ekonomickej 
oblasti.
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Ing. Štefan Lukáč (predseda Komisie inžinierskej 
geodézie)
Členovia komisie sa aktívne podieľali na príprave 
návrhu nového stavebného zákona. Garanciu nad 
touto prípravou prevzal prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., 
ktorý sa zúčastňoval na pracovných poradách na 
pôde SKSI i Ministerstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR. Definitívna verzia nie je 
podľa predstáv SKSI. Po zaradení zákona na me-
dzirezortné pripomienkovanie Komora podporí 
pripomienky SKSI.

Členovia sa podieľali aj na príprave vyhlášky 
ÚGKK SR č. 26/2014 Z. z., ktorou sa mení a do-
pĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii.

Aktívne spolupracujú s ďalšími partnerskými 
organizáciami na príprave 2 odborných podujatí:

4. – 5. septembra 2014 sa uskutoční v Olo-
mouci 12. medzinárodná konferencia Geodézia 
a kartografia v doprave (podrobnosti na www.
ssgk.sk),

16. septembra 2014 sa uskutoční v priesto-
roch SvF STU Bratislava odborné podujatie Me-
ranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov 
na vodných stavbách (podrobnosti na www.ssgk.
sk, www.kgk.sk ).

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD (predseda TNK č. 
89 Geodézia a kartografia)
Zasadanie je naplánované na september 2014.

Ing. Hardoš informoval, že členka KGaK Ing. J. 
Vajdová v súčasnosti pracuje na Úrade vlády SR 
a rieši reštrukturalizáciu Slovenského ústavu TN 
(SÚTN) a jeho presun pod Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
(ÚNMS SR). Po spracovaní novej normy alebo 
oficiálnom preklade zahraničnej normy (napr. Ko-
morou), môžu byť následne tieto normy pre objed-
návateľa (Komoru) k dispozícii zadarmo.

Informácia o možnosti zmluvného vzťahu 

Komory a Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky (ÚMNS SR) ohľadne odberu 

balíka noriem pre členov Komory

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 

č. 45/2014

Ing. Ján Hardoš a Ing. Jozef Pobjecký sa 13. má-
ja 2014 v sídle Komory zúčastnili na stretnutí so 
zástupkyňou Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS SR) 
Ing. Jaroslavou Vajdovou. Predmetom stretnutia 
bola možnosť uzavretia zmluvy medzi Komorou 
a ÚNMS SR a odbere balíka noriem pre členov 
Komory (z oblasti GaK, GIS, stavebníctva, PPÚ 
a pod.) zo servera SÚTN. Každý člen Komory by 

mal možnosť, po zadaní autentifikačných údajov, 
otvoriť ktorúkoľvek normu z balíka priamo na 
serveri SÚTN (do 30 noriem za 24 hod.), resp. 
stiahnuť na svoj lokálny disk a 1x vytlačiť. Išlo by 
o balík cca 170 – 200 noriem. Ročný poplatok za 
túto službu pre 1 osobu by bol cca na úrovni ceny 
jednej normy zakúpenej individuálne. O detailoch 
sa bude ešte rokovať. Komora plánuje túto zmluvu 
uzavrieť čo najskôr, tak aby služba bola funkčná 
už od 1. júla 2014.

Návrh zmluvy obsahuje:
 odber balíka noriem
Forma: prístup k službe STN-online s možnosťou 
tlače slovenských technických noriem (ďalej len 
„STN“) každému užívateľovi, ktorým je registro-
vaný člen prijímateľa, k súboru vybraných STN 
v elektronickom formáte PDF. Komora poskytne 
e-mailové adresy svojich členov. Poskytnuté STN 
sú pravidelne aktualizované. Poskytnutie STN je 
výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný 
systém na každej pracovnej stanici, pričom pra-
covnou stanicou sa rozumie lokálny počítač, na 
ktorom sa priamo otvárajú PDF súbory a ktorý 
neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu 
z viacerých počítačov. Prístupom k službe STN-
-online s možnosťou tlače STN sa rozumie jedno 
vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre 
1 prístup.
 forma platenia (10,-/pol rok/člen, následne 
20,-/rok/člen). Možnosti pre členov Komory:
1. financované z prostriedkov KGaK,
2. členovia si zaplatia sumu sami (súčasť členské-

ho príspevku),
3. KGaK časť sumy zaplatí za člena.

Diskusia:
a)  V súčasnosti nikto nepozná potrebu členskej 

základne na odber noriem, a z toho dôvodu je 
vhodný prieskum. Financovanie z prostriedkov 
Komory by podliehalo schváleniu na VZ – nová 
súčasť členského príspevku. Až následne po 
získaní informácií o počte záujemcov by sa 
malo začať vyjednávať s ÚNMS SR. Je však 
riziko, že pri znížení počtu odberateľov ÚNMS 
SR nebude mať záujem uzatvoriť zmluvu.

b)  Iný názor je vyskúšať odber noriem na ½ roka 
bez odsúhlasenia členskej základne na zákla-
de rozhodnutia predstavenstva, financie by sa 
využili napr. zo zostatku minulých období.

c)  Zabezpečiť 1 online prístup na kanceláriu 
KGaK a zamestnať 1 pracovníka na prácu 
s databázou.

Záver:
Kancelária zašle hromadný e-mail členom s cie-
ľom zistiť záujem o odber noriem.

Komora vstúpi do rokovania s ÚNMS SR, či 
majú záujem o zmluvný vzťah pre daný počet od-
berateľov.

Ak ÚNMS SR nebude mať záujem o znížený 
počet odberateľov, Komora vstúpi do rokovania 
s SKSI, ktorá už túto službu pre svojich členov za-
bezpečila a po doplnení geodetických noriem by 
sa online prístup riešil cez SKSI, pričom financo-
vanie by bolo zabezpečené cez SKSI.

Ak nebude zo strany členov Komory záujem 
o odber noriem, celá aktivita sa zruší.
 redigovanie balíka noriem

Zoznam noriem bol odoslaný všetkým orgá-
nom Komory. Vhodné by bolo vyšpecifikovať, aké 
normy chýbajú, prípadne, ktoré nie sú potrebné 
a je možné ich nahradiť (železničné, žeriavové 
dráhy...).

Rôzne

Miesto budúceho VZ – do budúceho rokovania 
predstavenstva (september 2014) sa očakávajú 
od všetkých členov orgánov Komory návrhy na 
miesto konania. Návrhy je potrebné poslať do 
kancelárie Komory. Priestory sú potrebné pre cca 
500 účastníkov a rokovanie by sa malo vzhľadom 
na periodicitu striedania krajov uskutočniť vo Vý-
chodoslovenskom kraji.

SaAK – je potrebné doriešiť zástupcu ÚGKK SR 
v SaAK Komory. Reciprocita zástupcu Komory 
v skúšobnej komisii Úradu nefunguje. Uvedené 
bude prekonzultované na rokovaní s Úradom.
Kalibrácia lát – Ing. Ďurka požiadal prediskutovať 
možnosť kalibrovania lát VPN klasických a s čia-
rovým kódom.
Prof. Kopáčik potvrdil možnosť komparátora na 
SvF STU Bratislava v budúcom roku s vydávaním 
certifikátu. O uvedenom pripraví krátku správu 
s termínom spustenia skúšobnej prevádzky. Prob-
lémy sú so základnicou v Hlohovci (na diaľkome-
ry), zamýšľajú sa aj nad zbierkou na vybudovanie 
novej základnice.

Intergeo

SSGK organizuje odborný zájazd na jubilejné 20. 
medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetic-
ké dni, ktoré sa budú konať v Berlíne a súčasťou 
je aj návšteva Intergeo – 5. – 9. októbra 2014. 
Cena zájazdu 265,- eur.

Navrhovaní účastníci: Ing. Repáň (príspe-
vok v programe), Ing. Hudec – úhrada vložného 
v plnej sume a ďalšie návrhy aj z radov členskej 
základne zabezpečí Ing. Stromček (cca 4 účastní-
kom) – čiastočná úhrada vložného.

Seminár k 100. výročiu narodenia prof. P. Gála

Katedra geodézie SvF STU organizuje 16. júna 
2014 spomienkový seminár k 100. výročiu naro-
denia prof. P. Gála. Účasť prisľúbili aj jeho synovia.

Prínos Komory

Ing. Nechuta navrhuje spracovať od všetkých 
funkcionárov Komory zosumarizovaný elaborát 
benefitov, ktoré prináša členstvo v Komore.

Legislatívny proces

Ing. Leitmann navrhuje hľadať pre Komoru cestu 
v legislatívnom procese pri tvorbe, predkladaní 
a zmenách v zákonoch súvisiacich s Komorou.
Ing. Hardoš – zákonodarná moc je v SR daná len 
štátnym organizáciám – Vláda SR, ministerstvá, 
poslanci. Pri schvaľovaní systému komôr štát 
delegoval určité právomoci na profesijné organi-
zácie, nie však možnosť priamo predkladať návrhy 
na nové legislatívne normy, alebo ich novelizácie. 
Dá sa to len nepriamo, cez úrad, iné ministerstvá, 
poslancov, resp. ich pripomienkovaním.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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Vyberte si
ALTUS

najvýkonnejšie GNSS
pre profesionálov ...

Geoteam, spol. s r.o., Gunduli ova 1, 811 05 Bratislava, mob.: 0911 620 618, tel.: 02/ 5443 0090, www.altus-gnss.sk

Široký výber antén ALTUS APS-3 s GPRS
modemom s jednoduchým prístupom k SIM
karte. Bezplatné aktualizácie  rmvéru a soft-
waru SurvCE 3,0 GPS. Výškový model 
DVMR, Práca v S-JTSK v lokálnych k ú och 
platných pod a vyhlášky vo formáte 
mriežky, ktorá sa sama automaticky prepí-
na pod a lokality.
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 6. júna 2014, v hoteli Ski & Wellness 
Residence Družba, Demänovská Dolina

Vyhodnotenie praktických výsledkov 
GaK prác vykonávaných podľa vyhlášky 
č. 87/2013

Ing. E. Ondrejička

Dôvody na zavedenie jedného súradnicového 

systému

Predstavitelia ÚGKK SR zdôraznili potrebu zave-
denia systémového poriadku do katastrálnych 
údajov, ako aj potrebu zjednotenia diferencova-
ného vyhotovovania geometrických plánov v jed-
notlivých regiónoch. Informovali o situácii, keď sa 
postupne začali prejavovať škody v dôsledku ne-
správne vyhotovených GP podľa technológie plat-

nej od 1. apríla 2011, ktorej chýbala jednotná re-
zortná transformácia medzi viacerými súradnico-
vými systémami a ich realizáciami. Rezort ÚGKK 
SR prechod na realizáciu JTSK03 technologicky 
nezvládol. Údaje o bodoch PPBP a trigonometric-
kých bodoch, prostredníctvom ktorých je legisla-
tívne definovaná presnosť podrobných lomových 
bodov hraníc pozemkov sa prestali vydávať, čo 
sťažovalo až znemožňovalo posúdenie presnosti 
týchto dôležitých údajov katastra a prakticky to 
paralyzovalo vykonanie korektnej a technicky 
podloženej opravy chybného evidovania polohy 
podrobných bodov. Informovali o fakte, že žiadny 
štát nezmenil realizáciu geodetického referenčné-
ho systému na určenie polohy v dôsledku použí-
vania GNSS technológie, iba Slovenská republika.

ÚGKK SR spracoval analýzu, ktorej výsledkom 
bola komplexná technológia spravovania ka-
tastrálnych máp, platná od 1. mája 2013.

Finančný objem, ktorý sa preinvestuje na GP, 
je 20 mil. eur pri počte 60 000 GP/rok. Bolo by 
vhodné, aby sa ich výsledky využili na spresňova-
nie katastra a nie, aby sa stavy v katastri rozchá-
dzali.

Pri novom mapovaní je potrebná analýza na 
získanie informácie o jeho najvyššej potrebe.

Technológia je zverejnená vo vyhláške a ďal-
ších súvisiacich predpisoch – každé meranie musí 
byť napojené na dynamické geodetické základy. 
Každý GP je nevyhnutné riešiť v záväznom refe-
renčnom systéme bez matematicky neposúditeľ-
ných lokálnych dotransformácií.
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Digitalizácia

Od januára 2013 bola zriadená webová transfor-
mačná služba a prevodná interpolačná tabuľka. 
Pre potreby informačného systému sa optimalizo-
val (znížil) počet súborov vektorovej katastrálnej 
mapy o 1 168 súborov na aktuálny počet 4 149 
súborov. (Územie SR pozostáva z 3 559 katastrál-
nych území.)

Súčasne boli posúdené a následne kategorizo-
vané súbory vektorovej katastrálnej mapy:
1 796 – číselné vektorové katastrálne mapy,
459 – nečíselné vektorové katastrálne mapy s im-
plementovanými číselnými výsledkami,
1 894 – nečíselné vektorové katastrálne mapy 
transformované (so súčasnou aktualizáciou súbo-
ru prevzatých meraní).

Technológia ich tvorby a aktualizácie je opísa-
ná v technických predpisoch, ktoré bližšie upravu-
jú vyhlášku 87/2013 Z. z. a ÚGKK SR ich v roku 
2013 vydal ako jednu samostatnú publikáciu.

Začiatkom roka 2013 bolo takmer 25 % úze-
mia bez vyhlásenej vektorovej mapy (960 súbo-
rov). Postupne sa digitalizovali a vyhlasovala ich 
platnosť. V roku 2014 treba ešte dopracovať 450 
súborov. Predpokladá sa, že do konca roku 2014 
budú všetky VKM zdigitalizované a celkom sa pre-
stanú používať mapy v papierovej podobe.

Ďalšou úlohou je dopĺňanie číselných výsledkov 
do vektorových katastrálnych máp. Číselné vý-
sledky v prostredí nečíselných katastrálnych máp 
sú evidované vo VKMi, alebo v súbore prevzatých 
meraní. SR má cca 7,1 mil. parciel registra „C“, 
z toho 3,4 mil. v číselných mapách, zvyšok je v ne-
číselných mapách. Za rok sa od 1. mája 2013 do 
nečíselných máp (VKMi a do súborov prevzatých 
meraní) vložilo viac ako 600 000 číselne (v S-JT-
SK) určených parciel.

Do dnešného dňa sa z 1 894 súborov pre-
vzatých meraní doplnili všetky dostupné číselné 
výsledky zo zapísaných ZPMZ (GP) v 477 súbo-
roch. Prioritou zostáva zapracovať všetky číselné 
výsledky do príslušných máp, čo umožní poskyto-
vať tieto údaje zhotoviteľom GaK prác elektronic-
ky a súčasne sa zásadným spôsobom zjednoduší 
tvorba a overovanie GP.

Vektorové mapy určeného operátu

Do konca roku 2012 bolo vyhlásených 1 500 vek-
torových máp určeného operátu, v roku 2013 sa 
vyhlásilo ďalších 500. Tento počet kopíruje počet 
k. ú., v ktorých je spravovaná VMUO v aktuálnom 
stave.

KAPOR

24-hodinová aktualizácia. Funkčnosť je čiastoč-
ne obmedzená z dôvodu výpadkov 12-ročného 
servera pri záťaži a súčasne aj komplikovaným 
zmluvným vzťahom s firmou, ktorá je za funkčnosť 
portálu zodpovedná.

Medzi 18.00 – 22.00 hod sa zo 75 pracovísk 
stiahne viac ako 32 000 súborov (KN, SPI, ka-
tastrálne konania). Grafika sa sťahuje 1x/týždeň 
– 17 000 súborov a 1x/týždeň prebieha aktuali-
zácia.

Vytvorilo sa 118 prístupov pre úrady práce.

Vyvinul sa postup na optimalizáciu počtu listov 
vlastníctva z dôvodu zjednotenia procesu vo všet-
kých okresoch.

Bola vydaná séria usmernení na výklad vyhlášky 
č. 87/2013 v knižnej väzbe v obmedzenom ná-
klade.

Od 13. augusta 2013 bola okresom Galanta a Pe-
zinok zadaná úloha prejsť so spravovaním VKM 
z viacúčelového katastra do systému SKM, kto-
rý funguje na ostatných okresných pracoviskách 
katastra.

V roku 2014 sa začali stotožňovať listy vlastníct-
va – databáza sa môže v jednotlivých prípadoch 
líšiť s papierovými LV, a z toho dôvodu sa nemôžu 
vydávať zo žiadneho systému LV na právne úkony 
bez kontroly s papierovým originálom. Do papiero-
vých LV sa už po stotožnení nezapisuje.

Náročné bolo vydanie usmernenia na opravu 
chýb z dôvodu ich rôznorodosti. Každé meranie 
musí byť prešetriteľné a zdôvodniteľné (je vyža-
dovaný individuálny prístup) a v e-parcelách sú 
umožnené priame opravy v GP (ušetrená 1-me-
sačná lehota).

Rozpracovanosť ROEP

Ing. M. Frindrichová

Registre obnovenej evidencie pozemkov je 
20-ročná úloha, ktorá má byť v zmysle uznesení 
vlády ukončená do roku 2015.

Z 2 324 katastrálnych území zadaných pred-
chádzajúcimi katastrálnymi úradmi zostalo v roku 
2014 258 neukončených registrov.

V roku 2013 bolo ukončených 230 katastrál-
nych území a všetky faktúry boli na konci roku 
2013 uhradené. ÚGKK SR aj v tomto roku uhrá-
dza všetky doručené faktúry.

Uznesením č. 150 z 26. marca 2014 Vláda 
SR schválila finančné krytie na zaplatenie 258 
registrov v katastrálnych územiach vo výške 3,86 
mil. eur.

Do dnešného dňa je neukončených 185 regis-
trov, z toho 5 registrov je v 2. etape – so zhotovi-
teľmi sa prehodnocujú zmluvy, ktoré boli podpísa-
né v roku 2010 (Lazany, Teplička, Belá, Kamenná 
Poruba, Terchová).

Z neukončených registrov je 22 území v 3. eta-
pe, ktoré sa budú vyhodnocovať v septembri.

Zostáva 158 ROEP vo 4. etape.

Zo schválených 3 mil. eur pre tento rok sa do 
dnešného dňa zatiaľ čerpalo len necelých 1 mil. 
eur. ÚGKK SR musel vrátiť finančné prostriedky 
do štátneho rozpočtu, keďže práce na registroch 
neboli v termínoch stanovených v zmluvách ukon-
čené, a teda nemohli byť fakturované, čo vytvára 
negatívny obraz pri obhajobe štátneho rozpočtu 
na ďalšie roky.

Problém nie je vždy len na strane zhotoviteľa, 
preto ÚGKK SR zaviazal jednotlivé katastrálne od-

bory zasielať mesačne informácie, koľko námie-
tok bolo prijatých a koľko vyriešených.

Problematickí sú zhotovitelia, ktorí zostavujú 
registre vo viac ako 10 katastrálnych územiach 
a majú problém s dodržovaním zmluvných termí-
nov

ÚGKK SR toleruje zmeškané lehoty v zápisoch 
a vkladoch, ale netoleruje neriešenie registrov 
(hlavne v Žilinskom a Nitrianskom kraji). Na prí-
slušných katastrálnych odboroch sa vykonávajú 
mesačné stretnutia, na ktorých sa kontrolujú har-
monogramy spracovania registrov.

Niektorým spracovateľom ROEP v 2. etape bo-
li doručené výzvy na odstúpenie od zmluvy.

Vláde SR bude ÚGKK SR predkladať mate-
riál o ukončení ROEP, v ktorom bude musieť byť 
zdôvodnené neukončenie registrov v príslušných 
katastrálnych územiach a vrátenie schválených 
finančných prostriedkov. Vzhľadom na nesplnenie 
20-ročnej úlohy ROEP nie je možné zadávať nové 
úlohy, napr. nové mapovanie.

Kvalita GaK prác

Ing. E. Ondrejička

Kvalita GaK prác je vo všeobecnosti nízka. Na 
Úrade sa denne prijímajú e-maily s otázkami 
k overeniu GP. Možno konštatovať rovnomerný 
počet pochybení na strane AGaK, ako aj na strane 
úradného overovateľa.

Z dôvodu potreby skvalitnenia GaK prác je na-
vrhnutý systém školení rezortných pracovníkov na 
jednotlivé kvartály:

– stotožňovanie LV,
– oprava chýb,
– geometrické plány.

Ing. M. Frindrichová

V roku 2013 OKI ÚGKK SR preveril 108 geomet-
rických plánov a vytyčovacích náčrtov, z toho sa 
zistilo 26 GP so závažnými nedostatkami a 5 GP 
bolo zmätočných.

V roku 2014 bolo preverených 51 GP a k 15 GP 
s nedostatkami boli vyhotovené protokoly (úradne 
overené GP).

Za I. štvrťrok bolo vrátených 30 % GP (zahrnu-
té aj formálne chyby).

Chyby:
Veľký problém je hlavne v nečíselných ma-

pách – napr. odmeranú hranicu vyznačenú v teré-
ne plotom, ktorý od času originálneho odmerania 
nezmenil polohu, niektorí vyhotovitelia nepocho-
piteľne vytyčujú, povedzme, o 0,5 m vedľa plota, 
presne podľa zdigitalizovanej nečíselnej mapy. 
V niektorých regiónoch sú celé skupiny vyhoto-
viteľov GP, ktorí vôbec nerozumejú, akú kvalitu 
možno očakávať od nečíselnej mapy.

V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodár-
stva SR v súčasnosti rieši ÚGKK SR problém na 
Katastrálnom odbore Okresného úradu v Tren-
číne, kde v k. ú. Nemšová bola v rámci PPÚ roz-
parcelovaná vykúpená diaľnica – čo generovalo 
duplicitu vlastníctva.
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Ing. J. Hardoš
Nízka kvalita GaK prác mrzí aj zástupcov Komory. 
Práca geodetov v katastri je náročná aj v tom, že 
v súčinnosti s novým technológiami musia praco-
vať aj s historickými dátami a veľmi dôležitá je aj 
znalosť ich vzniku a ich presnosti. Možným dô-
vodom môžu byť aj často sa meniace koncepcie 
Úradu vyplývajúce z častých personálnych zmien, 
zastarané smernice „novelizované“ množstvom 
usmernení, v ktorých už geodeti strácajú prehľad.

GP sa väčšinou kontrolujú na základe pod-
netu, a v takom prípade 20 – 50 % chybovosť 
z cca 100 GP kontrolovaných ročne nemá žiadnu 
štatisticky výpovednú hodnotu pri počte 60 000 
vyhotovených GP/rok. To reprezentuje 0,03% 
– 0,08 % chybovosť, čo nie je asi tiež pravda. 
Skutočnosť bude o niečo vyššia. Ak by skutočnosť 
bola okolo 1 %, nebol by to zlý výsledok.

Časom s pribúdajúcimi presnými meraniami, 
získanými cez identické body alebo jednoznačnou 
transformáciou, ako aj s aktuálnymi a jednoznač-
nými smernicami, sa iste skvalitnia aj geodetické 
práce na úseku katastra.

Rôzne

Register adries – adresné body – Ing. Hardoš
Ing. Frindrichová, Ing. Ondrejička:
Úloha zhotovenia registra adries (adresných bo-
dov) bola zadaná minulý rok a zodpovedné je MV 
SR. Pre geodetov z nej vyplývala povinnosť vložiť 
pri spracovaní GP na zameranie budovy zadarmo 
adresný bod. Obchodný vzťah bol vylúčený. Ne-
bola zadefinovaná forma spracovania, ani hlavný 
adresný bod napr. pri špecificky riešených budo-
vách, budovách bez príjazdovej cesty... Prvotné 
(pilotné) získanie takýchto bodov bolo riešené 
jedinou firmou prostredníctvom ortofotomapy.

Úrad požadoval adresné body riešiť napr. na 
špeciálnom tlačive s uvedením ETRS súradníc, 
výšok, za primerane stanovenú cenu. Úloha je na-
teraz pozastavená. Zatiaľ nevyšiel zákon, ktorým 
by obce mali definovať adresné body, keďže v ich 
kompetencii je vydávanie súpisných čísel a majú 
k dispozícii projektové dokumentácie. Adresné 
body by mali byť súčasťou dokumentácie ku ko-
laudácii. Obce požadovali navýšenie rozpočtu na 
prevádzkovanie informačného systému.

Je jedným z projektov OPIS, ktorý by sa mal 
napojiť na ZBGIS. ZBGIS je ukončený od mája 

2013, ale nie je možné ho napojiť na iné projekty 
(ani na register adries), čím sa predlžuje termín 
udržateľnosti projektu.

CSKN, ESKN – Ing. Repáň
Ing. Frindrichová, Ing. Ondrejička
ZBGIS je ukončený, v produkčnej prevádzke, po-
skytovaný VÚC, obciam.

ESKN – preinvestovaných 27 mil. eur, ostáva 
k dispozícii ešte 5 mil. eur. Projekt sa predlžuje od 
r. 2012, posledný termín je marec 2015. Práve sa 
ukončuje testovanie písomnej časti v Liptovskom 
Mikuláši. Zápis GP automatizovaným spôsobom 
trvá aj 4 hodiny, zatiaľ nefungujú GP na líniové 
stavby a vecné bremená. Písomná časť je z hľa-
diska programátorského pohľadu definovaná ako 
ukončená úloha, avšak zápisy často neprebieha-
jú korektne – napr. sa zapíšu na iného vlastníka 
alebo do iného katastrálneho územia. Cieľom 
projektu ESKN je vybudovanie centrálneho infor-
mačného systému katastra nehnuteľností. Nasa-
dením nedostatočne pripraveného projektu by 
bola ohrozená funkčnosť celého katastra, pretože 
pri výpadku v jednom okrese nebude fungovať ka-
taster na celom Slovensku. Vyvíjajú sa tlaky na do-
dávateľa, keďže pri neukončení projektu do stano-
veného termínu bude musieť štát vrátiť Európskej 
únii celú preinvestovanú sumu. Výsledky testovaní 
sa odovzdávajú na Úrad vlády SR a MF SR.

Vydávanie starších LV – Ing. Piroha
Ing. Ondrejička 
LV naďalej vydávajú príslušné katastrálne odbory. 
História zmien je zachovaná z kópie LV a od mo-
mentu stotožnenia LV bude história k dispozícii aj 
na elektronickom výpise.

Kvalita GaK prác – Ing. Repáň
Nedostatočná kvalita GaK prác úzko súvisí aj 
s cenami. Veľký podiel na tom majú aj AGaK, kto-
rí autorizujú formálne. Pri úradnom overovaní je 
postavenie zhotoviteľa nepostihnuteľné. Cieľom 
KGaK je posilniť GaK práce v živnostenskom záko-
ne a navrhnúť pri úradnom overovaní vrátiť nedo-
statočný GP AGaK.

Ing. Ondrejička
V súčasnosti je stanovený mechanizmus elek-
tronicky informovať zhotoviteľa o overení alebo 
vrátení GP. Je možné ustanoviť, aby sa uvedená 

informácia posielala aj na adresu AGaK, prípadne 
KGaK v kópii.

Uskutočňuje sa aj elektronické zasielanie 
otázok k overovaciemu procesu na Úrad, kde 
príslušní zamestnanci každý prípad individuálne 
posúdia.

Ing. Hardoš
Autorizácia cudzím nikde vo svete, ani v iných pro-
fesiách na Slovensku neexistuje.

Lesnícke hranice – Ing. Hardoš
Lesní hospodári nevytyčujú, ale vyznačujú vlast-
nícke hranice pôvodných pozemkov podľa VGI 
UO KN, ktoré vznikli v procese zhotovenia ROEP 
z papierových máp určeného operátu bez mate-
matického základu, bez zobrazenia, čím porušujú 
zákon o geodézii a kartografii. Komora má záujem 
minimálne kontaktovať Slovenskú lesnícku komo-
ru a Národné lesnícke centrum – správcu LGIS-u 
a na daný problém upozorniť.

Ing. Ondrejička
Ide o vybranú geodetickú a kartografickú činnosť 
s príslušnými parametrami, s povinnosťou vyhoto-
venia elaborátu, ktorá sa úradne neoveruje. V sú-
časnosti neexistuje mechanizmus, ako súradnice 
dostať do KN.

Zo strany MDVaRR SR, ŽSR sa vyvíjajú tlaky, 
aby sa nemuseli vyznačovať hranice v teréne, čo 
by znamenalo koniec nového mapovania a po-
zemkových úprav vo forme, ako ich poznáme 
teraz. Úrad argumentuje celoeurópskou legislatí-
vou, ktorá ustanovuje nielen chrániť vlastníctvo, 
ale generuje aj povinnosti – starať sa o majetok 
zo zákona.

Skúšobná a autorizačná komisia KGaK – Ing. Har-
doš
Doterajšou praxou v komisiách oboch organizácií 
bola reciprocita zástupcov v každej komisii. Po 
voľbách sa v Komore kreovala nová komisia a je 
otázkou, či je záujem zo strany Úradu doplniť svoj-
ho zástupcu.

Ing. Ondrejička
Situácia v skúšobnej komisii na Úrade sa zmenila. 
Snaha je o objektivizáciu a za každú skúšanú ob-
lasť (1. Geodézia, meranie, GNSS, 2. Právo, 3. Ka-
taster, 4. PÚ a ROEP) zodpovedá jeden skúšajú-
ci. K dispozícii sú viacerí, ktorí navzájom rotujú. 
Vhodnejšie by bolo, keby bol za Komoru skúšajúci 
z oblasti Geodézie a GNSS. Doterajší menovaní 
zástupcovia však platia naďalej, aj keď na posled-
né skúšky boli prizvaní iní odborníci – nečlenovia 
KGaK (z VÚGK a z MPaRR SR). Aj keď podľa aktu-
álneho štatútu skúšajú jedného žiadateľa iba šty-
ria skúšajúci (plus predseda skúšobnej komisie), 
budú striedavo prizývaní skúšajúci členovia KGaK 
aj naďalej.

ÚGKK SR zatiaľ, ani v horizonte najbližších 
rokov, neplánuje preskúšavať paušálne všetkých 
autorizačných geodetov a kartografov s oprávne-
ním typu A. Za účelnejšie považuje systematické 
školenia rezortných aj súkromných autorizačných 
geodetov a kartografov. Za vhodné však považuje 
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 22. 5. 2014 do 1. 10. 2014

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1010 Ing. Štefan Bartko A 1. 7. 2014

1011 Ing. Ľuboš Daniš A 11. 9. 2014

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 1. 10. 2014)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

097 Ing. Eva Gertnerová A 1. 7. 2014

220 Ing. Peter Dušan Krupka A 1. 7. 2014

621 Ing. Nadežda Novotová A 1. 7. 2014

812 Ing. Mária Minarechová A 14. 8. 2014

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 1. 10. 2014)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

937 Ing. Martina Nováková A 1. 9. 2014

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

009 doc. Ing. Michal Badida, PhD. C 22. 5. 2014
Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

cielene odhaľovať a v prípade nutnosti aj postiho-
vať odhalenú opakovanú nekvalitu. Bolo by ne-
spravodlivé voči zodpovedným overovateľom, aby 
doplácali na nekvalitnú prácu niektorých svojich 
kolegov.

Reorganizácia štátnej správy – Ing. Repáň
Regionálni zástupcovia sa stretávajú zo zástupca-
mi katastrálnych odborov okresných úradov, ktorí 
často prijímajú nových zamestnancov na základe 
pokynu prednostov.

Ing. Frindrichová, Ing. Ondrejička
Osobne sa snažia apelovať na prijímanie zamest-
nancov minimálne na posty vkladárov so vzde-
laním v odbore práva a na technické oddelenie 
a opravy chýb so vzdelaním v odbore geodézia 
a kartografia. Spracúvajú sa štatistiky merateľ-
ných údajov (vklady, záznamy, GP, opravy chýb, 
SPM), ktoré sa vyhodnocujú. Napr. pri vkladoch 
je v BA 19/1 zamestnanca a v PO 9/1zamest-
nanca, pričom Bratislava spracuje všetky vklady, 
ale Prešov má 650 vkladov nerozhodnutých v zá-

konnej lehote. Uvedené je zdôvodnené tým, že 
BA zamestnáva viac odborne vzdelaných pracov-
níkov v oblasti práva a geodézie a Prešov má aj 
referentov s iným vzdelaním. Na základe príkazu 
od generálneho riaditeľa Sekcie verejnej správy 
MV SR Ing. Jenča majú prednostovia prijímať na 
katastrálne odbory len odborníkov z odboru geo-
dézie a práva.

11. júna 2014
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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