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Leica Captivate
Všetky dáta v 3D rýchlo a jednoducho

Leica Captivate je ovládací softvér integrovaný v prí-
strojoch Leica Geosystems. Vďaka ľahkej ovládateľ-
nosti, jednoduchým pracovným postupom, a doty-
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vizualizácie meraných dát priamo v teréne.
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svete zber a správu dát v 3D priamo v totálnej stani-
ci alebo ovládači. Vďaka nemu naplno využijete vý-
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l Milí čitatelia!
V prírode nadišlo obdobie, keď sa rok 2015 definitívne na-
chýlil do svojej poslednej štvrtiny, v ktorej dozrievajú aj po-
sledné plody. Pre nás v redakcii komorového bulletinu je to 
tiež obdobie, keď finišujeme s vydaním posledných dvoch 
čísel.
Do tretieho tohtoročného čísla bulletinu sme do rubriky Hlav-
né odborné články zaradili dva odborné príspevky od dvoch 
dám rovnakého mena. Prvým je príspevok z radu pedagógov 
Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave, ktorí sa profesijne 
venujú hlavne problematike GIS a je od autorky z Katedry 
geodetických základov na tému Modelovanie neurčitosti 
v geografických informačných systémoch a databázových 
systémoch. Autorka je úspešnou prednášateľkou predmetov 
z problematiky GIS na odbore Geodézia a kartografia SvF 
STU v Bratislave. Druhý príspevok bol v skrátenej podobe pre-
zentovaný na konferencii IPG 2015 v septembri 2015 v Bra-
tislave a je od autorky pracujúcej od ukončenia vysokoškol-
ského štúdia v oblasti fotogrametrie a diaľkového prieskumu 
Zeme. Tento príspevok sa zaoberá aktuálnou témou Využitie 
bezpilotných diaľkovo riadených lietajúcich zariadení v geo-
detickej praxi a s tým súvisiaca legislatíva na Slovensku.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Komory 
prinášame informáciu z priebehu INTERGEA 2015, ktoré sa 
tohto roku konalo v Stuttgarte. V ďalšej časti tejto rubriky za-
raďujeme Krátke správy z činnosti orgánov KGaK č. 10 až 20. 
V záverečnej časti rubriky prinášame pozvánku na 23. slo-
venské geodetické dni (SGD), ktoré sa uskutočnia v hoteli 
Holiday Inn v Trnave. Pozvánku dopĺňa podrobný program 
odbornej časti SGD vrátane časového harmonogramu.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vy-
plnili obchodní zástupcovia firiem Geoteam, Geotech, Geo-
tronics Slovakia a Surveye.
Náplň záverečnej informatívnej rubriky bulletinu Komora ge-
odetov a kartografov informuje tvoria zápisnice zo spoloč-
ného júnového rokovania orgánov KGaK v Kočovciach, ako 
aj z júnového rokovania orgánov KGaK s vedením ÚGKK SR 
v Kočovciach. V ďalšom je zaradená informácia zo zasadania 
predstavenstva a aktuálne informácie kancelárie Komory 
o nových členoch, aj o tých ktorým bola pozastavená činnosť, 
resp. obnovená činnosť v KGaK. V závere rubriky kancelária 
KGaK informuje aj o tých členoch, ktorí boli vyčiarknutí zo zo-
znamu autorizovaných geodetov a kartografov.
Príjemné čítanie jesenného čísla bulletinu, ako aj príjemné 
trávenie tohtoročnej jesene želá všetkým čitateľom redakčná 
rada.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Modelovanie neurčitosti v geografických informačných 
systémoch a databázových systémoch

a pod. Predstavujeme v ňom návrh a rea-
lizáciu riešení konkrétnych úloh v troch 
základných rovinách spracovania a ana-
lýzy neurčitosti priestorových dát, a to 
na úrovni modelovania polohovej neurči-
tosti, atribútovej neurčitosti a neurčitosti 
vzájomných vzťahov priestorových ob-
jektov. Ich modelovanie v prostredí GIS 
a priestorových databázových systémov je 
prezentované na konkrétnych príkladoch 
z oblasti multikriteriálneho rozhodova-
nia, tvorby priestorových dopytov alebo 
aktualizácie a integrácie heterogénnych 
priestorových dát. Výsledkom je aplikácia 
tradičných, ale aj nových postupov mode-
lovania neurčitosti a ich implementácia 
v softvérovom prostredí GIS a objektovo 
relačných databáz.

2. Neistota, nepresnosť a neurčitosť 
v GIS a databázových systémoch 

Geografi cký informačný systém (GIS) je 
najčastejšie defi novaný ako organizovaný 
súbor počítačového hardvéru, programo-
 vého vybavenia (softvéru), geografi ckých 
údajov (naplnenej databázy) a personálu, 
určený na efektívne získavanie, ukladanie, 
spracovanie, analýzu a zobrazovanie všet-
kých foriem geografi cky (alebo priesto-
rovo) vztiahnutých informácií (Tuček, 
1998). Softvérové prostredie GIS obsahuje 
rôzne nástroje na spracovanie (transformá-
cia, interpolácia, tvorba a kontrola topo-
lógie, generalizácia, spracovanie obrazov 
a pod.) a analýzu priestorových dát (napr. 
vzdialenostné analýzy, analýzy výškových 
modelov, štatistické analýzy, analytické 
prekrývanie dát, mapová algebra, spraco-
vanie obrazov, sieťové analýzy a pod.).

Databázové systémy patria medzi pro-
striedky, ktoré väčšina ľudí aspoň ne-

priamo používa v každodennom živote. 
Databázy sú nenahraditeľnou súčasťou 
informačných systémov rôznych rezort-
ných organizácií, veľkých spoločností, 
ale aj malých a stredných podnikov. Väč-
šina objektov, ktoré databázy opisujú, je 
vztiahnutá k priestoru. Ak sú v databáze 
uložené aj informácie o ich priestorovej 
lokalizácii, ide o priestorovú databázu. 
Priestorové dáta sú v súčasnosti jednou 
z najdôležitejších zložiek vývoja a štan-
dardizácie databázových systémov, preto-
že si úspešne nachádzajú uplatnenie v stá-
le vyššom počte oblastí využívajúcich 
a spravujúcich informácie o priestorových 
alebo geografi ckých objektoch.

GIS a priestorové databázy sa využí-
vajú napr. vo verejnej správe, doprave, 
energetike, pri ochrane životného pro-
stredia, v poľnohospodárstve a lesníc-
tve, pri územnom plánovaní, v evidencii 
nehnuteľností, zdravotníctve, archeológii, 
hydrológii, v krízovom manažmente, ale 
aj pri poskytovaní a sprístupňovaní (geo)
priestorových informácií širokej verej-
nosti, napr. formou webových mapových 
služieb (WMS – Web Map Service) a ge-
oportálov. Pre ich používateľov je veľmi 
dôležitá informácia o kvalite publikova-
ných dát, ktorá by jednoznačne mala byť 
súčasťou metadát. Hodnotenie kvality 
a modelovanie neistoty priestorových dát 
nie je novou témou v oblasti GIS (Longley 
et al., 1999), (Shekhar a Xiong, 2008), 
ale v tejto súvislosti sa v súčasnosti stá-
va mimoriadne aktuálnou. Kvalita posky-
tovaných priestorových dát je nepriamo 
úmerná rozsahu ich neistoty, nepresnosti 
alebo neurčitosti. Vyplýva z neistoty v dá-
tach (chýbajúce dáta, nejasné dáta, nepres-
nosť pri meraní), ich spracovania (zmena 
z vyššieho rozlíšenia na nižšie, transfor-
mácia rastrovej reprezentácie dát na vek-

1. Úvod

Výsledky geodetických meraní, ale aj iné 
priestorové informácie sú prirodzene zaťa-
žené neistotou aj napriek maximálnej snahe 
o elimináciu chýb. Neistotu merania, ktorá 
má charakter náhodného javu, možno efek-
tívne modelovať prostredníctvom štatistic-
kých metód analýzy a spracovania meraní. 
Okrem uvedeného typu neistoty môžu byť 
priestorové dáta ovplyvnené aj neurčitos-
ťou, ktorú nemožno modelovať týmto spô-
sobom. Ide napríklad o neistotu v zmysle 
miery (ne)splnenia určitého kritéria, nejas-
nosti pravidla alebo vágnosti pojmu. Ma-
tematickým prostriedkom na modelovanie 
uvedeného typu neistoty, označovanej tiež 
ako neurčitosť, je teória fuzzy množín. Ne-
určitosť môže byť v nej vyjadrená mierou 
(resp. stupňom) príslušnosti, s ktorým ob-
jekt alebo jav patrí do konkrétnej množiny. 
Dvojhodnotová (booleovská) logika v ana-
lýzach je potom nahradená fuzzy logikou, 
čo sa prejaví najmä rozšírením pravdivost-
ných hodnôt výrokov na celý interval 0, 
1, ale napr. aj zavedením nových logic-
kých operátorov a agregačných funkcií 
v priestorovom rozhodovaní. 

Analýza a spracovanie priestorových 
dát so zavedením princípov modelovania 
neurčitosti je aktuálnou témou aj v oblasti 
súčasných informačných technológií, kto-
ré štandardne fungujú na báze dvojhodno-
tovej logiky. Cieľom príspevku je preto 
priblíženie problematiky modelovania 
neurčitosti geoobjektov a jej spracovania 
v geografi ckých informačných systémoch 
(GIS) a databázových systémoch. Príspe-
vok poukazuje na rôzne formy neurčitos-
ti, ktoré vznikajú pri zbere, spracovaní, 
analýze a poskytovaní priestorových dát, 
konkrétne na neurčitosť atribútov, tvaru 
a polohy objektov, rozhodovacích kritérií 

h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y
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torovú, nejednoznačné hranice objektov, 
nejednoznačnosť identifi kácie objektov, 
digitalizácie, klasifi kácie snímok, interpo-
lácie hodnôt, určovania atribútov objektov 
a pod.) a ich reprezentácie (neurčitosť pri 
interpretácii dát) (Morris a Jankowski, 
2005). Určovanie neistoty dát vyplývajú-
cej z nepresnosti v meraní (t. j. náhodnej 
udalosti) je založené na teórii pravdepo-
dobnosti a matematickej štatistike. Jeho 
základným predpokladom je, že namerané 
hodnoty, ako aj ich chyby, majú isté roz-
delenie pravdepodobnosti. Potom platí, že 
aj výsledok merania alebo spracovania má 
určité rozdelenie pravdepodobnosti. Teó-
ria pravdepodobnosti a matematickej šta-
tistiky však nemodeluje neistotu v zmysle 
neurčitosti, nejasnosti alebo vágnosti poj-
mov (Kosko, 1990). Modelovanie neurči-
tosti priestorových dát, ktorá nemá cha-
rakter náhodnej udalosti, ale skôr charak-
ter nejednoznačnosti pojmov, je založené 
na teórii fuzzy množín. 

3.  Modelovanie neurčitosti 
prostredníctvom teórie fuzzy 
množín

Teória fuzzy množín je oblasť matemati-
ky, ktorá sa opiera o koncepciu viachod-
notovej logiky, čím ponúka oveľa širšie 
možnosti vyjadrenia neurčitosti ako bežne 
používaná booleovská (dvojhodnotová) 
logika. Jej základnú koncepciu predstavil 
vo svojej práci profesor Lotfi  A. Zadeh 
(Zadeh, 1965). Podľa Zadeha je presné 
myslenie špeciálnym prípadom približné-
ho myslenia a každý logický systém môže 
byť fu  zzyfi kovaný, je to len otázkou stup-
ňa splnenia jednotlivých podmienok alebo 
kritérií. Modelovanie neurčitosti môže byť 
v tomto koncepte chápané ako vyjadrenie 
kvantitatívnej miery splnenia nejakej pod-
mienky, ktorú nevnímame ako binárnu 
(dvojhodnotovú) (Navara a Olšák, 2002). 
V tom prípade je prirodzeným riešením 
rozšírenie hodnôt o ďalšie pravdivostné 
hodnoty, či už lingvistické alebo nume-
rické. Modelovanie neurčitosti prostred-
níctvom teórie fuzzy množín umožňuje 
využiť aj potenciál chybných údajov (keď 
údaj je síce chybný, ale pomerne blízky 
správnej hodnote), prípadne kategórií dát 

s nejasnou hranicou alebo defi níciou, a to 
konkrétne kvantifi kovaním ich kvality.

Prvé známe aplikačné využitie fuzzy 
množín, konkrétne na reguláciu chodu 
cementárne, bolo navrhnuté v roku 1975 
(Mamdani a Assilian, 1975). Odvtedy sa 
úspešne využíva v rôznych oblastiach 
techniky, ale aj v iných odboroch, ktoré 
si vyžadujú prácu s vágnymi pojmami, 
neurčitými dátami alebo rozhodovacími 
kritériami.

3.1 Fuzzy množiny

Fuzzy množina A je charakterizovaná mno-
žinou prvkov x zo základného priestoru X 
(X je tzv. univerzum) a stupňom príslušnosti 
μA(x) prvku x k danej fuzzy množine A, kto-
rý nadobúda hodnoty z intervalu 0, 1. Ma-
tematicky možno fuzzy množinu A  zapísať 
v podobe (Kolesárová a Kováčová, 2004):

A = (x, μA(x)); xX. (1)

Funkcia príslušnosti k fuzzy množine A je 
potom zovšeobecnenou charakteristickou 
funkciou množiny:

μA(x): X → 0, 1. (2)

Pre klasické množiny (v teórii fuzzy 
množín označované ako „ostré množiny“) 
je charakteristická funkcia χA : X → {0, 1} 
defi novaná takto:

   (3)

Inými s    lovami, fuzzy množina je trie-
da, ktorá priraďuje prvkom neurčitosť 
v podobe stupňa príslušnosti k nej (stupeň 
príslušnosti vyjadruje mieru, v akej daný 
prvok patrí do fuzzy množiny), na rozdiel 
od ostrých množín, v ktorých podľa uve-
denej defi nície prvok do množiny len buď 
patrí alebo nepatrí.

Tvar a parametre funkcie príslušnosti 
môžu byť v jednotlivých prípadoch sta-
novené na základe praktických skúseností 
alebo známych vlastností analyzovaného 
javu (Ďuračiová et. al., 2011). 

Pre najčastejšie používanú, tzv. licho-
bežníkovú (po častiach lineárnu), funkciu 
príslušnosti platí (Obr. 1a):
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Obr. 1 | Lichobežníková funkcia príslušnosti μA(x) a jej špeciálne prípady.
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booleovskej logiky, v ktorej sú pravdi-
vostné hodnoty rozšírené o ďalšie hodnoty 
z intervalu medzi „absolútne pravdivými“ 
a „absolútne nepravdivými“ výrokmi ale-
bo splnenými a nesplnenými podmienkami 
(rozhodovacími kritériami).

Pri zisťovaní stupňa pravdivosti kon-
junkcie splnenia dvoch (a viacerých) 
kritérií, ktoré sú charakterizované fuzzy 
množinami, je potom       potrebné defi novať 
základné operácie s fuzzy množinami 
(Zadeh, 1965), (Kolesárová a Kováčová, 
2004):
štandardný prienik fuzzy množín A a B je 
fuzzy množina A  B s funkciou prísluš-
nosti:

   (8)

štandardné zjednotenie fuzzy množín 
A a B je fuzzy množina A  B s funkciou 
príslušnosti:

    (9)

a štandardný doplnok fuzzy množín A a B 

aj ako funkcia typu S a funkcia typu L) sú 
uvedené na Obr. 1c a Obr. 1d.

Funkcia príslušnosti môže mať aj ne-
lineárny priebeh (Obr. 2), ale musí pre ňu 
platiť, že nadobúda funkčné hodnoty len 
z intervalu 0, 1, na intervale a, b je 
neklesajúca a na intervale c, d nerastúca.

Medzi najpoužívanejšie nelineárne 
funkcie príslušnosti patrí napr. aj Gaus-
sova alebo sinusoidná funkcia, pre ktorú 
postupne platí (Kainz, 2015):

   (6)

(parametre c a σ charakterizujú stred a šír-
ku Gaussovej funkcie),

je fuzzy množina Ā s funkciou príslušnos-
ti:
    (10)

Fuzzy množina A je podmnožinou fuzzy 
množiny B vtedy, ak pre všetky xX  platí:

   (11)

Pre operácie s fuzzy množinami sú, 
podobne ako pre operácie s ostrými mno-
žinami, základom operácie výrokového 
počtu, avšak s pravdivostnými hodnotami 
z intervalu 0, 1 (Navara a Olšák, 2002). 
Na rozdiel od operátorov booleovskej lo-
giky sú fuzzy logické operátory defi nova-
né viacerými rôznymi spôsobmi. Fuzzy 
prienik (konjunkcia) je defi novaný pomo-
cou tzv. triangulárnych noriem (t-noriem) 
a fuzzy zjednotenie (disjunkcia) pomocou 
triangulárnych konoriem (t-konoriem) 
(Grabisch et al., 2009). Najčastejšie pou-
žívané t-normy sú (Grabisch et al., 2009), 
(Navara a Olšák, 2002):

– minimová t-norma (12)
(zodpovedá štandardnému prieniku)

– súčinová t-norma (13)

– Łukasiewiczova t-norma (14)

– drastická t-norma (15)

Príslušné t-konormy sú defi nované na-
sledovne:

– maximová t-konorma  (16)
(zodpovedá štandardnému 
zjednoteniu)

– súčinová t-konorma (17)

– Łukasiewiczova t-konorma (18)

– drastická t-konorma (19)

0
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Obr. 2 | Funkcia príslušnosti μA(x) s nelineárnym 
priebehom.
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Stupeň príslušnosti sa kvôli intervalu 
hodnôt 0, 1 často zamieňa s pravdepo-
dobnosťou, avšak tieto pojmy sú význa-
movo odlišné. Fuzzy  hodnota predstavuje 
príslušnosť k (vágne) defi novaným mno-
žinám alebo neurčitosť splnenia podmien-
ky, ale nepredstavuje pravdepodobnosť 
nastania nejakého javu. Formálne možno 
hodnotu μA(x) chápať ako pravdivostnú 
hodnotu výroku „prvok x patrí do A“.

3.2 Fuzzy logika a základné operácie s fuzzy 
množinami

Fuzzy logika je odbor matematiky odvode-
ný z teórie fuzzy množín, v ktorom sa prav-
divosť l ogických výrokov tiež ohodnocuje 
stupňom príslušnosti z celého intervalu 0, 
1. Je dôležité poznamenať, že fuzzy logika 
nie je neurčitá, nejasná alebo nejednoznač-
ná logika, ale je to logika neurčitosti, ktorá 
má svoje pravidlá. Na základe uvedeného 
je fuzzy logika nadmnožina konvenčnej 
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4.  Modelovanie neurčitosti pomocou 
fuzzy množín v prostredí GIS

Typickou úlohou v GIS, pri ktorej je 
vhodné modelovať neurčitosť, je mul-
tikriteriálne rozhodovanie založené na 
analytickom prekrývaní vrstiev. Ide o vy-
konávanie priestorových analýz vyhod-
nocovaním viacerých kritérií, na základe 
ktorých sa prijímajú rozhodnutia napr. 
o vhodnosti, resp. nevhodnosti daných 
lokalít na konkrétny účel. Pri multikriteri-
álnom rozhodovaní v prostredí GIS je vý-
sledkom agregácia vrstiev vyjadrujúcich 
splnenie čiastkových priestorových alebo 
atribútových podmienok. Jednotlivé pod-
mienky sú v tomto prípade väčšinou re-
prezentované klasickými množinami, t. j. 
každá lokalita podmienku buď spĺňa alebo 
nespĺňa. Príkladom môže byť priestorová 
analýza, v ktorej potrebujeme vyselekto-
vať lokality nachádzajúce sa v blízkosti 
riek, na svahu s miernym sklonom alebo 
s juhozápadnou dispozíciou a zároveň vo 

vhodnej nadmorskej výške (Lieskovský 
et al., 2011). Pri práci s dátami v bežných 
priestorových analýzach (prienik, zjedno-
tenie, obalová zóna, atribútové a priesto-
rové výbery z dát apod.) nepresnosť dát 
a neurčitosť defi novania rozhodovacích 
kritérií vo všeobecnosti nie je zohľadnená, 
aj keď výsledok rozhodovania významne 
ovplyvňuje. Výraz „v blízkosti rieky“ 
treba presne defi novať napr. spôsobom 
„do 100 m od rieky“. Nevýhodou uvede-
nej ostrej formulácie podmienky je, že 
automaticky vylúči oblasti, ktoré ostatné 
kritériá perfektne spĺňajú, ale ich vzdiale-
nosť od rieky je napr. 100,01 m. Rozdiel 
vzdialenosti 0,01 m pritom v danej situá-
cii nie je natoľko významný, aby auto-
maticky vylúčil lokality, ktoré ostatným 
podmienkam vyhovujú. Z toho dôvodu 
je vhodnejšie na reprezentáciu rozhodo-
vacích kritérií v podobných situáciách 
aplikovať namiesto ostrých množín fuzzy 
množiny, ktoré umožňujú prirodzenejším 
spôsobom špecifi kovať niektoré priesto-

rové kritériá. Aplikácia prístupu s vyu-
žitím fuzzy množín predstavuje eliminá-
ciu vylúčenia (takmer) vhodných lokalít. 
Dovoľuje vyjadriť splnenie, resp. nespl-
nenie, podmienky stupňom príslušnosti, 
napr. k fuzzy množine „Oblasti v blízkosti 
riek“ reprezentovanej lineárnou funkciou 
príslušnosti typu S- s parametrami c = 20 
a d = 70 (4), (Obr. 3).

V analytickom prekrývaní vrstiev 
v GIS (funkcie typu Overlay) sa využívajú 
ostré operácie s množinami, medzi ktoré 
patrí prienik, zjednotenie a doplnok mno-
žiny. Pri zavedení fuzzy logiky sú logic-
ké operátory reprezentované t-normami a 
t-konormami. Uvedený prístup sme využi-
li pri tvorbe archeologických predikčných 
modelov v GIS (Lieskovský et al., 2011), 
(Ďuračiová et al., 2011), (Lieskovský et 
al., 2013). Ukážka modelovania neurči-
tosti pomocou fuzzy množín v prostredí 
ArcGIS 10.2.2, konkrétne v podobe stup-
ňa príslušnosti k fuzzy množine „Oblasť 
vhodná na výskyt archeologických nále-
zov“ vo forme rastrových dát, je uvedená 
na Obr. 4. Postup modelovania spolu s vý-
slednými archeologickými predikčnými 
modelmi je opísaný v práci (Lieskovský 
et al., 2011). Modelovanie neurčitosti sme 
pôvodne realizovali s využitím nástroja 
Raster Calculator v prostredí ArcGIS 9.3, 
ale od verzie ArcGIS 10.0 možno na tvor-
bu rastrových vrstiev príslušnosti k fuzzy 
množinám čiastočne využiť nástroj Fuzzy 
Membership a na analytické prekrýva-
nie vrstiev nástroj Fuzzy Overlay (kapito-
la 6).

5.  Fuzzy priestorové dopyty 
do objektovo relačných databáz

Štandardným nástrojom na dopytova-
nie v relačných databázach je jazyk SQL 
(Structured Query Language), ktorý je 
v súčasnosti implementovaný takmer vo 
všetkých relačných databázových systé-
moch. Dopytovací jazyk SQL podporuje 
funkcie na správu a spracovanie štandard-
ných typov dát (numerické, reťazcové 
a booleovské dátové typy), ale neposkytu-
je automaticky funkcie na prácu s priesto-
rovými dátovými typmi, ktorými sú body, 
línie, polygóny a ďalšie zložitejšie dátové 

Obr. 4 | Modelovanie neurčitosti v prostredí 
ArcGIS.

Obr. 3 | Stupeň 
príslušnosti k fuzzy 
množine „Oblasti 
v blízkosti riek“ 
vyjadrený v rastrovej 
reprezentácii 
v prostredí ArcGIS 
10.2.2.
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typy. Na ich spracovanie a dopytovanie 
v priestorových databázach sú potrebné 
špeciálne rozšírenia databázových systé-
mov (Ďuračiová, 2014a).

V priestorových databázach sa neistota 
môže vyskytovať v dvoch rôznych for-
mách, a to ako nepresnosť v dátach alebo 
ako neurčitosť v dopytoch, ktorá v mul-
tikriteriálnom rozhodovaní zodpovedá 
neurčitosti stanovených kritérií. Spraco-
vanie neurčitých dát v relačných databá-
zach (nie nevyhnutne priestorových) nie 
je v súčasnosti štandardizované, aj keď 
predstavuje aktuálnu tému výskumu v ob-
lasti databázových systémov a hĺbkovej 
analýzy dát (z angl. data mining). Prvotné 
náznaky výsledkov prinášajú napr. práce 
(Bosc a Pivert, 1995), (Bosc et al., 2005), 
(Hudec, 2009), (Chen, 2012), (Dwibe-
dy et al., 2013), (Bordogna et al., 2014) 
a pod., ktoré zavádzajú rozšírenie mož-
ností jazyka SQL na spracovanie neurči-
tých dát a vytváranie neurčitých dopytov 
do databáz. Uvedené práce neprinášajú 
automaticky aj riešenia pre priestorové 
dáta, opisujú väčšinou len neurčité do-
pyty do konvenčných databáz. V práci 
(Ďuračiová, 2013) sme sa preto venovali 
práve tvorbe fuzzy priestorových dopytov 
do databáz. Výsledkom je návrh tvorby 
priestorových dopytov založených na te-
órii fuzzy množín priamo v jazyku SQL 
v prostredí databázového systému Post-
greSQL s rozšírením PostGIS (Ďuračiová, 
2014b). Praktickú realizáciu nášho prístu-
pu k tvorbe fuzzy priestorových dopytov 
predstavuje vytvorenie funkčného roz-
hrania FSI SQL (Fuzzy Spatial Interface) 
na ich jednoduchšiu formuláciu a efektív-
nu tvorbu (Pálka, 2013). Aplikácia FSI 

CreateSQLQuery

GeneratigQuery

SelectData

QueryToNonSpatialData

all data are crisp

add criteria

else

else

QueryToSpatialData

QueryToSripData

AddCrispCriteria AddFuzzyCriteria

QueryToFuzzyData

User

CrispQuery

QueryToCrispData

QueryToFuzzyData

FuzzyQuery

<< include >>

<< include >>

<< extend >>

System

<< extend >>

SQL je vytvorená v objektovo orientova-
nom programovacom jazyku Visual Basic 
a dokáže pracovať s databázovým systé-
mom PostgreSQL s rozšírením PostGIS, 
a taktiež s databázovým systémom SQL 

Server. Výsledné dopyty do objektovo re-
lačnej databázy môžu byť v nej zložené z 
ostrých (crisp query), ale aj fuzzy dopytov 
(fuzzy query), pričom obidva typy môžu 
byť aplikované na výber priestorových 
(spatial data) alebo aj tradičných (ne-
priestorových) dát (nonspatial data) z da-
tabázy. Diagram prípadov použitia v jazy-
ku UML (Unifi ed Modeling Language) je 
uvedený na Obr. 5. Diagram aktivít v ja-
zyku UML na tvorbu fuzzy priestorových 
dopytov, ktorý vyjadruje opísaný systém, 
je uvedený na Obr. 6 (Ďuračiová, 2013). 
Príklad fuzzy priestorového dopytu v ja-
zyku SQL v prostredí databázového systé-
mu PostgreSQL je na Obr. 7 (Ďuračiová, 
2014b) a ukážka rozhrania aplikácie FSI 
SQL na Obr. 8 (Pálka, 2013).

Obr. 5 | Tvorba fuzzy dopytov do objektovo relačných databáz – diagram prípadov použitia.

Obr. 6 | Tvorba fuzzy priestorových dopytov do objektovo relačných databáz 
– diagram aktivít.
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CREATE TABLE Buildings_fuzzy AS
(SELECT DISTINCT gid, the_geom, h, MAX(mi1) AS mi_1, MAX(mi2) AS mi2, MAX(mi3) AS mi3,

LEAST(MAX(mi1), MAX(mi2), MAX(mi3)) AS t_M, 
(MAX(mi1)*MAX(mi2)*MAX(mi3)) AS t_P,
(CASE

WHEN (MAX(mi1) + MAX(mi2) + MAX(mi3) - 2) <= 0 THEN 0
ELSE (MAX(mi1) + MAX(mi2) + MAX(mi3) - 2)

END) AS t_L
FROM
(SELECT DISTINCT gid, bfc, B.the_geom, B.h,

(CASE
WHEN h > 8 AND h < 13 THEN (h - 8)/5
WHEN h >= 13 AND h <= 20 THEN 1
WHEN h > 20 AND h < 28 THEN (28 - h)/8
ELSE 0 END) AS mi1,

(CASE 
WHEN distance(B.the_geom, R.the_geom) > 100 THEN 0
WHEN distance(B.the_geom, R.the_geom) < 20 THEN 1
ELSE (100 - distance(B.the_geom, R.the_geom))/80 END) AS mi2,

(CASE 
WHEN distance(B.the_geom, W.the_geom) > 100 THEN 1
WHEN distance(B.the_geom, W.the_geom) < 75 THEN 0
ELSE (100 - distance(B.the_geom, W.the_geom))/25 END) AS mi3

FROM Buildings AS B, Roads AS R, Weather_station AS W, Oldtown AS O
WHERE ST_Within(B.the_geom,O.the_geom) AND B.bfc='administrative'
) AS FT
GROUP BY gid, the_geom, h
ORDER BY t_M DESC);

Obr. 8 | FSI SQL – ukážka používateľského rozhrania (Pálka, 2013).

6.  Integrácia dátových zdrojov 
na základe určenia ich vzájomnej 
miery fuzzy podobnosti

Pri analýze a využívaní priestorových dát 
z rôznych mapových zdrojov je často po-
trebné určiť vzájomnú identitu objektov, 
ktoré sú v dvoch (alebo viacerých) rôz-
nych podkladoch reprezentované iným 
spôsobom (Ďuračiová, 2014b). V skutoč-
nosti je prakticky nemožné, aby v dvoch 
rôznych dátových zdrojoch bola jedna 

rieka alebo cesta reprezentovaná líniou 
s úplne rovnakým priebehom. Otázkou 
identifi kácie dvoch reprezentácií priesto-
rových objektov je potom stanovenie 
miery na posúdenie ich vzájomnej identi-
ty, resp. miery ich vzájomnej podobnos-
ti. Navyše, ak je reprezentácia objektov 
na mape alebo v GIS zaťažená neistotou, 
neistota ovplyvňuje aj ich identifi káciu 
na mapách a v GIS. Ak neurčitosť repre-
zentácií objektov modelujeme pomocou 
fuzzy množín, na posúdenie ich blízkosti 

k identite použijeme pojem fuzzy podob-
nosť objektov (fuzzy similarity). Podľa 
(Bandemer, 2006) pre podobnosť dvoch 
ostrých množín  A a B platí:

.           (20)

Vzťah môžeme po zovšeobecnení apli-
kovať aj na vyjadrenie podobnosti dvoch 
fuzzy množín. Kardinalitu fuzzy množiny 
A′ určíme prostredníctvom integrálu funk-
cie príslušnosti. V prípade rastrovej re-
prezentácie (t. j. spočítateľnej množiny), 
ktorou je neurčitosť v GIS najčastejšie 
reprezentovaná, platí: 

(21)

Po vyjadrení prieniku a zjednotenia 
fuzzy množín pomocou štandardnej mi-
nimovej t-normy a maximovej t-konormy 
(vzťahy (12) a (16)) pre podobnosť dvoch 
fuzzy množín platí:

(22)

Riešením modelovania neistoty v GIS 
je vytvorenie rastrov neistoty pre jednot-

Obr. 7 | Fuzzy priestorový dopyt 
v prostredí PostgreSQL.
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livé vrstvy priestorových objektov. Bunky 
rastra neistoty obsahujú v prípade mode-
lovania pomocou fuzzy množín hodnoty 
stupňov príslušnosti k fuzzy množine, 
pomocou ktorej je neistota priestorové-
ho objektu modelovaná. Softvér ArcGIS 
od verzie 10.0 ponúka na prácu s rastro-
vými dátami spomínaný nástroj Fuzzy 
Membership (kapitola 4), ktorý je určený 
na defi novanie funkcie príslušnosti a ná-
stroj Fuzzy Overlay, ktorý podporuje po-
užitie vybraných t-noriem a t-konoriem. 
Keďže možnosti týchto nástrojov sú za-
tiaľ obmedzené na použitie konkrétnych 
typov funkcií, hodnoty buniek rastra ne-
istoty môžu byť vypočítané aj priamo 
pomocou funkcie príslušnosti, ktorej ar-
gumentom je euklidovská vzdialenosť 
bodu (bunky rastra) od priestorového 
objektu zaťaženého neistotou. Na to mož-
no v GIS použiť nástroj mapovej algebry 
(napr. v ArcGIS Raster Calculator). Pri 
uvedenom spôsobe vytvárania rastra neis-
toty možno defi novať ľubovoľnú funkciu 
príslušnosti, t. j. rovnako jednoducho ako 
pre trojuholníkovú alebo lichobežníkovú 
funkciu príslušnosti možno vytvoriť ras-
ter pomocou Gaussovej funkcie (6), ktorá 
spoľahlivejšie vystihuje podstatu neistoty 
priestorových objektov.

Navrhnutý postup umožňuje efektívne 
identifi kovať objekty napr. pri aktualizácii 
priestorových dát z externých zdrojov. Po-
mocou hodnoty miery podobnosti možno 
zistiť, či ide o identický, nový alebo zme-

nený objekt. Tento postup zároveň umož-
ňuje nájsť tie objekty, ktorých geomet-
rická reprezentácia je v novom dátovom 
zdroji určená presnejšie alebo podrob-
nejšie (napr. umožňuje nahradiť komplex 
budov ich samostatnými reprezentáciami 
s ohľadom na mieru generalizácie). Určo-
vanie podobnosti priestorových objektov 
v GIS možno aplikovať konkrétne napr. 
pri aktualizácii dát ZBGIS®. Geometric-
kú reprezentáciu objektov potom možno 
nahradiť ich presnejším určením z iného 
zdroja (napr. z katastra nehnuteľností) pri 
súčasnom zachovaní existujúcich pôvod-
ných atribútov objektu, ktoré môžu byť 
určené spoľahlivejšie (alebo ich nový dá-
tový zdroj nemusí obsahovať vôbec) (Ďu-
račiová, 2014b).

Podobný postup sme využili aj pri 
identifi kácii tých vodných tokov mode-
lovaných na podklade digitálneho mode-
lu reliéfu (DMR), ktoré sú zobrazené aj 
na mapách z 2. vojenského mapovania. 
Na modelovanie neistoty vodných tokov 
sme použili Gaussovu funkciu. Keďže 
ide o selekciu tých úsekov modelovaných 
vodných tokov, ktoré zahŕňa aj pôvodná 
sieť historických vodných tokov, namiesto 
miery fuzzy podobnosti sme určovali mie-
ru fuzzy inklúzie:

(23)

Výsledkom je selekcia jednotlivých 
úsekov vodných tokov na základe novour-
čeného atribútu, miery inklúzie, ktorý ob-
sahuje hodnoty od 0 do 1. Hodnoty blízke 
1 umožňujú predpokladať, že ide skutočne 
o úseky historických vodných tokov, hod-
noty blízke 0 hovoria o nízkom stupni prí-
slušnosti k fuzzy množine „Úsek historic-
kého vodného toku“ a hodnoty atribútu sa 
rovnajú 0 v prípade úsekov, ktoré sa na his-
torických mapách nenachádzali (Obr. 9).

7.  Záver

Priestorové dáta predstavujú reprezentá-
ciu skutočných objektov reality v prostre-
dí GIS alebo priestorových databáz. Zís-
kavanie informácie o geometrii a georefe-
rencii týchto objektov je väčšinou spojené 
s procesom ich zberu, ktorý je často za-
ťažený nepresnosťou alebo neurčitosťou. 
S vývojom vyspelých technológií na zber 
priestorových údajov (geodetické mera-
nia, letecké a družicové metódy, laserové 
skenovanie, digitalizácia mapových pod-
kladov a pod.) sa automaticky zvyšujú aj 
požiadavky na vývoj efektívnych techno-
lógií v oblasti ich spracovania. Zavede-
nie princípov fuzzy logiky a teórie fuzzy 
množín do priestorových databáz a GIS 
prináša možnosť spoločného spracovania 
heterogénnych dát zaťažených v rôznej 
miere neistotou a nejednoznačnosťou. 
Výsledky analýz a ich interpretácia sú 

Obr. 9 | Identifi kácia úsekov historických a modelovaných vodných tokov (detail).
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totiž nutne ovplyvnené aj neistotou vstup-
ných dát. GIS nie je nástroj na rozhodova-
nie, ale nástroj na jeho podporu. Mnohé 
situácie si vyžadujú urobiť dôležité roz-
hodnutia aj na základe informácií, ktoré 
nie sú jednoznačné a úplné. Uváženie 
ich (známej) neistoty umožňuje vyvo-
dzovať korektnejšie závery a robiť spo-
ľahlivejšie rozhodnutia. V konvenčných 
GIS a databázových systémoch, rovnako 
ako aj v informačných systémoch vo vše-
obecnosti, sa s neistotou dát automaticky 
neuvažuje. Funkcie a operácie, ktoré sa 
s dátami vykonávajú, sú vo väčšine prí-
padov implementované tak, že využívajú 
ostré pravidlá a hodnoty, často vedúce 
k strate informácií o neistote dát. Dochá-
dza tak k situáciám, v ktorých pomocou 
presných a pokročilých softvérových ná-
strojov spracúvame a analyzujeme dáta 
rôznej, často aj neznámej kvality. Je to 
postup, ktorý môže viesť k chybnému 
predpokladu, že takto získané výsledky 
sú spoľahlivé a dôveryhodné. V príspevku 
opisujeme vybrané prípady priestorových 
analýz, v ktorých zohľadňujeme aj neis-
totu priestorových dát a rozhodovacích 
kritérií. Na základe výsledkov získaných 
uvedeným spôsobom odporúčame mode-
lovať neurčitosť v prostredí GIS a data-
bázových systémov pomocou dostupných 
softvérových nástrojov, ale aj formou vý-
voja nových riešení založených na princí-
poch teórie fuzzy množín. Modelovanie 
neurčitosti prostredníctvom fuzzy množín 
umožňuje rozšíriť ostré vnímanie reálne-
ho sveta implementované do sveta infor-
mačných technológií o širokú škálu prí-
pustných hodnôt, ktoré modelujú skutoč-
né objekty, javy a vzájomné vzťahy medzi 
nimi spôsobom bližším ľudskému mysle-
niu. V umení správneho rozhodovania sa 
na základe neurčitých informácií a vágne 
defi novaných pojmov má totiž ešte stále 
nad počítačom (miernu) prevahu človek.
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Využitie bezpilotných diaľkovo riadených lietajúcich zariadení  
v geodetickej praxi a s tým súvisiaca legislatíva na Slovensku

kamery, prípadne gimbal s podporou GNSS 
a FPV (najčastejšie realizované pomocou pre-
nosu videa do smartfónu). Sofistikovanejšie 
drony s lepším využitím pre potreby geodézie 
a kartografie ponúkajú predajcovia geode-
tickej techniky. Následne ich možno vybaviť 

rôznymi senzormi, napríklad fotoaparátom, 
kamerou, videokamerou a pod. Ako fotoa-
parát sa často používa štandardný kvalitný 
fotoaparát, ktorý je buď kalibrovaný alebo sa 
kalibrácia vykonáva následne. S týmto vyba-
vením možno po príprave snímkového letu 

1.  Úvod

V poslednom období sa čoraz častejšie stre-
távame s informáciami o bezpilotných diaľko-
vo riadených lietajúcich zariadeniach nazýva-
ných aj dron podľa anglického drone alebo 
UAV – Unmanned Aerial Vehicle, ďalej len 
dron. Ide o lietajúce zariadenie bez posádky, 
ktoré môže byť riadené na diaľku alebo mô-
že lietať samostatne pomocou predprogra-
movaných letových plánov alebo pomocou 
zložitejších dynamických autonómnych sys-
témov. Drony sa používajú často v armáde 
na prieskumné a útočné lety. Používajú sa 
aj na množstvo civilných úloh, napríklad na 
hasenie požiarov, policajné sledovanie alebo 
prieskum terénu. Už niekoľko rokov sa obja-
vujú aj na Slovensku. S ich používaním však 
súvisí aj legislatíva, ktorá upravuje možnosti 
ich využívania. A práve tejto téme sa budem 
podrobnejšie venovať v príspevku.

2. Niečo z histórie až po súčasnosť

Prvý bezpilotný letúň bol z roku 1916 od 
profesora Archibalda Montgomeryho Lowa 
a nazýval sa Aerial Target (Vzdušný cieľ). 
Nasledovalo veľa lietadiel riadených na diaľ-
ku vrátane Hewitt-Sperry Automatic Airplane, 
vyrobeného v USA počas prvej svetovej vojny.

Bezpilotné letúne sa využívali a dodnes 
využívajú na fotografovanie zo vzduchu. Mi-
niaturizáciou všetkých technológií v osemde-
siatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
záujem o bezpilotné lietadlá rástol. Za po-
sledných pár rokov sa na nás akoby „vyrojili“ 
odvšadiaľ. Tie jednoduchšie ponúkajú bežní 
predajcovia počítačov a elektroniky. Medzi-
ročný nárast týchto nákupov, ktorý eviduje 
Alza, sa zvýšil o 850 percent za prvý štvrťrok 
minulého roka. Aj keď na začiatku zákazníci 
uprednostňovali lacnejšie zariadenia, ktorých 
cena sa pohybuje od 40 eur nahor, začiat-
kom roka 2015 sa trend postupne mení a na 
odbyt idú drahšie zariadenia, čo unesú HD 

Obr. 3. | Geokopter – oktokoptéra.

Obr. 1. | Bezpilotné lietadlo.

Obr. 2. | Quadrokoptéra.
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Obr. 7. | Multispektrálna 
kamera RGB + NIR.

vykonať následné spracovanie snímok a zís-
kať informácie o objekte, jeho umiestnení na 
povrchu zeme (so súradnicami), veľkostné 
parametre, množstvo ďalších detailov a infor-
mácií o jeho stave a textúre. Nižšie uvádzam 
niektoré ukážky dronov – Obr. 1. až 3 a sní-
mačov – Obr. 4. až 7.

S ohľadom na ich rôznorodé použitie treba 
ešte spomenúť, že je možné a reálne z kva-

litných fotoaparátov získať detaily objektov 
s veľkosťou až 0,01 m.

Zhrnutie možností využitia dronov s obrazo-
vým snímačom v rámci podnikania (alebo 
voľnočasovej záľuby):

 všeobecne ide o videomonitoring alebo fo-
todokumentáciu ťažko prístupných miest 

alebo informácií o území a objektoch, sta-
voch a pod.,

 poľnohospodárstvo a lesníctvo (aktuálny 
stav biomasy, sledovanie zberu poľnohos-
podárskych plodín, monitorovanie ťažby 
dreva, zdravotný stav porastov...)

 energetika (prehľad a kontrola prenoso-
vých sústav, podporných prvkov elektric-
kých vedení, monitoring porastov v oko-
lí...),

 životné prostredie (monitoring vodných 
tokov, stav brehov, brehových porastov, 
náplav...),

 stavebníctvo a architektúra (dokumentácia 
aktuálneho stavu stavebných objektov – 
kontrolné dni, stav technických objektov...),

 polícia a armáda (dokumentácie demon-
štrácií, zhromaždení, koncertov, monito-
ring hraničných priestorov...),

 zábava (dokumentácia hudobných festiva-
lov, lunaparkov...).

 film – televízia a marketing (pamiatky, re-
klama...).

Obr. 8. | Brno, veľkosť pixela 0,01 m. Obr. 9. | Detail stĺpu elektrického vedenia zosnímaný z drona.

Obr. 4. | Fotoaparát Canon EOS. 

Obr. 5. | Fotoaparát 
a skener.

Obr. 6. | Infračervená kamera FLIR. 
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3.  Ak chcete používať dron, musíte 
dodržiavať platnú legislatívu

Nepovolené pohyby dronov na otvorenom 
priestranstve, v zástavbe intravilánu, nad 
chránenými koridormi, ako aj hlavami ľudí, 
ktorí sa zhromaždili na rôznych spoločen-
ských akciách a podujatiach, vykonali ne-
málo škody na objektoch, ale aj na ľudskom 
zdraví.

S ohľadom na vyššie uvedené fakty je 
možné aplikovať súčasnú platnú legislatívu 
aj na používanie dronov, a to nielen na pod-
nikanie. Uvedenú problematiku na Slovensku 
právne upravuje predovšetkým nasledujúca 
legislatíva:

  ZÁKON NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochra-
ne utajovaných skutočností a o zmene 
a do plnení niektorých zákonov (§§ 63 
a 64)

 Vyhláška Ministerstva obrany SR č. 194/ 

2007 Z. z. zo 16. apríla 2007 o podrob-
nejšej úprave vykonávania geodetických 
a kartografických činností pre potreby 
obrany štátu (§ 8)

 Rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015,
vydaného 19. 8. 2015, ktorým sa urču-
jú podmienky vykonania letu lietadlom 
spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom 
priestore Slovenskej republiky.

 ZÁKON NR SR č. 215/1995 Z. z. o geo-
dézii a kartografii z 12. septembra 1995 
(§§ 2, 4 a 28 ods. 2)

Vzájomné prepojenie platnej legislatívy mož-
no vidieť na schéme Obr. 12. Dôležité citá-
cie pre túto oblasť sú zvýraznené červenou 
a podčiarknuté.

3.1. ZÁKON NR SR č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

SIEDMA HLAVA 
FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE 
A LETECKÉ SNÍMKOVANIE

§ 63 Zákaz fotografovania a filmovania

(1) V záujme zabezpečenia obrany a bez-
pečnosti štátu je zakázané fotografovať, 
filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, 
priestory alebo zariadenia označené záka-
zom fotografovania.

(2) O zákaze fotografovania, filmovania ale-
bo iného zaznamenávania a o výnimkách 
z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán 
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajo-
vaná skutočnosť patrí.

§ 64 Letecké snímkovanie a vykonávanie 
geodetických a kartografických prác

(1) Letecké snímkovanie územia Slovenskej 
republiky a vykonávanie geodetických a kar-
tografických prác (ďalej len „letecké snímko-
vanie“) vykonáva ministerstvo obrany. 24) 
S jeho súhlasom môže vykonávať letecké 
snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné 
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

(2) Podnikateľ uvedený v odseku 1 môže vy-
konávať letecké snímkovanie iba v prípade, 
že je držiteľom povolenia na vykonávanie 
leteckých prác, 25) alebo môže vykonaním 
leteckého snímkovania poveriť iného podni-
kateľa, ktorý je držiteľom povolenia na vy-
konávanie leteckých prác, ak medzinárodná 
zmluva, 26) ktorou je Slovenská republika 
viazaná, neustanovuje inak.

(3) Žiadosť o povolenie leteckého sním-
kovania sa predkladá ministerstvu obrany. 
Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa 
osobitného predpisu. 27)

(4) Žiadateľ do jedného mesiaca oznámi 
nadobudnutie leteckého snímkového ma-
teriálu Úradu a predloží ho na posúdenie 
ministerstvu obrany, ktoré určí stupeň uta-
jenia snímkového materiálu. Do posúdenia 
snímkového materiálu sa s ním zaobchádza 
ako s utajovanou skutočnosťou. 

Obr. 11. | Prístrojové 
vybavenie pred 
snímkovaním 
s Quadrokoptérou.

Obr. 10. | Ortofotomapa 
zo snímok vyhotovených 
RPAS so stavom KN.
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§ 46 Podmienky na vydanie potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti 

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod-
nikateľa možno vydať iba podnikateľovi, kto-
rý je
a)  spôsobilý zabezpečiť ochranu utajova-

ných skutočností, 
b)  ekonomicky stabilný, 
c)  bezpečnostne spoľahlivý.

§ 50 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

(1) Ak sa bezpečnostnou previerkou preuká-
že, že podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 
46, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti.

(2) Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, 
že podnikateľ podmienky uvedené v § 46 
nespĺňa, vydá o tom rozhodnutie.

(3) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 
je platné najviac päť rokov od dňa vydania.

(4) Podnikateľ je oprávnený oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa 
utajenia, na ktorý mu bolo vydané potvrde-
nie o priemyselnej bezpečnosti.

Dôvodová správa k § 63 a 64

Pri právnej úprave fotografovania, filmova-
nia alebo iného zaznamenávania priestorov, 
objektov alebo zariadení sa vychádza zo zá-
sady, že táto činnosť na území Slovenskej 

republiky je dovolená. Iba v záujme obrany 
a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, 
filmovať, alebo inak zaznamenávať priestory, 
objekty a zariadenia označené zákazom foto-
grafovania. O zákaze a o výnimkách z tohto 
zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej 
správy.

Upravuje sa aj letecké snímkovanie územia 
Slovenskej republiky a vykonávanie geode-
tických a kartografických prác. Pod letec-
kým snímkovaním sa rozumie fotografické 
alebo iné obrazové alebo digitálne zazna-
menávanie polôh objektov, druhy a stavy 
javov na území Slovenskej republiky, vy-
konávané z lietajúceho zariadenia. Toto je 
možné uskutočniť len na základe povolenia, 
ktoré vydáva Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky. Zároveň sa ustanovuje postup na 
praktické využitie získaného leteckého sním-
kového materiálu. 

Pri výklade uvedených paragrafov sú stano-
vené informácie o zákaze fotografovania ur-
čitých objektov, ktoré sú vymedzené ako uta-
jované skutočnosti. Je určená kompetencia, 
kto vykonáva zo zákona letecké snímkovanie, 
t. j. MO SR a držiteľ platného potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti. Zároveň §§ 46 
a 50 stanovujú podmienky vydania potvrde-
nia o priemyselnej bezpečnosti. Pre úplnosť 
ešte uvádzam aj dôvodovú správu k tomuto 
zákonu, ktorá sa týka predmetných §§ 63 
a 64, pričom jasne stanovuje pojem letecké 
snímkovanie ako fotografické alebo iné obra-

zové alebo digitálne zaznamenávanie polôh 
objektov, druhy a stavy javov na území Slo-
venskej republiky, vykonávané z lietajúceho 
zariadenia, t. j. zariadenie pohybujúce sa vo 
vzduchu a nie pevne spojené so zemou.

3.2 ZÁKON NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii z 12. septembra 
1995

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov 

(15) Materiály leteckého snímkovania a diaľ-
kového prieskumu Zeme sú analógové alebo 
digitálne záznamy územia a ich odvodeniny 
na získavanie informácie o polohe, druhu 
a stave objektov a javov, ktoré sú priamo 
alebo nepriamo vztiahnuté k povrchu Zeme 
v určitom čase.

§ 4 Štátna správa na úseku geodézie a kar-
tografie 

(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

d)  vydáva súhlas na vykonávanie leteckého 
meračského snímkovania a leteckého 
diaľkového prieskumu Zeme, 

e)  vedie evidenciu leteckých meračských 
snímok a prvotných materiálov leteckého 
diaľkového prieskumu Zeme a archivuje 
ich,

Obr. č. 12. | Schéma 
prepojenia legislatívy 
súvisiacej s používaním 
dronov.Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – §§ 63 a 64

Vyhláška Ministerstva obrany SR 
č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej 
úprave vykonávania geodetických 
a kartografických činností pre 
potreby obrany štátu § 8

Rozhodnutie Dopravného úradu 
č. 1/2015, vydaného 19. 8. 
2015, ktorým sa určujú podmienky 
vykonania letu lietadlom spôsobilým 
lietať bez pilota vo vzdušnom 
priestore Slovenskej republiky.

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geo dézii a kartografii z 12. septem-
bra 1995 – §§ 2, 4 a 28 ods. 2
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§ 28 Splnomocňovacie ustanovenie 

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
všeobecne záväzným právnym predpisom 
podrobnejšie upraví

a)  pre potreby obrany štátu 
1.  záväzné geodetické systémy a lokalizač-

né štandardy, 
2.  vykonávanie geodetických činností, 
3. vykonávanie kartografických činností a 

tvor bu kartografických diel, 
4.  zloženie geografického informačného sys-

tému, 

b) náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vy-
konávanie leteckého meračského snímkovania 
a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a po-
stup pri odovzdaní a archivovaní prvotných 
materiálov leteckého diaľkového prieskumu 
Zeme a leteckých meračských snímok.

Zákon o geodézii a kartografii v predmetných 
paragrafoch vysvetľuje pojmy „materiály le-
teckého snímkovania a diaľkového priesku-
mu Zeme“, stanovuje kompetencie MO SR, 
ktoré vydáva súhlas na vykonávanie letec-
kého snímkovania a leteckého diaľkového 
prieskumu Zeme, vedie ich evidenciu a archi-
vuje ich. Zároveň informuje o právnom pred-
pise MO SR pre náležitosti žiadosti o vydanie 
súhlasu a postupe pri odovzdávaní a archivo-
vaní týchto materiálov.

3.3. Vyhláška Ministerstva obrany SR 
č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej 
úprave vykonávania geodetických 
a kartografických činností pre potreby 
obrany štátu

§ 8 Letecké snímkovanie

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonáva-
nie leteckého snímkovania obsahuje
a)  obchodné meno, sídlo alebo miesto pod-

nikania žiadateľa a jeho identifikačné čís-
lo, ak bolo pridelené, 

b) určenie vykonávateľa leteckého snímko-
vania, 

c)  účel leteckého snímkovania, 
d)  presné vymedzenie priestoru leteckého 

snímkovania, 
e)  dátum a čas vykonania leteckého snímko-

vania (letový plán), 

f)  vyznačenie náletových osí, 
g)  údaje o

1.  druhu lietajúceho zariadenia, z ktoré-
ho sa vykoná letecké snímkovanie, 

2.  type záznamového zariadenia s uve-
dením konštanty komory, 

3.  výške letu, 
4.  plánovanom počte snímok, 
5.  mierke leteckého snímkovania, 
6.  pozdĺžnom a priečnom prekryte sní-

mok, 
7. použitom záznamovom médiu a

h)  overenú kópiu dokladu o splnení podmie-
nok určených osobitným predpisom.1) 
(1Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa)

(2) Oznámenie osôb o nadobudnutí prvot-
ných materiálov leteckého snímkovania 
podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona obsahu-
je zákres lokality s vyznačením náletových 
osí do Základnej mapy Slovenskej republiky 
v mierke 1:50 000 a údaj o počte nadobud-
nutých snímok.

(3) Po využití sa prvotné materiály letec-
kého snímkovania odovzdajú Ministerstvu 
obrany Slovenskej republiky. Súčasťou tých-
to materiálov sú aj

a) údaje o
1.  základných charakteristikách snímkové-

ho letu, najmä o výške letu, meteorolo-
gických podmienkach a stave atmosféry 
v čase a mieste leteckého snímkovania, 

2.  nosičoch a záznamových zariadeniach, 
3.  polohách stredov snímok, 

b) hodnotenia fotografickej, geometrickej, 
rádiometrickej a fotogrametrickej kvality 
záznamov a
c) kópie kalibračných certifikátov použitého 
záznamového zariadenia.

Vyhláška jasne definuje čo má žiadosť o vy-
danie súhlasu na letecké snímkovanie obsa-
hovať, ako sa má manipulovať so snímkovým 
materiálom, ako a kde ich treba archivovať.

3.4. Rozhodnutie Dopravného úradu 
č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým 
sa určujú podmienky vykonania letu 
lietadlom spôsobilým lietať bez pilota 
vo vzdušnom priestore Slovenskej 

republiky (ďalej len „rozhodnutie 
o podmienkach používania bezpilotných 
lietadiel“).

V ďalšom texte budem používať len „Rozhod-
nutie“, v kompletnom znení nebudem citovať, 
nájdete ho napr. na:
http://nsat.sk/wp-content/uploads/2014 
/08/DU_RPAS-merged.pdf

V tomto príspevku uvediem len niekoľko zák-
ladných informácií.

Rozhodnutie Dopravného úradu okrem iného 
rozdeľuje bezpilotné lietadlá, tzv. drony do 
troch kategórií na účely regulácie:
1.  bezpilotné lietadlo s hmotnosťou najviac 

0,5 kg – označuje sa ako tzv. „lietadlo-
-hračka“ a ide o bezpilotné lietadlo s ma-
ximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou 
alebo rovnou ako 0,5 kg, ktoré je hračkou 
podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpeč-
nosti hračiek v znení neskorších predpisov 
(napríklad malá hračkárska helikoptéra 
na ovládanie),

2. bezpilotné lietadlo s hmotnosťou do 20 kg 
– ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou 
vzletovou hmotnosťou do 20 kg,

3. bezpilotné lietadlo s hmotnosťou 20 kg 
a viac – ide o bezpilotné lietadlo s ma-
ximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg 
a viac.

Či budete musieť získavať aj povolenie Do-
pravného úradu na lietanie s bezpilotným lie-
tadlom, evidovať ho do registra lietadiel alebo 
získavať preukaz odbornej spôsobilosti, závi-
sí od plánovaného spôsobu jeho používania 
a od jeho hmotnosti.

Ďalšie podmienky pre možnosť používať 
dron na podnikateľské účely

V prípade, že sa rozhodnete využívať bez-
pilotné lietadlo na podnikateľské účely bez 
ohľadu na jeho hmotnosť, pred získaním po-
volenia na vykonávanie leteckých prác si ešte 
musíte splniť tieto povinnosti:
1.  zaevidovať bezpilotné lietadlo do registra 

lietadiel na Dopravnom úrade,
2.  získať preukaz odbornej spôsobilosti po 

úspešnom vykonaní teoretických skúšok 
a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Zaevidovanie bezpilotného lietadla na Do-
pravnom úrade je bezplatné a rovnako žiad-
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nemu poplatku nepodlieha ani vydanie preu-
kazu odbornej spôsobilosti. 

Rozhodnutie zároveň stanovuje všeobecné 
zásady vykonávania letu s bezpilotnými lie-
tadlami bez ohľadu na ich kategóriu tak, aby 
nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, 
osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila 
ochrana životného prostredia pred hlukom 
a emisiami zo znečisťujúcich látok z dro-
na. V prípade, že má dron nainštalované aj 
nejaké snímacie zariadenie, týkajú sa jeho 
prevádzky alebo činnosti ešte aj vyššie spo-
menuté state zákonov a vyhlášky.

Komplexne sa tejto problematike bude veno-
vať riaditeľ divízie civilného letectva Ing. Mar-
tin Němeček, v nasledujúcom čísle časopisu 
Slovenský geodet a kartograf č. 4.

4.  Záver

Pokrok a možnosti približovania snímkovania 
sú prístupnejšie čoraz širšiemu množstvu 

používateľov. Je to predovšetkým tým, že prí-
strojové vybavenie sa miniaturizuje, na trhu je 
viac výrobcov a predajcov, a tým sa zväčšuje 
ponuka. Vybavenie je cenovo dostupnejšie 
a nemá toľko obmedzení ako štandardné le-
tecké snímkovanie. Treba si však uvedomiť, 
že tieto činnosti spadajú pod platnú legisla-
tívu štátu. Nejde o zbytočné obmedzovanie 
používania „hračiek“ alebo „voľnočasových 
záľub“, ale o stanovenie pravidiel, ktoré majú 
zabezpečiť bezpečnosť prevádzky RPAS. No-
vinky prístrojovej techniky a nové technológie 
štátna legislatíva podchytila a usmernila ich 
nekontrolované používanie. Momentálne už 
zostáva „len jej dodržiavanie“.

Literatúra:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpilotn%C3%AD_letoun
http://pc.zoznam.sk/novinka/dron-spadol-zene-na-hlavu-zra-

nil-ju
https://drone-zone.sk/novinky/prevadzka-dronu-velky-pre-

hlad-zakonov-v-sr/
https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2270/cate-

gory/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/podmienky-
-pouzivania-dronov.xhtml

https://drone-zone.sk/novinky/trh-s-dronmi-je-na-slovensku-
-na-vzostupe/

http://tech.sme.sk/c/7683162/zavru-vas-na-slovensku-ak-po-
uzivate-dron.html?ref=njct

http://aktualne.atlas.sk/policia-na-nohach-nad-vojenskym-ar-
chivom-v-trnave-sliedil-dron/dnes/regiony/

Poznámka:
Všetky zábery boli poskytnuté na prezentačné a odborné účely 

a nevznikli na území SR.

Ing. Renáta Šrámková

členka RR SGaK

Lektorovali:

Ing. Marek Fraštia, PhD.
Katedra geodézie SvF STU v Bratislave

Ing. Štefan Lukáč
LIPG, s. r. o. Bratislava

Geoteam spol. s r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava, mob. 0911 620 618, tel: 02/5443 0090, www.geoteam.sk

www.geomax-positioning.com

GEOMAX SME TU PRE VÁS
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INTERGEO 2015 – STUTTGART

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  S G a K

INTERGEO patrí medzi najväčšie svetové 
odborné podujatia v oblasti geodézie, geoin-
formatiky a využívania pôdy. Koná sa každo-
ročne na rôznych miestach v Nemecku. Jeho 
súčasťou je konferencia, ktorá sa zaoberá ak-
tuálnymi problémami z oblasti geodézie, geo-
informatiky, politiky, správy, vedy a priemyslu. 
Ďalšou časťou tohto podujatia je veľtrh geo-
detickej a s tým súvisiacej spracovateľskej 
techniky. Tento rok sa konalo Intergeo v ter-
míne 15. – 17. 9. v Stuttgarte s témou: „Geo-
informačné technológie sú medzinárodným 
jazykom s rozhodovacou právomocou“. Toto 

posúva geoinformačný sektor s jeho techno-
lógiami a riešeniami na kľúčové miesto pre 
rozhodovanie.

Každý rok sa prezentuje čoraz viac prístro-
jovej a spracovateľskej techniky a riešení, kto-
ré sú schopné urýchliť a zjednodušiť procesy, 
aj znižovať náklady. Optimalizácia procesov 
zberu a spracovania a jej vstup do rozhodo-
vacích procesov sú kľúčovými úlohami geo-
informačného odvetvia, ktoré sa na Intergeu 
v Stuttgarte prezentovali.

Fakty a čísla o tohtoročnom Intergeu sú 
nasledujúce. Uskutočnilo sa už 21. Intergeo, 

Privítanie na Intergeo 2015 a pozvanie na Intergeo 2016.

Pozvanie na XXIII. ISPRS kongres 12.-19.7.2016 v Prahe.
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Momentky z výstavných priestorov a vystavovateľov.

Momentky z prístrojovej techniky.
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pričom oproti minulosti zaznamenalo cca 
15 % nárast vystavovateľov, ako aj podlaho-
vej plochy a prilákalo cca 16 500 návštev-
níkov z 90 krajín. Vystavovalo 549 firiem 
z 30 krajín. Dôležitá je aj skutočnosť, že zhru-
ba polovicu tvorili vystavovatelia zo zahrani-
čia, čo posúva Intergeo na vedúci medziná-
rodný veľtrh pre geoinformačné technológie. 
Oproti tradičným veľkým predajcom geode-
tickej techniky a súvisiacej spracovateľskej 
a prezentačnej techniky sa na veľkej ploche 
prezentoval aj „UK“ pavilón. Možno treba 
spomenúť, že v minulosti sa prezentovala 
aj spoločnosť GEODIS group, ktorá mala vý-
znamné postavenie v oblasti geoinformatiky 
a predovšetkým fotogrametrie. V súčasnosti 

som zaznamenala od našich susedov (ČR) 
spoločnosť PRIMIS, ktorá ako jediná sa pre-
zentovala ako spoluvystavovateľ na poli foto-
grametrie a spoločnosť Melown Maps™ ako 
globálne 3D mapovacie služby.

Z prehliadky jednotlivých pavilónov výsta-
vy rezultujú moje nasledujúce postrehy:

Nič radikálne nové oproti posledným ro-
kom som nezaznamenala. Obrovský boom 
UAV (dronov) sa stal už tradičným a uviedol 
ho takmer každý vystavovateľ. Dokonca 
takmer jeden pavilón bol venovaný len tejto 
téme. Prezentácie UAV sa vykonávali na vy-
členených otvorených priestranstvách ako aj 
uzavretých ohradených miestach, ktoré boli 
hojne navštevované. Stále viac sa prezentujú 

nové technológie spracovania a prezentácie 
3D reality, ktorá sa čoraz častejšie využíva 
pre rozhodovanie. Každý nový potenciálny 
zákazník sa hodí. Na upútanie pozornosti 
a získanie nových zákazníkov sa podávali 
prezenty, ale aj bezplatné relaxačné ponuky. 
Prezentovalo sa aj budúcoročné odborné 
podujatie v Prahe, t. j. XXIII. kongres ISPRS 
v termíne 12. 7. – 19. 7. 2016.

INTERGEO v roku 2016 sa bude konať 
11. – 13. 10. 2016 v Hamburgu s cieľom 
venovať sa digitálnemu spracovaniu a inteli-
gentným mestám.

Ing. Renáta Šrámková

členka redakčnej rady SGaK

Momentky spracovateľskej techniky a prezentácie výstupov.

Prezentácie dronov v budove ako aj na otvorenom priestranstve.

Ďalšie zaujímavé momentky z výstavy.
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 11/2015 

autor: Ing. Vladimír Stromček, 2. 6. 2015

Predstavenstvo Komory geodetov a kartogra-
fov (KGaK) na svojom rokovaní 22. 1. 2015 
na podklade analýzy doterajších ročníkov 
slovenských geodetických dní (SGD) odporu-
čilo, aby sa budúce, 23. SGD konali 5. – 6. 
11. 2015 v Trnave, v hoteli Holiday Inn www. 
holidayinn-trnava. sk.

Rokovanie odborných garantov 23. SGD 
sa konalo 26. 5. 2015 v Trnave. Odborní ga-
ranti sa zhodli na témach (blokoch) programu 
nastávajúcich SGD v štruktúre:
–  Informácie z odboru geodézie a kartografie,
–  Informácie z iných oblastí a profesií,
–  Uplatňovanie nových technológií v geodé-

zii a kartografii,
–  Medzinárodný rok mapy,
–  Geografické informačné systémy.

Odborní garanti koncipovali program tak, 
aby bol pre účastníkov 23. SGD pestrý a po-
skytol im zaujímavé informácie.

Pri výbere Trnavy predstavenstvo KGaK, 
organizačný výbor a aj odborní garanti zva-
žovali ekonomické podmienky, dopravnú do-
stupnosť a celkovú vhodnosť infraštruktúry 
hotela pre hladký priebeh akcie.

Srdečne vás v mene predstavenstva 
KGaK, organizačného výboru a odborných 
garantov na 23. SGD do Trnavy pozývame.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 12/2015 

autor: Ing. Peter Repáň, 3. 6. 2015

Týmto by sme chceli informovať členov na-
šej Komory, že naša partnerská organizácia 
Komora pozemkových úprav (KPÚ) spustila 
novú, kvalitnejšiu webovú stránku na adrese 
www. kpu. sk.

Zároveň KPÚ vyzýva členov našej Komo-
ry pôsobiacich v oblasti pozemkových úprav 
aby sa aktívne zapojili do činnosti KPÚ a stali 
sa aj jej členmi.

Viac informácií poskytne Ing. Vladimír Uh-
lík, predseda KPÚ

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 13/2015

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. 6. 2015

V súvislosti so žiadosťou Komory, zaslanej 
predsedovi Hlavného banského úradu (HBÚ) 
JUDr. Ing. Petrovi Kúkelčíkovi o stretnutie 
s cieľom vyjasniť si vzájomné kompetencie 
medzi AGK a hlavnými banskými merač-
mi, resp. banskými meračmi, pri výstavbe 
cestných a železničných tunelov v rôznych 
fázach výstavby (Krátka správa z činnosti 
orgánov Komory č. 7/2015 z 26. 3. 2015), 
v minulých dňoch bola na Komoru doručená 
písomná odpoveď HBÚ s ich právnou analý-
zou uvedenej problematiky (v prílohe).

V odpovedi HBÚ konštatuje, že razenie 
tunelov vykonávajú organizácie podľa sta-
vebného zákona č. 50/1976 a v zmysle tohto 
zákona sú tunely inžinierske stavby. Keďže 
sa stavebný zákon vo svojich ustanoveniach 
v rámci vybraných činnosti vo výstavbe odvo-
láva v §45 ods. 1, písmeno c) aj na „vybrané 
geodetické a kartografické činnosti“ s odvo-
lávkou na zákony č. 215/1995 o geodézii 
a kartografii, č. 216/1995 o Komore geode-
tov a kartografov, všetky kompetencie vráta-
ne tunelov patria AGK.

Keďže výstavba tunela je inžinierska 
stavba vykonávaná banským spôsobom, 
vo svojej odpovedi HBÚ uvádza aj banské 
predpisy (zákon č. 51/1988 a výnos MH SR 
č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii 
pri banskej činnosti a niektorých činnostiach 
vykonávaných banským spôsobom, kde časť 
kompetencií je na banskom meračovi, resp. 
hlavnom banskom meračovi, a to vedenie 
a podpisovanie banskomeračskej dokumen-
tácie (pokiaľ je vyžadovaná). Navyše výnos 
má nižšiu právnu silu než zákon.

Na záver HBÚ konštatuje, že pozícia a kompe-
tencie AGK sú jednoznačne určené platnými 

právnymi predpismi vo všetkých fázach vý-
stavby tunela vrátane autorizačného overenia 
vybraných geodetických a kartografických 
činností. Kompetencie hlavného banského 
merača a banského merača pri tejto činnosti 
vykonávanej banským spôsobom upravuje 
len výnos a ide len o kompetencie týkajúce 
sa vedenia banskomeračskej dokumentácie. 

HBÚ by za ideálny považoval stav, ak by AGK 
mal aj osvedčenie na vykonávanie funkcie 
hlavný banský merač, čo však nie je pod-
mienkou.

Odporúčam však, preštudovať si celú od-
poveď a právnu analýzu HBÚ.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 14/2015

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 17. 6. 2015

Vo štvrtok 4. 6. 2015 sa stretlo v učebno-
-rekreačnom zariadení SvF STU KOČOVCE 
na svojom zasadaní predstavenstvo Komory 
a všetky ostatné orgány Komory.

Na zasadaní predstavenstva boli preroko-
vané plnenia uznesení a prijatá korešponden-
cia, informácie o stave legislatívnej prípravy 
nových zákonov, o plnení rozpočtu za 1. štvrť-
rok 2015 a o platení členských príspevkov.

Výber niektorých dôležitých bodov 
rokovania:

Na základe prijatého odstúpenia Ing. Štefana 
Nagya z funkcie člena predstavenstva KGaK 
a jeho žiadosti o uvoľnenie z pozície regionál-
neho zástupcu pre Košický kraj bol v zmysle 
volebného poriadku oslovený ďalší kandidát 
v poradí z posledných volieb. Prijatie funkcie 
členka predstavenstva potvrdila Ing. Nataša 
Hermanová. Za nového regionálneho zástup-
cu pre Košický kraj bol vymenovaný Ing. 
Andrej Gargalovič.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných 
údajov s poisťovňou Wustenrot – poisťovňa 
má povinnosť ako prevádzkovateľ do 30. 6. 
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2015 zosúladiť zmluvné vzťahy so sprostred-
kovateľmi/partnermi s úpravou podľa zá-
kona o ochrane osobných údajov (zákon 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
tzn. povinnosť uzatvoriť novú Zmluvu o pove-
rení spracúvaním osobných údajov. Uvedené 
je v riešení s advokátskou kanceláriou.

Súčasne v zmysle zákona bude potrebné 
zabezpečiť splnenie povinností Komory – 
súhlas členov so zverejňovaním osobných 
údajov nad rámec zákona o Komore geode-
tov a kartografov na webovej stránke Komory 
(čísla oprávnení, e-mailové adresy) a vypraco-
vanie záznamu o poučení oprávnenej osoby.

Návrhy nových zákonov o katastri nehnu-
teľností a o geodézii a kartografii, ktorým sa 
novelizuje aj zákon č. 216/1995 o Komore 
geodetov a kartografov, sa z Legislatívnej 
rady vlády dňa 30. 3. 2015 presunuli na ro-
kovanie vlády SR, kde sú uložené ako neza-
radený materiál.

V bode Rôzne sa rokovalo o nasledujúcich 
témach:

Zmena volebného poriadku – elektronické 
sčítavanie hlasov.

Výkon geodetických a kartografických čin-
ností neoprávnenými osobami – spracúva sa 
súbor otázok pre advokátsku kanceláriu.

Elektronická kontrola overovania odbornej 
spôsobilosti – informačná elektronická data-
báza odborne spôsobilých osôb vo výstavbe 
na stavebných úradoch (stavební inžinieri, 
AGaK). Komora sa pripája k iniciatíve SKSI 
(Slovenská komora stavebných inžinierov).

Postup AGaK voči OKI – advokátska kance-
lária spracovala všeobecný materiál k proce-
su kontroly OKI. Po spripomienkovaní bude 
odoslaný členom Komory.

ROEP – Z ÚGKK SR prijatá žiadosť o odborné 
stanovisko Komory k minimálnym cenám.

FEANI – Od ZSVTS prijatá žiadosť o nominá-
ciu Komory na člena Slovenského národného 
komitétu FEANI.

Kompetencie AGK a HBM pri výstavbe tu-
nelov – odoslané členom Komory v Krátkej 
správe č. 13/2015.

Stretnutie so zástupcami Pozemkového zvä-
zu Ukrajiny – z ÚGKK SR prijatá žiadosť o po-
moc pri organizácii stretnutia so zástupcami 

Pozemkového zväzu Ukrajiny – sprostredko-
vanie informácií o pozemkovej reforme na 
Slovensku a s tým súvisiacimi témami. Komo-
ra prisľúbila súčinnosť – poldenné stretnutie 
s prednáškou o profesijných organizáciách 
v GaK a systéme podnikania v SR a o Pozem-
kových úpravách.

V poobedňajších hodinách sa uskutočnilo spo-
ločné rokovanie všetkých orgánov Komory.

Predsedovia orgánov a komisií informovali 
o svojej činnosti a v bode Rôzne sa diskutovalo 
o informáciách z predstavenstva a o predbež-
nom programe rokovania so zástupcami ÚGKK 
SR, ktoré sa uskutočnilo nasledujúci deň.

Bližšie informácie možno získať u členov 
predstavenstva Komory, prípadne na webo-
vej stránke (zverejnené v dohľadnom čase).

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 15/2015

autori: Ing. Ján Hardoš, Ing. Ingrid Geisseo-
vá, 30. 6. 2015

Posielame informáciu o vydaní zákona o re-
gistri adries č. 125/2015 a vydaní vykoná-
vacích vyhlášok č. 141/2015 a č. 142/2015 
z dielne Ministerstva vnútra SR s platnosťou 
od 1. 7. 2015. Vyhláška č. 142/2015 pojed-
náva o spôsobe zamerania adresných bodov 
aj s príkladom.

Prílohy správy tvorí zákon a obe vyhlášky.

Krátka správa Komory č. 16/2015

autorka: Advokátska kancelária Zuzana Pap -
šíková, s. r. o. , 6. 7. 2015

Preposielame stanovisko advokátskej kance-
lárie: Spracovanie postupu a možností obra-
ny autorizovaných geodetov a kartografov 
proti kontrolným zisteniam Úradu geodézie 
a kartografie, odbor katastrálnej inšpekcie. 

kancelária KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 17/2015 

autor: Ing. Ján Hardoš, 9. 7. 2015

Na pozvanie riaditeľky odboru geodézie a me-
dzinárodných vzťahov ÚGKK SR Ing. Leit -

mannovej 1. 7. 2015 sa zástupcovia Komory 
zúčastnili na spoločnom „brainstormingu“ na 
tému pripravovanej koncepcie rozvoja geo-
detických základov na roky 2016 až 2020.

Účelom rokovania bolo predstavenie zá-
kladných ideových zámerov/myšlienok kon-
cepcie Úradu v tejto oblasti a v rámci voľnej 
a nezáväznej diskusie prezentovanie názorov 
a požiadaviek odborníkov z praxe, čo by bolo 
vhodné/potrebné do budúcnosti v oblasti ge-
odetických základov vylepšiť/zmeniť.

Diskutované boli názory praxe na SKPOS a je-
ho ďalší rozvoj, doterajší stav nivelačnej siete, 
rozsah jej údržby a prípadné nové vyrovnanie, 
eventuálny prechod z Bpv na EVRS, ďalej po-
žiadavky na spresnenie kvázigeoidu (spres-
nili by sa výšky určované metódou GNSS), 
záujem praxe o prípadné nové kartografické 
zobrazenie SR a otázky metrológie.

Za Úrad sa na brainstormingu zúčastnili Ing. 
Leitmannová, Ing. Mališ a Ing. Droščák, PhD. 
(GKÚ). Za Komoru boli prítomní Ing. Hardoš, 
Ing. Uhlík, Ing. Kožár a Komora prizvala na roko-
vanie aj Ing. Klobušiaka ako experta na geode-
tické základy. Ďalší prizvaní členovia Komory, 
prof. Ing. Kopáčik, PhD. a Ing. Miroslav Hudec 
sa museli pre náhle a neodkladné pracovné po-
vinnosti na poslednú chvíľu ospravedlniť.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 18/2015

autor: Ing. Ján Hardoš, 10. 7. 2015

Legislatíva:
Vláda SR na svojej 170. schôdzi 8. 7. 2015 
prerokovala aj návrhy nových zákonov o ka-
tastri nehnuteľností a o geodézii a kartogra-
fii, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov. Návrhy zá-
konov vláda neschválila a vrátila ich predkla-
dateľovi ma dopracovanie.
http://www. rokovania. sk/Rokovanie. aspx/
RokovanieDetail/820

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 19/2015

autor: Ing. Ján Hardoš, 4. 8. 2015

V prílohe vám posielame oznámenie ÚGKK 
SR o nadobudnutí účinnosti zákona o regis-
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tri adries č. 125/2015 ako aj vykonávacej 
vyhlášky č. 142/2015 Ministerstva vnútra 
SR s platnosťou od 1. 7. 2015. Komora vám 
už tieto dokumenty s upozornením zaslala 
30. 6. 2015 v krátkej správe č. 15/2015. 
V oznámení ÚGKK SR sa uvádzajú upresne-
nia na zameriavanie adresných bodov.

V predposlednej vete tohto oznámenia Úrad 
uvádza, citujeme: Súčasne platná legislatíva 
(zákon č. 215/1995 o geodézii a kartogra-
fii) neumožňuje autorizačné overovanie 
elaborátu zamerania adresného bodu, ob-
sahuje len údaje o tom, kto adresný bod 
zameral, koniec citácie.

Keďže predstavenstvo Komory sa nemôže 
stotožniť s týmto konštatovaním, pred pre-
poslaním tohto listu členom Komory sme sa 
telefonicky spojili s Úradom a požiadali o pre-
hodnotenie tejto vety a postoju k autorizácii 
zamerania adresných bodov.

Podľa nášho odborného názoru, zameranie 
adresných bodov patrí pod §6, vybrané ge-
odetické a kartografické činnosti, písm. j) 
zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, citujeme:

j) geodetické činnosti pri budovaní a aktu-
alizácii informačných systémov o území, 
ktoré sa budujú a aktualizujú pre potreby 
štátnych orgánov a orgánov územnej samo-
správy, sú vybrané geodetické a kartogra-
fické činnosti, ktoré musia byť autorizačne 
overené fyzickou osobou. 

Bohužiaľ, Úrad po prehodnotení oznámenia 
nám oznámil, že trvá na pôvodnom znení 
spornej vety a že podľa ich názoru zameranie 
adresných bodov patrí pod mapovanie v roz-
sahu pod 0,025 km2 a nepatrí pod uvedený 
§6, písm. j) zák. č. 215/1995 s argumentá-
ciou, že v zmysle § 29 vyhlášky 300/2009 
v znení neskorších predpisov by geodeti pre 
informačné systémy museli dodávať aj tech-
nickú správu a sprievodný záznam.

Naproti tomu argumentácia Komory vychá-
dza z nasledujúcich faktov:

1) Zákon má vyššiu právnu silu než vyhláška, 
ktorá môže a nemusí podrobne riešiť usta-
novenia zákona, ale nemôže ísť proti jeho 
ustanoveniam.

2) Vyhláška 300/2009 v znení neskorších 
predpisov v §1 Predmet úpravy upravuje 
len postup orgánov a organizácií ústred-
ného orgánu štátnej správy v odbore GaK, 
podnikateľských subjektov v odbore GaK 
ako aj geodetických útvarov investor-
ských, projektantských a zhotoviteľských 
organizácií pri vykonávaní GaK činností 
a nerieši a nemôže riešiť všetky existujúce 
ani budúce informačné systémy o úze-
mí v pôsobnosti iných štátnych orgánov 
a územnej samosprávy (verejná správa). 
Iné orgány verejnej správy si môžu určiť 
inú formu a presnosti výsledného operá-
tu geodetickej činnosti pre informačný 
systém (napr. vyhl. 142/2015 k zákonu 
o registri adries, VZN obcí a miest k zame-
raniu inž. sietí ku kolaudácii a pod.). 

3) Zákon č. 215/1995 v § 6, písm. j) je kon-
cipovaný širšie (pre potreby všetkých štát-
nych orgánov a orgánov územnej samo-
správy) a nie len pre orgány a organizácie 
v rezorte GaK (vyhláška 300/2009). 

4) Podľa zákona č. 125/2015 o registri 
adries, § 4 ods. 1, citujeme: „Register je 
informačný systém verejnej správy, kde 
osobitnú časť tvorí geografická časť regis-
tra“. Táto definícia registra adries v záko-
ne, podľa nášho odborného názoru, jed-
noznačne zodpovedá §6, písm. j) zákona 
č. 215/1995. 

5) Čisto z vecného hľadiska platí aj argument, 
že vo vyhláške 142/2015 k zákonu o regis-
tri adries sú predpísané polohové a výškové 
presnosti, ale neexistuje systém kontroly 
a garancie týchto dôležitých geodetických 
priestorových údajov pre informačný sys-
tém bez autorizačného overenia autorizo-
vaným geodetom a kartografom. Teoreticky 
aj prakticky si stavebník môže súradnice 
ETRS 89 aj vymyslieť (alebo sám nahrubo 
zamerať) a napísať hocijaké meno osoby, 
ktorá to zamerala. Stavebné úrady to ne-
majú možnosť odkontrolovať. Preto jediným 
garantom kvality priestorových dát (zamera-
né elipsoidické súradnice adresného bodu 
s elipsoidickou výškou s predpísanou pres-
nosťou) je autorizačné overenie v zmysle 
§6, písm. j) zákona č. 215/1995 Z. z. 

Názor Komory ani Úradu v tomto prípade 
však nemá žiadnu právnu relevanciu. Auto-
rizovaný geodet a kartograf by mal postupo-
vať v zmysle platnej legislatívy. 

Komora vyvíja naďalej aktivity s cieľom 
jednoznačne vyriešiť tento problém v čo naj-
kratšom čase. 

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 20/2015

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 31. 8. 2015

Informujeme vás o pripravovaných seminá-
roch, ktoré organizuje ÚGKK SR v spolupráci 
s KGaK a je určený pre pracovníkov OÚ odbo-
ru KN a členov KGaK:

„Aktuálny stav údajov a služieb katastra 
nehnuteľností“ 
s témami:
–  Stav údajovej základne katastra nehnuteľ-

ností,
–  Služby a nástroje súvisiace s vyhotovova-

ním geometrických plánov (TSGP, KGP, 
WISKN/SKM),

–  Prehliadanie údajov katastra nehnuteľnos-
tí cez INTERNET (CICA, Mapka, MiniGis. )

Semináre sa uskutočnia v termínoch:

Trenčín – Žilina 
17. 9. 2015 – OC Max Trenčín, 
gen. M. R. Štefánika 426

Košice – Prešov 
22. 9. 2015 – Košice: Hotel Centrum – 
Dom Techniky

Nitra – B. Bystrica, 
29. 9. 2015 – Nitra: Agroinštitút 
Nitra, š. p.

Bratislava – Trnava 
30. 9. 2015 – Bratislava: Aula D. Ilkoviča, 
STU, Mýtna ul. 36

K seminárom budú spracované pozvánky, 
ktoré dostanú členovia podľa príslušných 
krajov.

V prípade, ak vám nebude vyhovovať ter-
mín vo vašom kraji, môžete využiť iný.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 21/2015

autorka: Ing. Anna Holá, 21. 9. 2015

V Trenčíne v OC MAX sa 17. 9. 2015 uskutoč-
nil prvý z plánovaných seminárov ÚGKK SR 
pre pracovníkov OÚ odboru KN a členov Ko-
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mory geodetov a kartografov Trenčianskeho 
a Žilinského samosprávneho kraja. Ing. Erik 
Ondrejička, Ing. Michal Leitman, Ing. Miroslav 
Vesteg a Ing. Dušan Hanus (UGKK a VUGK) 
predstavili pútavou prednáškou 66 členom 
KGaK a 58 pracovníkom OÚ katastrálnych 
odborov údajovú základňu katastra nehnuteľ-
ností a služby a nástroje súvisiace s vyhoto-
vovaním geometrických plánov – napr. stiah-
nutie údajov SPIKN a SGIKN (plánované na 
november 2015), tvorba výkazu výmer, XML, 
základné logické kontroly, kontrola el. pod-
kladov pre GP a prehliadanie údajov katastra 
nehnuteľností cez INTERNET (CICA, Mapka, 
MiniGis. ) Mnohí tieto aplikácie už používame, 
ale boli aj takí, ktorí sa s nimi stretli prvýkrát.

Zaujímavé informácie využiteľné v praxi 
– prosím, nenechajte si ujsť príležitosť a zú-
častnite sa na ďalších seminároch vo väčšom 
počte!

Užitočné e-mailové adresy:

erik. ondrejicka@skgeodesy. sk – riaditeľ ka-
tastrálneho odboru UGKK
miroslav. vesteg@skgeodesy. sk – rieši prob-
lémy k softvérom KGP, TSGP a kontroly tými-
to programami
michal. leitman@skgeodesy. sk a dusan. ha-
nus@skgeodesy. sk – riešia problémy s vyho-
tovením GP, overením GP.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 22/2015

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 23. 9. 2015

Na základe výzvy ÚGKK SR na predloženie 
podnetov do pripravovaného materiálu Kon-
cepcia rozvoja katastra nehnuteľností do 
roku 2020, ktorú Komora prijala 31. 8. 2015, 
boli do požadovaného termínu 15. 9. 2015 za 
Komoru vypracované podnety a pripomienky, 
sprístupnené na priloženom linku:
http://www. KGaK. sk/infoblok/informacne_
listy_partnerskym_organizaciam/2015/
koncepcia_rozvoja_kn_na_rok_2015_s_
vyhladom_do_roku_2020/

Koncepcia ÚGKK SR:
http://www. skgeodesy. sk/files/
slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia_
kn_2015_20141219. pdf

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 23/2015 

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 28. 9. 2015

Dovoľujeme si vás informovať o pripravova-
nom zasadaní predstavenstva 1. 10. 2015.

V prípade návrhov na riešenie vami vy-
branej problematiky na zasadaní, informujte 

svojho regionálneho zástupcu, ktorý vašu po-
žiadavku predloží.

Predbežný program zasadania:

1.  Kontrola plnenia uznesení.
2. Korešpondencia Komory, rôzne.
3. Základná príprava VZ v roku 2015.
4. Správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 

2015. 
5. Stav príprav 23. SGD. 

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 24/2015

autor: Ing Peter Repáň, podpredseda pred-
stavenstva KGaK, podpredseda Komisie pre 
KN a PÚ, 2. 10. 2015

V zmysle dohody o spolupráci s našou part-
nerskou organizáciou Komorou pozemko-
vých úprav SR, na základe žiadosti predsedu 
KPÚ a na základe súhlasu predstavenstva 
KGaK si vám dovoľujem zaslať pozvánku 
na riadne valné zhromaždenie komory po-
zemkových úprav SR, ktoré sa bude konať 
23. 10. 2015, v piatok v Banskej Bystrici 
v Sále Cinemax v Europa Shopping Center. 
Výzvu pre členov KGaK aj s programom VZ 
KPÚ prikladáme.

Milé dámy a vážení páni,
Trnava je jedným z najatraktívnejších miest Slovenska, často sa ozna-
čuje za malý slovenský Rím, v minulosti aj za Atény Uhorska. Trnava 
ako prvé slovenské mesto dostala výsady slobodného kráľovského 
mesta. K jej hlavným znakom patrí jedinečnosť kultúrno-historických 
pamiatok, osobitne sa vynímajúca v kontexte nedávno zrekonštruova-
ného jadra mesta. Od roku 1635 je Trnava univerzitným mestom a tú-
to črtu si udržuje dodnes. Z novodobej histórie mesta treba spomenúť 
jej intenzívny rozvoj, najmä v oblasti automobilového priemyslu – je 
sídlom PSA-Peugeot Citroën. Trnava je „stánkom“ slovenského fut-
balu. Významným počinom v tejto oblasti je v tomto roku dokončená 
komplexná výstavba CITY ARÉNY TRNAVA, obchodného a športové-
ho centra s futbalovým štadiónom Antona Malatinského.
V Trnave pre vás pripravujeme už 23. SGD, najväčšiu akciu v odbore 
na Slovensku. Po šiestich ročníkoch, ktoré sa konali v Žiline, sme sa 
rozhodli zmeniť miesto konania. Viedla nás k tomu snaha umožniť ich 
účastníkom bližšie poznať ďalšie veľmi zaujímavé slovenské mesto 
– Trnavu, ale aj snaha o oživenie záujmu, vystavovateľov, sponzorov, 
všetkých geodetov a pracovníkov katastra o toto podujatie.
Trnava je komunikačne dostupná po diaľnici zo šiestich slovenských 

krajov, je na hlavnej železničnej trase a blízko Bratislavy, kde je naj-
vyššia koncentrácia geodetov a centrálne úrady katastra.
23. SGD sa budú konať 5. – 6. novembra 2015 v hoteli Holiday Inn, 
ktorý nám garantoval rovnaké podmienky ako v Žiline. Jednoznačne 
chceme udržať úroveň podujatia a naším cieľom je ju zlepšovať. Sa-
motný hotel je citlivo situovaný v historickom centre slovenského Rí-
ma a prekvapí veľkosťou priestorov a infraštruktúrou, ktorú poskytuje. 
Do rekonštruovaného centra mesta s množstvom skvelých pamiatok, 
je päť minút cesty a v jeho okolí je viacero príjemných kaviarní, útul-
ných pivníc a penziónov poskytujúcich ubytovanie a občerstvenie.
Prekvapenie chystáme aj na spoločenský večer. Chceme ukázať, že 
geodeti nie sú len fortieľni technici, ale aj výborní muzikanti a vedia 
sa dobre zabaviť.
V súčasnej Trnave sa snúbi historické s moderným, čo ju robí novým 
mestom 21. storočia. Veríme teda, že na 23. SGD, na ktoré pripravu-
jeme zaujímavý program, príde veľa záujemcov.

Dámy a páni, srdečne vás v mene organizačného výboru a odborných 
garantov pozývam na 23. SGD do Trnavy.
Ing. Vladimír Stromček

Pozvánka na 23. slovenské geodetické dni
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ŠTVRTOK – 5. november 2015

930 –945  Otvorenie 23. slovenských geodetických dní
945 – 1045  Informácie z odboru geodézia a kartografia

1. blok 

Odborný garant Ing. Vladimír Stromček, Komora geodetov a kartografov 

HARDOŠ, J., Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
LEITMAN, M. – MICHALÍK, Ľ., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nové služby a aplikácie pre odbornú a laickú verejnosť

1045 – 1115  Prestávka
1115 – 1215  Budúcnosť katastra nehnuteľností a interakcia s inými 

profesiami

2. blok

Odborný garant prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., SvF STU v Bratislave 

FUNTÍK, T. – ERDÉLYI, J., SvF STU v Bratislave
BIM – Building information modeling
LEŠINSKÝ, J., SjF STU v Bratislave
Miesto človeka v automobilovej výrobe i v automobile a kybernetické systémy 
v roku 2020
HUDECOVÁ, Ľ., SvF STU v Bratislave
Smerovanie vývoja katastra z pohľadu FIG

12.15 – 13.30  Obed
13.30 – 14.30  Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii 

3. blok – prvá časť

Odborný garant: Ing. Štefan Lukáč, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

ANDEL, M., Slovanet, a.s.
GEOCLOUD – praktické využitie cloudových služieb Slovanetu pre geodetov 
a kartografov
LAUFIK, D. – OROS, M., Geotronics Slovakia, s. r. o.
Veľké zmeny v portfóliu firmy TRIMBLE
TOMÁNEK, R., SURVEYE, s. r. o.
Novinky prístrojovej techniky firmy Topcon
FROHMANN, E., GEOTECH Bratislava
Novinky prístrojovej techniky firmy Leica

1430 – 1500  Prestávka
1500 – 1615  Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii 

3. blok – druhá časť

Odborný garant Ing. Štefan Lukáč, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

ERDÉLYI, J. – LIPTÁK, I. – KYRINOVIČ, P., SvF STU v Bratislave
Využitie TLS v oblasti inžiniersko-priemyselnej geodézie

ORNTH, J., ORNTH, spol. s r.o.
Skúsenosti s kombinovaným využitím fotogrametrie a laserového 
skenovania pri tvorbe modelov a výkresovej dokumentácie rozsiahlych 
a komplikovaných stavebných celkov
MARČIŠ, M. – FRAŠTIA, M., SvF STU v Bratislave
Pretvorenie fotogrametrického modelu vytvoreného obrazovým 
skenovaním
PETKANIČ, R. a kolektív, GEPOS s.r.o.
Geodetické práce počas výstavby CITY ARÉNY v Trnave
PAŠKO, M., Expert for 3D Landscape, spol. s r.o.
Technologické novinky firiem MicroSoft Photogrammetry, RIEGL Laser 
Measurement Systems, Capturing Reality a Euclideon

1615 – 1630  Diskusia
1630  Ukončenie 1. rokovacieho dňa 23. SGD

PIATOK – 6. november 2015

900 – 1030  Medzinárodný rok mapy

4. blok

Odborný garant Ing. Róbert Fencík, Kartografická spoločnosť SR

STRAKA, J. – FENCÍK, R., SvF STU v Bratislave
Metódy tvorby popisu digitálnych máp
PAPRČKA, M., CBS spol. s r. o., Banská Bystrica
Maľované mapy – spájame estetiku s funkčnosťou
TALICH, M. – HAVRLANT, J. – AMBROŽOVÁ, K. – ANTOŠ, F. – BOHM, 
O. – SOUKUP, L., VÚGTK, v v. i., Zdiby 
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví – digitalizace, spřístupnení, 
aplikace
AMBROŽOVÁ, K. – TALICH, M. – HAVRLANT, J., VÚGTK, v v. i., Zdiby
Nový postup digitalizace starých glóbu 

1030 – 1100  Prestávka
1100 – 1200 Geografické informačné systémy

5. blok

Odborný garant Ing. Róbert Fencík, PhD., Kartografická spoločnosť SR

DEÁK, P., VÚGK v Bratislave
INSPIRE v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  
KOMANOVÁ, Z., MPaRV SR 
Mapový portál Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ĎURAČIOVÁ, R., SvF STU v Bratislave
Modelovanie neurčitosti v GIS
LIESKOVSKÝ, T., SvF STU v Bratislave
Geodetická a GIS podpora archeologického výskumu

1200 – 1230 Diskusia a ukončenie 23. SGD
1230 – 1400  Obed

Ortofotomapa© EUROSENSE, s.r.o., 2014

Program 23. slovenských geodetických dní
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Nový skener SPS Zoom300 od Geomaxu

Leica Zeno 20

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

Viac informácií nájdete na: www.geoteam.sk, www.geomax-positioning.com, obchod@geoteam.sk

Viac informácií o novom ZENO20 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, firme GEOTECH Bratislava, s. r. o. na tel. čísle 0903 443 981, 

alebo na gps@geotech.sk.

Navyše v kombinácii s diaľkomerom Disto S910 pripo-
jeným cez Bluetooth vytvára ZENO20 výnimočný me-
rací systém gamtec, ktorý umožní ofsetovou metódou 
rýchlo a presne zamerať aj nedostupné alebo nebez-
pečné miesta.

Švajčiarska spoločnosť Leica Geoystems uviedla na 
trh nové výnimočné riešenie na zber GIS dát – veľmi 
presný a intuitívny systém ZENO20. Leica ZENO20 je 
prvým vysoko presným GNSS prijímačom pre GIS, kto-
rý funguje pod operačným systémom Android alebo 
Windows Embedded Handheld. Užívateľ môže použiť 
ľubovoľnú aplikáciu pre Android na svojom smartfóne, 
alebo aplikáciu pre Windows, akou je napríklad Digiter-
ra Explorer.

Leica ZENO 20 môže byť použitý ako ručný jedno-
frekvenčný (presnosť až 40cm), alebo dvojfrekvenčný 
(presnosť až 5 cm) GNSS prijímač. S pripojenou ex-
ternou anténou dosiahne až 1 cm presnosť na úrovni 

najpresnejších geodetických prijímačov. Špeciálne vy-
vinutá technológia „apogeetec“ umožňuje kvalitné me-
ranie aj na miestach s veľmi náročnými podmienkami 
a zabezpečuje vysoký výkon a efektivitu merania.

ZENO20 je prekvapivo ľahký a kompaktný, vybavený 
najväčším a najjasnejším dostupným 4,7-palcovým 
displejom vhodným do terénu. Je odolný voči vode 
a prachu IP67 a s extrémne rýchlym procesorom 
1,5 Ghz dokáže pracovať s veľkými balíkmi dát. Kvalitný 
8 MB integrovaný fotoaparát zároveň s meraním vytvorí 
rýchlo všetku potrebnú fotodokumentáciu. So ZENO20 
užívateľ v teréne pracuje efektívnejšie, dlhšie a produk-
tívnejšie.

Švajčiarska firma Geomax uviedla na trh nový skener SPS Zoom300, ktorý svojou cenou, jednoduchým 
ovládaním a širokým využitím začína byť dostupný pre väčšinu geodetov, ale aj pre profesie, kde treba vo 
veľmi krátkom čase zamerať skutkový stav v teréne.

Softvérové vybavenie na spracovanie dát ponúka elegantné riešenie na skombinovanie meraných dát to-
tálnou stanicou, GNSS a skenerom. Jednoduchosťou svojho programu a rozumným riešením s bohatým 
množstvom moderných funkcií vám ušetrí čas na školenie personálu, ale aj miesto na pamäťových dis-
koch. Geomax opäť stavil nielen na kvalitu svojho skenera, ale hlavne aj na softvér pre spracovanie dát. 
Na spustenie merania stačí naozaj stlačenie jedného tlačidla na skeneri, zároveň je možnosť robiť rôzne 
nastavenia merania cez aplikáciu X-PAD Survey vo vašom smartfóne alebo tablete s operačným systémom 
Android. Export dát plne podporuje výkresové formáty dwg, dxf, program SketchUp, textový tvar alebo iné.

Hlavné vlastnosti: 

•  maximálny dosah 300 m
•  rýchlosť skenovania 40 000 bodov / sek.
•  presnosť 6 mm na 50 m
•  dve integrované kamery 5 + 5 Mpx
•  integrácia GPS dát
•  laser trieda 1 (pracovanie bez ochrany očí)

•  hmotnosť 7 kg vrátane batérie
•  > 6 hodín nepretržitej práce s 2 batériami
•  prevádzková teplota –10 °C až + 50 °C
•  odolnosť voči prachu a vode IP65
•  ovládanie cez wi-fi priamo z vášho PC 

alebo smartfónu (iOS, Android a Windows 
Mobile)

•  najlepší pomer výkonu a ceny na trhu.
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Na výstave Intergeo 2015 predstavil Trimble nový 
GNSS prijímač Trimble R2. Je výnimočný nielen svo-
jím výkonom, malým, ľahkým a odolným dizajnom, ale 
predovšetkým svojou univerzálnosťou a možnosťou 
nakonfigurovať si prijímač presne podľa vašich potrieb. 

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

GNSS prijímač Trimble R2 pre geodetické a GIS aplikácie

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

Topcon predstavuje rotačné krídlo UAS – FALCON 8

Trimble R2 je určený pre GIS a geodetické aplikácie. 
S jedným prijímačom tak v prispôsobiteľných poľných 
softvéroch Trimble Access™, Trimble DL app, Trimble 
Terra Sync™ alebo Trimble TerraFlex™ môžete jedno-
ducho zbierať geodetické alebo GIS dáta. Navyše na 
ovládanie Trimble R2 môžete použiť ľubovoľné kon-
trolné jednotky Trimble, GIS prijímače Trimble alebo 
spotrebiteľsky kvalitné zariadenia v rámci rôznych 
operačných systémov a platforiem, ako napr. tablety či 
smartfóny.
Trimble R2 má zabudovaný čip Trimble Maxwell™ 6, 
ktorý dokáže súčasne spracúvať až 220 kanálov zo 
všetkých súčasných aj plánovaných satelitných systé-
mov GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a SBAS. Posky-

tuje spoľahlivú presnosť a výkon pri meraní. Navyše ge-
odeti alebo GIS profesionáli si môžu zvoliť požadovanú 
presnosť zariadenia. Trimble R2 môžu mať v 1 cm, 4 cm 

(RTX™), 30 cm alebo 1 m presnosti. Na dosiahnutie 
najvyššej presnosti v reálnom čase môžete flexibilne vy-
užívať korekcie z tradičných RTK a VRS sietí, alebo mô-
žete využiť službu Trimble RTX™, ktorá zasiela korekcie 
cez satelit alebo internet. Vďaka tomu môžete určovať 
presnú polohu kdekoľvek na svete.
Trimble vyvinul technológiu Floodlight™, ktorá redukuje 
tienenie satelitov a umožňuje prijímaču Trimble R2 po-
skytovať spoľahlivé a presné údaje aj v ťažkých GNSS 
podmienkach. S touto pokročilou GNSS technológiou 
môžete dosiahnuť pozoruhodné zlepšenie dostupnosti 
merania a presnosti pri tieniacich objektoch, akými sú 
koruny stromov a budovy, ktoré bránia prechodu satelit-
ných signálov, takže aj namáhavé GIS aplikácie môžete 
vykonávať jednoduchšie.
Univerzálny prijímač Trimble R2 je určený pre vás, 
či už vykonávate meranie a vytyčovanie na cestách, 
v baniach alebo na staveniskách, lokalizujete zasypané 
káble či potrubné vedenia, zbierate GIS dáta v teréne 
alebo robíte štandardné geodetické merania.

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o., ako nový autorizovaný distri-
bútor TOPCON a SOKKIA na Slovensku oznamuje pridanie 
rotačného krídla FALCON 8 do portfólia „geopositioning“ 
produktov. Tento nový bezpilotný vzdušný systém – un-
manned aerial system (UAS) – doplní TOPCON ponuku 
bezpilotného lietadla SIRIUS o „dron“. Falcon 8 je urče-
ný na kontrolné meranie a sledovanie, ako aj geodetické 
a mapové aplikácie.

„Rotačné krídlové systémy poskytujú perfektné riešenie 
pre malé stavby a projekty, pri ktorých je požadovaná fle-
xibilita vzletu a pristátia, alebo sa vyžaduje šikmý pohľad,“ 
povedal Francois Erceau, viceprezident Topcon GeoPosi-
tioning Solutions Group v Európe. „Falcon 8 ponúka fle-
xibilitu pre manévrovanie v malých priestoroch a dokáže 
sa vyrovnať s náročnými prostrediami, v ktorých je často 

potrebné vykonávať inšpekcie a kontroly. Je vhodný aj na 
menšie mapovanie či modelovacie projekty až do rozlohy 
35 hektárov, ktoré vyžadujú kvalitu obrazu vo vysokom 
rozlíšení.“

Falcon 8 je vybavený novou AscTec®Trinity technológiou 
s bezpečnostnou funkciou autopilota. Tá poskytuje tri úrov-
ne ochrany proti poklesu výkonu alebo strate kontroly. Tri 
inerciálne meracie jednotky (IMU) synchronizujú všetky 
nasnímané dáta a identifikujú ich, signalizujú a v prípade 
potreby kompenzujú.

K dispozícii sú dva modely – GeoEXPERT pre geodéziu, 
modelovanie a mapovacie projekty, a InspectionPRO pre 
priemyselnú kontrolu a sledovanie (monitoring). GeoEX-
PERT obsahuje HD RGB kameru (Sony Alpha 7R), zatiaľ 

čo model InspectionPRO je vybavený HD RGB kamerou 
s infračerveným senzorom (Panasonic Lumix DMC-TZ71 + 
FLIR TAU 640) alebo videokamerou (Sony HDR-PJ810E).

„Obe verzie ponúkajú jednoduché spustenie a prevádzku 
s možnosťou real-time videa a sledovania dát, navigačný 
softvér na plánovanie a optimalizáciu trás, rovnako ako 
foto-tagging a postprocessingový desktopový softvér. Ten 
umožňuje rýchle vytváranie vysoko kvalitných a ľahko edi-
tovateľných materiálov,“ povedal Erceau.

Falcon 8 dopĺňa v ponuke UAS Topcon zariadení už existu-
júci Topcon Sirius Pro – bezpilotné lietadlo, ktoré je vhod-
né na presné mapovanie veľkých priestorov bez nutnosti 
použitia klasických pozemných vlícovacích (kontrolných) 
bodov.

Ďalšie informácie o novom Falcon 8 vám radi sprostredkujeme cez geotopcon@surveye.sk alebo navštívte našu stránku www.surveye.sk
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Informácie z rokovania orgánov KGaK 4. júna 2015 
v učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v Bratislave, v Kočovciach

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

Informácia o činnosti DR, SaAK, 
DK, RR

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR):

DR KGaK od posledného valného zhromaž-
denia (VZ) KGaK zasadala raz a teraz pred 
spoločným rokovaním. Prediskutovali závery 
z VZ a činnosti orgánov Komory bez zistenia 
nedostatkov. Uskutočnila sa kontrola hospo-
dárenia za 1. štvrťrok. Čerpanie prostriedkov 
za tento krátky čas však z pochopiteľných dô-
vodov nemá adekvátnu vypovedaciu schop-
nosť.

Ing. Štefan Lukáč (podpredseda Skúšobnej 

a autorizačnej komisie)

Komunikácia medzi členmi komisie prebie-
ha väčšinou elektronickou formou. Klasické 
zasadanie sa uskutočňuje v čase konania 
kvalifikačných skúšok, ktoré sa v poslednom 
období organizujú len raz v roku.
Momentálne prebieha organizácia príprav-
ného kurzu pre uchádzačov o kvalifikačnú 
skúšku z inžinierskej geodézie, na ktorý sa 
prvýkrát mohli prihlásiť aj členovia Komory. 
Zaznamenaná je vysoká účasť a zo 100 pri-
hlásených účastníkov je 20 nečlenov Komo-

ry – potenciálnych uchádzačov o autorizáciu. 
Kurz je jednodňový. Na skúšku zatiaľ nie je 
evidovaná v tomto roku žiadna prihláška.
Členovia komisie pripravujú aj revíziu písom-
ných otázok na skúšku, podľa ktorých by sa 
mohla kvalifikačná skúška vykonať už v tom-
to jesennom termíne.

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)

DK v tomto roku zasadala dvakrát.
Prijatých je 12 sťažností z oblasti katastra 
nehnuteľností.
Prebieha riešenie sústavného vzdelávania 
a návrhov na disciplinárne opatrenia za jeho 
neplnenie v hodnotenom období. Majú v plá-
ne predložiť návrhy na riešenia do budúcnos-
ti, napr. 35 riešených členov Komory je vo ve-
ku nad 70 rokov, majú záujem zostať členmi, 
ale je problém dodržiavať ustanovenia systé-
mu vzdelávania (hlavne zo zdravotných dôvo-
dov). Jedným z návrhov je obnoviť evidenciu 
denníka autorizovaných prác.
Poukazujú na problematiku súdnych znalcov 
v oblasti geodézie a kartografie, ale v skutoč-
nosti ich pôsobnosť je len pre kataster nehnu-
teľností. Problémy sú však aj v inžinierskej 
geo dézii, pre ktorú súdni znalci nie sú.

Spracovaný zoznam noriem bol odoslaný 
Úra du pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) 
na stanovenie novej cenovej ponuky.
Ing. Hardoš – celý proces objednávky noriem 
sa skomplikoval pre nezáujem zo strany sa-
motných členov Komory. Pri záujme len na-
pr. 100 členov by sa uvažovalo o spolupráci 
s SKSI, čo však nie je dobrým znakom pre 
geodetov.

Ing. Lukáč (predseda RR SGaK)

Redakčná rada sa v súčasnosti venuje prípra-
ve 2. čísla bulletinu SGaK.
Obsah tvoria tieto odborné príspevky:
Ing. V. Raškovič – Niektoré možnosti prestav-
by údajového modelu Informačného systé-
mu katastra nehnuteľností.
Ing. Š. Lukáč – Fyzikálna, geodetická a met-
rologická podpora subatómového výskumu 
v CERN-e.
Fy Geotronics – Novinky snímacieho rovera 
Trimble.
Druhú časť čísla tvoria materiály z valného 
zhromaždenia a oznamy o činnosti orgánov 
KGaK.
V tomto roku sa pristúpilo k zmene formy zve-

Spoločné rokovanie orgánov KGaK.
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rejnenia zápisu z VZ. Zápisnica nie je verejná, 
je to interný dokument členov Komory. Z toh-
to dôvodu budú v časopise zverejnené len „in-
formácie z priebehu valného zhromaždenia“ 
a na webovej stránke zápisnica s hlavnými 
témami diskusie (pre tento rok).
V budúcnosti bude na valnom zhromaždení 
prebiehať tzv. riadená diskusia, ktorá bude 
každú reakciu podmieňovať, či je diskutujúci 
za jej zverejnenie v zápise.
Ing. Hardoš:
Predstavenstvo Komory prijalo uznesenie, 
ktorým ustanovilo prípravný výbor na organi-
záciu slávnostného stretnutia k 20. výročiu 
založenia Komory. Predstava formy slávnost-
ného stretnutia:
1. Slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien napr. predchádzajúcim pred-
sedom Komory, funkcionárom, aktívnym 
členom..., spojené s kultúrnym programom 
a následným banketom.
2. Reedícia publikácie Komory – požiadal 
o spoluprácu Ing. Stromčeka (za predstaven-

stvo) a Ing. Lukáča (za redakčnú radu SGaK). 
Navrhuje, aby okrem prípravného výboru sa 
ešte v lete stretla aj redakčná rada.
Predpokladaný termín slávnosti je máj – jún, 
prípadne september – október 2016.
Cena pôvodnej publikácie bola 8 000 – 
10 000,- eur (250 000 – 300 000,- Sk) v ná-
klade 1 500 ks.
Ing. Lukáč momentálne z dôvodu zaneprázd-
nenosti zatiaľ nepotvrdzuje svoju účasť na 
príprave. Dorieši následne s Ing. Hardošom.

Informácia o činnosti odborných 
komisií (Kataster nehnuteľností 
a pozemkové úpravy, Ekonomická, 
Inžinierska geodézia, TNK č. 89 
„Geodézia a kartografia“)

Ing. Vladimír Raškovič (predseda Komisie 

pre Kataster nehnuteľností a pozemkové 

úpravy)

Ing. Raškovič
Je všeobecný záujem o obnovu vzájomnej 
komunikácie aj z dôvodu ďalšej spolupráce 
pri zavádzaní nových technológií.
Úrad má snahu v budúcnosti využiť prostried-
ky, ktoré mali doteraz k dispozícii na ROEP, 
na nové projekty, napr. na domapovanie intra-
vilánov, digitalizáciu máp... Uvedené je témou 
na spoločné rokovanie s Úradom.
Komisia spracovala súbor otázok a odpovedí 
z problematiky katastra – Problémy pri vy-
hotovovaní geometrických plánov zozbiera-
né z praxe, ktorý bol posúdený zástupcami 
Úradu a odoslaný bol aj s ich stanoviskom 
členom Komory.
Úrad ponúkol Komore spoluúčasť na organi-
zácii odborných akcií – prednášok po celej 
SR určených pre štátnu správu, s možnou 
účasťou komerčných geodetov. Išlo by o jed-
nodňový súbor prednášok na tému prístupu 
k dátam katastra – súčasná situácia a bu-
dúcnosť (nové aplikácie: Kontrola GP, Prehlia-
danie údajov katastra nehnuteľností CICA, 
webová služba MAPKA). Komora to víta, na 
školení sa bude podieľať organizačne v rámci 
svojich plánovaných regionálnych stretnutí.
Úrad sa pripája k návrhu Komory podporiť 
zavedenie zákonne regulovaných cien v ob-
lasti GaK činností, ktoré však bude potrebné 
objektívne stanoviť.
Zadávané sú pilotné projekty SPM v každom 
kraji (zatiaľ len na dohody).

Ing. Repáň
Zúčastňoval sa na prípravách Programu roz-
voja vidieka pre roky 2014 – 2020. Financie 
sú vyčlenené vo výške 80 mil. eur. Súťaže za-
tiaľ vyhlásené nie sú.
Na MPa RV SR sa pripravuje metodický ná-
vod na výkon GaK činností pre PPÚ. Ing. 
Repáň bol pozvaný ako zástupca Komory na 
spoluprácu.
Rozbiehajú sa jednoduché PÚ. Je záujem od 
obcí, vlastníkov, väčšinou však len pri lukra-
tívnych pozemkoch. Na jeseň pripravuje pre-
zentáciu pre starostov v Prešovskom kraji.

Ing. Peter Repáň (popredseda Ekonomickej 

komisie)

Na 22. SGD si členovia pripravili prednášku 
o cenách GaK prác, v ktorej bola prezentova-
ná vzorová kalkulácia hodinovej sadzby geo-
deta a kartografa, ktorý pracuje v geodetic-
kej a kartografickej spoločnosti. Vyšla aj v ČR 
v časopise Zeměměřič.
Na valnom zhromaždení pripravili úvod 
do diskusie na tému Výkon geodetických 
a kartografických činností neoprávnenými 
osobami. Potvrdila sa existencia množstva 
živnostenských oprávnení na GaK činnosti 
osobám, ktoré nespĺňajú súčasné zákonné 
podmienky. V súčasnosti sa pripravujú otázky 
na advokátsku kanceláriu, ako ďalej so získa-
nými informáciami.
Z VZ vyplynula úloha spracovať analýzu záko-
na o verejnom obstarávaní v nadväznosti na 
zákon o cenách v súvislosti s uplatňovaním 
jediného kritéria vo verejných súťažiach – naj-
nižšia cena. Preskúmavajú sa možnosti.
Neprimerane nízka ponuka – v zákone o ve-
rejnom obstarávaní nie je bližšie kvantifikova-
ná. Výklad neprimerane nízkej ceny – z roz-
hodovacej praxe súdov pri jej posudzovaní 
má význam komparácia s ostatnými ponuka-
mi alebo komparácia s orientačnými cenník-
mi vytvorenými znaleckými alebo profesijným 
organizáciami.
V súvislosti s výsledkami verejného obstará-
vania bola v týchto dňoch Úradom oslovená 
aj Komora, ako nezávislá organizácia, k za-
ujatiu odborného stanoviska k minimálnym 
cenám vyhotovenia ROEP, čo Komora uvítala, 
keďže v danej veci zdieľa rovnaké záujmy ako 
Úrad. Komora spracovala odborné stano-
visko k minimálnym cenám ROEP, v ktorom 
sa vychádzalo z kvalifikovaného odhadu 
potrebného časového fondu na spracovanie 

Rokovanie DK KGaK.

Rokovanie DR KGaK.

Rokovanie SAK KGaK.
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predmetu konania, nákladov na jednu člove-
kohodinu, plus zisk a DPH s prihliadnutím na 
hrubú mzdu (kalkulácia hodinovej sadzby).
Komora odporúča obstarávateľom pracovať 
s nízkou cenou a zo súťaží ju vylúčiť.

Ing. Hardoš 
Predstavenstvo úlohu z VZ modifikovalo a for-
mou otvoreného listu politickým stranám 
a výkonným a zákonodarným orgánom štá-
tu chce upozorniť na mimoriadnu škodlivosť 
tejto praxe pre väčšinu profesií pôsobiacich 
v službách ako aj pre ekonomiku SR. Pokúsia 
sa zároveň načrtnúť možnosti riešenia zme-
nou legislatívy a zadefinovať možnosti pre 
profesijné organizácie vyjadrovať sa k cenám 
vo verejných súťažiach a ku kvalite víťazných 
zákaziek za dumpingové a likvidačné ceny.
SKSI podporí aktivity Komory v tomto smere.

Ing. Stromček
Okrem nízkych cien vážnejší problém vidí 
v nastavení súťaží pre konkrétne firmy. Zvy-
šujú sa nezmyselné požiadavky (aj z radov 
členskej základne Komory).
Štátne organizácie nevidia problém ani v pri-
jímaní desatiny centovej hodnoty za položky 
a takéto súťaže bežne vyhodnocujú. Bolo by 
potrebné podať trestné oznámenie na poru-
šovanie nielen zákona o verejnom obstaráva-
ní, ale aj na porušovanie európskych noriem, 
ak je daná zákazka krytá z eurofondov.

Ing. Repáň
Dohody medzi uchádzačmi sa vyskytujú hlav-
ne pri hodnotiacich kritériách, pri termínoch.

Ing. Hardoš
Námietky môžu podávať len uchádzači.
Podľa nastavenia súčasnej legislatívy sa pro-
fesijné organizácie nemôžu vyjadriť. Jediným 
riešením k zrušeniu súťaže je podať anonym-
ný podnet na OLAF (Európsky úrad pre boj 
proti podvodom).

Ing. Švárny
Podal návrh na zverejňovanie výsledkov súťa-
ží na webovej stránky Komory.

Ing. Hardoš
Keďže zmluvy a výsledky verejných obstará-
vaní sú podľa zákona o verejnom obstarávaní 
verejne prístupné, nie je problém uvedené 
zrealizovať systémom ad hoc, skôr je názoru, 

že kvôli pracovnej vyťaženosti funkcionárov 
je systematické sledovanie výsledkov súťaží 
z ich strany nepravdepodobné. Nevylučuje 
však, že v prípade podania podnetov zo stra-
ny členov Komory a dodaní výsledkov súťaže 
by Komora mohla na webe tieto výsledky zve-
rejniť ako odstrašujúce príklady.

Ing. Štefan Lukáč (predseda Komisie 

inžinierskej geodézie)

Nosnou činnosťou komisie v poslednom ob-
dobí bolo pripomienkovanie návrhu nového 
stavebného zákona. Garantom bol prof. Ing. 
A. Kopáčik, PhD. Zákon je v súčasnosti za-
radený do balíka na júnové zasadanie parla-
mentu SR. 

Komisia TNK č. 89 „Geodézia a kartografia“

Predseda prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Ing. Hardoš z dôvodu pracovnej zaneprázd-
nenosti by chcel svoje členstvo v komisii za 
súkromné firmy zrušiť a z tohto dôvodu vyzval 
všetkých ostatných členov orgánov Komory 
o návrhy záujemcov o členstvo. Za Komoru 
je členom komisie Ing. Lukáč, ktorý má rov-
nako záujem ukončiť svoju činnosť v komisii. 
P-KGaK očakáva návrhy na nových členov 
TNK za Komoru, ako aj za firmy z členov pred-
stavenstva, resp. ostatných orgánov Komory.

Rôzne

Legislatíva

31. 3. 2015 boli návrhy nových zákonov o ka-
tastri nehnuteľností a o geodézii a kartogra-
fii, ktorým sa novelizuje aj zákon 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov Úradom 
(ÚGKK) posunuté z Legislatívnej rady vlády 
SR do vlády SR.

31. 3. 2015 bolo Uznesenie VZ KGaK (z 28. 
3.  2015 v Hornom Smokovci) k návrhu no-
vých zákonov zaslané predsedovi vlády SR 
a ministrovi pôdohospodárstva (MPaRV SR).
13. 4. 2015 sa na pozvanie predsedu Zbo-
ru poradcov predsedu vlády SR p. Faiča 
uskutočnilo na Úrade vlády rokovanie medzi 
ÚGKK, odbornou verejnosťou (zastúpenou 
Asociáciou zamestnávateľských zväzov 
a združení SR, Zamestnávateľským zväzom 
v geodézii a kartografii a Komorou geode-
tov a kartografov) a zástupcom ministerstva 
pôdohospodárstva. Na rokovaní zástupcovia 
Úradu vlády SR konštatovali, že takéto záko-
ny vysoko odborného charakteru by nebolo 
vhodné prijímať s takým vysokým počtom ne-
vyriešených rozporov medzi štátnou správou 
a odborníkmi, ktorí sa majú nimi riadiť v praxi. 
Zároveň boli Úrad a odborná verejnosť vyzva-
ní, aby sa ešte pokúsili vzájomným kompro-
misom odstrániť najdôležitejšie rozpory.

Návrhy nových zákonov o katastri nehnuteľ-
ností a o geodézii a kartografii, ktorým sa no-
velizuje aj zákon 216/1995 o Komore geode-
tov a kartografov, vláda SR doteraz nezaradi-
la na svoje rokovanie a sú zatiaľ uložené ako 
nezaradený materiál. Proces je zastavený, ale 
materiály nie sú úplne vyradené.
Predsedníčka ÚGKK SR na stretnutí s predse-
dom predstavenstva Komory informovala, že 
sa pripravuje nepriama novela katastrálneho 
zákona – cez iné ministerstvo.

FEANI

Od ZSVTS prijatá žiadosť o nomináciu čle-
na Slovenského národného komitétu FEANI 
(Európska federácia národných inžinierskych 
asociácií) – tituly EUR ING... Komitét bude zlo-
žený z vysokých predstaviteľov rezortu škol-
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stva, technických vysokých škôl, profesijných 
komôr a asociácií, bude sa venovať agende 
FEANI, ktorá zahŕňa celý rad aspektov kvality 
vzdelávania a uplatnenia absolventov tech-
nických univerzít.
Predstavenstvo a ostatní členovia orgánov 
Komory navrhujú kandidátov za člena prof. 
Ing. A. Kopáčika, PhD. alebo Ing. K. Ďungela.

Jednoduché stavby 

Plánované stretnutie Ing. Kožára a Ing. Uhlíka 
u štátneho tajomníka MDVaRR SR ohľadne 
potreby vytýčenia hraníc pri jednoduchých 
stavbách. V súčasnosti je v stavebnom záko-
ne možná výnimka z vytýčenia stavieb daná 
stavebným úradom. Pripravovaný zákon má 
snahu všetky práce zjednodušiť a zrušiť vyty-
čovanie hraníc.

Ing. Kožár
V pôvodnom paragrafovom znení bola pri 
jednoduchých stavbách výnimka z vytýčenia 
stavieb, ale bola navrhnutá potreba preve-
renia vlastníckej hranice AGaK, od ktorej sú 
priestorovo umiestnené. Je to určitý spôsob 
nepriamej aktualizácie operátu.
Úrad na stretnutí uvedené odmietol. Štátny 
tajomník požiadal obe strany na dohodu, kto-
rá sa neuskutočnila.
AZZ dohodlo ďalšie stretnutie so štátnym 

tajomníkom, na ktorom boli predložené pod-
porné a argumentačné prípady. Keďže však 
nedošlo k dohode medzi zástupcami AZZ 
a Úradom, uvedené technické informácie ne-
boli vzaté do úvahy.
Je však ešte možnosť potrebu preverovania 
hraníc vsunúť do vyhlášky k stavebnému zá-
konu.

Kompetencie AGK a HBM pri výstavbe 

tunelov

Na základe žiadosti Komory o stretnutie, za-
slanej predsedovi Hlavného banského úradu 
(HBÚ) JUDr. Ing. Petrovi Kúkelčíkovi, s cieľom 
vyjasniť si vzájomné kompetencie medzi AGK 
a hlavnými banskými meračmi (HBM), resp. 
banskými meračmi pri výstavbe cestných 
a železničných tunelov v rôznych fázach vý-
stavby, bola do Komory doručená písomná 
odpoveď HBÚ s právnou analýzou uvedenej 
problematiky.
HBÚ konštatuje, že razenie tunelov vykoná-
vajú organizácie podľa stavebného zákona č. 
50/1976 a v zmysle tohto zákona sú tunely in-
žinierske stavby. Keďže sa stavebný zákon vo 
svojich ustanoveniach v rámci vybraných čin-
nosti vo výstavbe odvoláva v §45 ods.1, písme-
no c) aj na „vybrané geodetické a kartografické 
činnosti“ s odvolávkou na zákony č. 215/1995 
o geodézii a kartografii, č. 216/1995 o Komo-

re geodetov a kartografov, všetky kompetencie 
vrátane tunelov patria AGaK.
Keďže výstavba tunela je inžinierska stavba 
vykonávaná banským spôsobom, vo svojej 
odpovedi HBÚ uvádza aj banské predpisy 
(zákon č. 51/1988 a výnos MH SR č. 1/1993 
o banskomeračskej dokumentácii pri ban-
skej činnosti a niektorých činnostiach vyko-
návaných banským spôsobom, kde je časť 
kompetencií na banskom meračovi, resp. 
hlavnom banskom meračovi, a to vedenie 
a podpisovanie banskomeračskej dokumen-
tácie (pokiaľ je vyžadovaná). Navyše výnos 
má nižšiu právnu silu než zákon.
Na záver HBÚ konštatuje, že pozícia a kompe-
tencie AGaK sú jednoznačne určené platnými 
právnymi predpismi vo všetkých fázach vý-
stavby tunela vrátane autorizačného overenia 
vybraných geodetických a kartografických 
činností. Kompetencie hlavného banského 
merača a banského merača pri tejto činnosti 
vykonávanej banským spôsobom upravuje 
len výnos a ide len o kompetencie týkajúce 
sa vedenia banskomeračskej dokumentácie.
HBÚ by za ideálny považoval stav, ak by 
AGaK mal aj osvedčenie na vykonávanie 
funkcie hlavný banský merač, čo však nie je 
podmienkou.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 5. júna 2015, 
v učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v Bratislave, v Kočovciach

Ing. Ľ. Suchý – úvodné slovo

ÚGKK SR považuje všetky informácie na 
svojej webovej stránke ohľadne technológií, 
aktov riadenia, analýz a koncepcií Úradu za 
dostačujúce a prístupné všetkým užívateľom. 
Komunikácia prebieha nielen na úrovni vede-
ní oboch inštitúcií, ale aj na úrovni vedúcich 
komisií a riaditeľov odborov. Vedenie Úradu 
sa zaujíma aj o dianie v Komore, stav na trhu 
práce a je pripravené na diskusiu o rôznych 
témach, ktoré členov Komory zaujímajú.

Aké možnosti vidí ÚGKK 
v zadávaní prác na úseku katastra 
objednávaných štátom do komerčnej 
sféry a akú pomoc môže KGaK 
poskytnúť pri tomto procese odborne, 
metodicky alebo procesne?

ROEP 

Ing. Ľ. Suchý

Po roku 2009 sú druhýkrát zadávané re-
gistre pre k. ú. Belá v okrese Žilina a v k. ú. 

Teplička nad Váhom v okrese Žilina. Vo verej-
nom obstarávaní boli stanovené primerané 
podmienky pre všetkých uchádzačov, avšak 
elektronická aukcia nenaplnila naše očaká-
vania na vysúťaženie akceptovateľnej ceny 
za dielo. V súvislosti s výsledkami verejného 
obstarávania bola ako nezávislá organizácia 
oslovená aj Komora na zaujatie odborného 
stanoviska k vysúťaženým cenám obstaráva-
ných registrov. Je však zrejmé, že Úrad musí 
ísť cestou zákona o verejnom obstarávaní. 
Bohužiaľ realita je taká, že zrealizovať úspeš-
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nú súťaž na GaK činnosti je takmer nemož-
né. Zákon o verejnom obstarávaní nevytvára 
veľký, resp. adekvátny priestor na optimálny 
výber uchádzača s dlhodobo priaznivými re-
ferenciami a za primeranú cenu. Vysúťažené 
a následne zmluvne dohodnuté podmienky 
nie je možné v procese spracovania regis-
tra meniť, keďže by sa tento postup považo-
val podľa písomného stanoviska Úradu pre 
verejné obstarávanie za porušenie zákona. 
Finančná disciplína UGKK SR pri preplácaní 
jednotlivých etáp spracúvaných registrov je 
na uspokojivej úrovni. Väčšina registrov sa 
nachádza vo 4. etape spracovania, čo zna-
mená, že ťažisko prác na ich ukončení je na 
správnom orgáne. V tejto etape sa správny 
orgán vyrovnáva s podanými námietkami 
a uplatnenými návrhmi na vydržanie vlastníc-
keho práva k pozemkom podľa § 11 zákona. 
Súčasná vyťaženosť niektorých pracovísk 
katastra je spôsobená viac menej nerovno-
merným zadávaním registrov v minulosti, keď 
niektoré okresy zadávali väčšinu registrov vo 
svojej pôsobnosti, kde vystupujú v polohe 
správneho orgánu, súčasne v rovnakom ča-
sovom horizonte ( rok 2009 ).

Ing. J. Hardoš
Etický kódex AGaK – morálny vplyv na členov 
KGaK ohľadne primeraných cien nefunguje 
aj z dôvodu niekoľkonásobne vyššieho počtu 
geodetov na trhu oproti iným krajinám, čím 
prevláda ponuka nad dopytom, ktorá gene-
ruje neprimerane nízke ceny. Škodí samotná 
legislatíva v oblasti verejného obstarávania. 
Aj z tohto dôvodu prijalo predstavenstvo 
KGaK úlohu vypracovať komplexný materiál 
o negatívnom vplyve verejného obstarávania, 

ktorý sa pokúsi zdokumentovať, ako sa nedá 
súťažiť v službách len za minimálnu cenu. Dô-
ležitá by mala byť ekonomicky najvýhodnejšia 
cena, keď majú dominovať skúsenosti a refe-
rencie, vplyv minimálnej ceny na deštrukciu 
profesie, ale aj na štát (chýbajúce zisky, da-
ne...). Materiál by mal mať formu otvoreného 
listu pre vládu, predsedov politických strán, 
Úrad pre verejné obstarávanie a zdôvodnenia 
budú podložené argumentmi. Komora vidí te-
da jedinú cestu v zmene legislatívy. Pomohlo 
by aj zvýšenie dopytu na trhu GaK prác, re-
gulácia cien niektorých činností dôležitých 
pre štát, prípadne legislatívne umožnenie 
ingerencie profesijných organizácii ako nezá-
vislých subjektov pri stanovení neprimerane 
nízkych cien vo verejnom obstarávaní.

Ing. E. Ondrejička
Úrad vyvíja a vyvinul značnú činnosť v nasle-
dujúcich oblastiach:
1.  Pozemkové úpravy – v tejto oblasti podľa 
jeho názoru absentovala spoločná iniciatí-
va všetkých príslušných organizácií, ako sú 
AZZ, KPÚ, KGaK, ÚGKK SR, pri presadzovaní 
dynamickejšieho využívania inštitútu pozem-
kových úprav. UGKK SR pri viacerých príleži-
tostiach na príslušných ústredných orgánoch 
opakovane apeloval na nevyhnutnosť zadá-
vania ďalších projektov. Deklarovaná aktivita 
KPU či AZZ bez koordinácie s Úradom očivid-
ne nepriniesla žiadny výsledok. Za vhodný 
považujeme spoločný postup pri presadzova-
ní spoločných cieľov s argumentáciou nevy-
hnutnosti predmetného konania pre ochranu 
krajiny a v neposlednom rade zmysluplného 
a efektívneho využívania krajiny a jej vplyvu 
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

2.  Obstarávanie z rozpočtu ÚGKK SR – za 
súčasného vedenia Úradu sa hospodárnejšie 
nakladá s verejnými prostriedkami a to vytvá-
ra možnosti smerovať finančné toky do GaK 
činností. Práce menšieho rozsahu sa môžu 
zadávať cez dohody, ale sú tu isté limity. Kon-
cepcia na skvalitnenie operátu existuje a je 
zverejnená, avšak stále je potrebné ísť cestou 
verejných obstarávaní, čo je dlhotrvajúci pro-
ces s veľmi neistým výsledkom.
3.  Financovanie GaK činností inými subjekt-
mi – v návrhu novej legislatívy sa Úrad snažil 
vytvoriť reálne podmienky na zvýšenie obje-
mu prác v oblasti GaK – viaceré ustanovenia 
v návrhu vyhlášky k Zákonu o geodézii a kar-
tografii, zavedenie kódu kvality výmery, GP na 
určenie hraníc pozemkov (v menej presných 
operátoch) v referenčnom systéme, mož-
nosť aktívneho vstupu vlastníkov pozemkov 
do procesu skvalitňovania údajov katastra 
nehnuteľností (evidovanie presnejších výmer 
a hraníc pozemkov) s cieľom naplniť ústavou 
garantovaný spravodlivý výber daní a ochra-
nu vlastníctva. Už aj päťpercentné zvýšenie 
počtu GP predstavuje objemový nárast viac 
ako 1 milión € ročne. Tieto snahy však, žiaľ, 
KGaK zo svojej strany nepodporila.

V súčasnosti je stále otvorený stavebný 
zákon, čo bolo a stále ešte je predpokladom 
na doplnenie ustanovení aj pre geodetov. 
Návrh zástupcov AZZ na kontrolu hraníc pri 
vytyčovaní stavieb nebol prijatý. Podľa názo-
ru Úradu, ak je stavba umiestnená na hra-
nici, má byť v kóde kvality 3 a lepšom, a je 
neskoro túto hranicu riešiť pri vytyčovaní. Jej 
spresnenie by sa malo uskutočniť ešte pred 
odovzdaním materiálu projektantom (pred 
zrealizovaním stavby a celého projektu). Ke-
ďže ide o spoločný cieľ všetkých organizácií, 
účastníci zasadania vyslovili záujem sformu-
lovať spoločné uznesenie, ktoré by kopírova-
lo ich názory a AZZ by využilo vplyv na jeho 
presadenie formou pozmeňujúcich návrhov 
k stavebnému zákonu, prípadne vo výboroch.

Ing. Ľ. Suchý
Úrad podporuje prioritne využívanie inštitútu 
pozemkových úprav, pričom nové racionál-
ne priestorové usporiadanie pozemkového 
vlastníctva v poľnohospodárskom extraviláne 
je vhodné aj vzhľadom na agrárnu politiku 
Bruselu previazať na potravinovú sebestač-
nosť obyvateľstva, resp. na trvalo udržateľný 
rozvoj vidieka.

Spoločné rokovanie orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR.



33K 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 slovenský geodet a kartograf   3|2015

Záver:

1. Zástupcovia Komisie pre KN a PÚ prí-
padne Komisie pre IG KGaK a ÚGKK SR na 
spoločnom stretnutí sformulujú spoločné 
ustanovenie pre kontrolu hraníc do staveb-
ného zákona.

Aké sú právne a legislatívne možnosti 
zavedenia regulovaných cien v oblasti 
geodézie a katastra, akým spôsobom 
riešiť neprimeranú devalváciu cien na 
úkor kvality odovzdávaných diel?

Ing. P. Repáň
Komora sa pokúsi verejným obstarávateľom 
a ministerstvám pomôcť zadefinovať, aké sú 
možnosti vo verejných súťažiach:

Podmienky účasti – dajú sa nastaviť rela-
tívne prísne pre skúsených geodetov. Problé-
mom však je vytváranie skupín dodávateľov 
so získanými referenciami. Ďalšie sprísňo-
vanie podmienok často vedie k námietkam 
účastníkov a následne k zrušeniu súťaže, väč-
šinou však kvôli formálnym nedostatkom, nie 
kvôli podmienkam.

V tejto súvislosti je dôležitá spolupráca 
obstarávateľa s ÚVO. Je na ňom, aby vysvetlil 
zložitosť prác a potrebu kvalifikovaných dodá-
vateľov a následne požiadal o odsúhlasenie 
zadefinovaných požiadaviek, na ktoré by sa 
už neskôr pri vznesení námietok neprihliada-
lo.

Neprimerane nízka ponuka – v zákone 
o verejnom obstarávaní nie je bližšie kvan-
tifikovaná. Výklad neprimerane nízkej ceny 
– z rozhodovacej praxe súdov pri jej posu-
dzovaní má význam komparácia s ostatnými 
ponukami alebo komparácia s orientačnými 
cenníkmi vytvorenými znaleckými alebo pro-
fesijným organizáciami. V tejto súvislosti dáva 
do pozornosti spracované odborné stanovis-
ko Komory k minimálnym cenám ROEP, v kto-
rom sa vychádzalo z kvalifikovaného odhadu 
potrebného časového fondu na spracovanie 
predmetu konania, nákladov na jednu člove-
kohodinu, plus zisk a DPH s prihliadnutím na 
hrubú mzdu (kalkulácia hodinovej sadzby). 
Komora odporúča obstarávateľom zaoberať 
sa neprimerane nízkou cenou a zo súťaží ju 
vylúčiť.

Používane rámcových zmlúv – súťaží sa 
medzi vybranými firmami, ktoré sú natoľko 

profesionálne, že nepristúpia na neprimera-
ne nízku cenu.

Uplatnenie regionálneho princípu – vziať 
do úvahy znalosť daného operátu. Uvedený 
argument je však na konzultácii s ÚVO.

Ing. Ľ. Suchý
Úrad pre verejné obstarávanie definoval 
v minulosti súťažné podmienky stanovujúce 
adekvátnu odbornosť a referencie pri kontro-
lách verejných obstarávaní ako diskriminač-
ný prvok s následkom pokuty alebo korekcií 
pre obstarávateľa. Pripája sa k myšlienke 
otvorenia otázky regulovania cien pre niekto-
ré GaK činnosti. Takýto návrh od Komory by 
Úrad podporil.

Závery:

1.  ÚGKK SR podporí legislatívne aktivity 
majúce za cieľ zavedenie regulovaných cien 
niektorých GaK činností.
2.  KGaK je pripravená definovať ceny ge-
odetických prác na základe ekonomických 
faktorov.

Diskusia a prípadné hľadanie možností 
riešenia na témy, ktoré vyplynuli 
z valného zhromaždenia Komory

3.1 Sú možné výnimky pre vstup 

do dokumentácie pre negeodetov?

Ing. A. Holá
Ide o negeodetov, ktorí majú živnostenské 
oprávnenie na výkon GaK činností, ale z dô-
vodu nezískania potrebného geodetického 
vzdelania im štát týmto usmernením bráni 
v ich výkone. V minulosti sa živnosti vydávali 
všetkým pracovníkom v rezorte aj v prípade, 
ak nemali geodetické vzdelanie.

Nie je jednotný ani prístup na jednotlivých 
správach katastra už pri preberaní overeného 
GP – len na základe preukazu pre vstup do 
dokumentácie.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Živnostenské úrady nepostupovali pri vy-
dávaní živnostenských listov konzistentne. 
V početných prípadoch vydali žiadateľovi bez 
predpísaného vzdelania živnostenský list bez 
uvedenia zodpovednej osoby. Živnostenský 
zákon jednoznačne definuje mechanizmus 

vykonávania odborných činností živnostní-
kom bez predpísaného vzdelania prostred-
níctvom zodpovednej osoby. Žiadne výnimky 
nie sú v tomto prípade legislatívne umožne-
né. Zákon o geodézii a kartografii definuje 
predpísané vzdelanie. Žiadne výnimky ani 
prechodné ustanovenia o akceptácii platnos-
ti preukazov podľa predošlej legislatívy neu-
vádza, čo de facto znamená ich neplatnosť. 
V súčasnosti sa väčšina údajov poskytuje 
elektronicky, čo predstavuje zníženie počtu 
vstupov geodetov do štátnej dokumentácie. 
Každý záujemca má možnosť absolvovania 
príslušného štúdia. O. i. je možné absolvovať 
diaľkové dvojročné štúdium na Strednej prie-
myselnej škole stavebnej a geodetickej, čo je 
postačujúci zákonný predpoklad na vydanie 
príslušného preukazu. Regulovanie vstupu 
do štátnej dokumentácie bolo motivované 
zámerom zabezpečiť účinnú a nevyhnutnú 
ochranu dokumentačných fondov.

Ing. J. Hardoš, Ing. V. Raškovič
Komora podporuje potrebu vzdelania pre bu-
dúce živnosti v zmysle zákona č. 215/1995, 
uvažovalo sa len o možnosti prípadnej výnim-
ky pre vydané živnosti z minulosti.

Upozorňuje na nejednotný postup na 
okresných úradoch. Vydávanie GP niekde 
prebieha v podateľni, kde má prístup každý, 
a niekde v priestoroch dokumentácie. Možno 
by bolo vhodné usmerniť dané okresné úra-
dy, aby sa rozlišoval prístup do zbierky verej-
ných listín a pre vydávanie GP.

3.2 Vysvetlenie pojmu „osobitný režim 

ochrany“, v dôsledku prístupu na chránené 

územia s cieľom vykonávať geodetické 

práce. 

Ing. J. Hardoš, Ing. P. Repáň
Ako aplikovať platný zákon o geodézii a kar-
tografii pri vstupe a vjazde na niektoré cudzie 
pozemky?

§14 bod (1) hovorí, že oprávnená osoba 
má právo vjazdu a vstupu na cudzie pozemky 
po predchádzajúcom upozornení vlastníka...

Bod (2) „v objektoch s osobitným reži-
mom ochrany v správe Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, Policajného zboru 
Slovenskej republiky, Ministerstva spravodli-
vosti Slovenskej republiky, Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Slovenskej republiky, Mi-
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nisterstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky, Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, Správy štát-
nych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
a Slovenskej informačnej služby...“. Najdôle-
žitejším a najspornejším územným správcom 
je Ministerstvo životného prostredia. Pod jeho 
právomoc spadá v súčasnosti prakticky 78 % 
územia SR, z toho 24 % pod vyšší ako I. stu-
peň ochrany.

Otázka smeruje k vykonávaniu prác 1) 
v lesoch a v 2) v chránených krajinných ob-
lastiach:
1)  lesné celky a lesy vôbec. V súčasnosti 
sú lesy takmer úplne uzavreté, vstupy sú 
uzamknuté závorami.
2)  Máme vo svete možno najväčšie percento 
ekologicky chráneného územia. Chránené 
územia sú v rôznom stupni ochrany. Chráne-
né je napríklad celé územie Nízkych Tatier 
alebo Veľkej Fatry.

Dá sa nejakým jasným spôsobom zadefi-
novať, čo spadá pod pojem „osobitný režim 
ochrany“ v tomto prípade?

„Osobitný režim ochrany“ je definovaný 
vyhláškou MV SR a ide o špeciálne objekty, 
budovy. Nemal by asi platiť na veľké územné 
celky (chránené územia). Bohužiaľ, niekto-
rí geodeti sa pri výkone GaK prác v týchto 
územiach stretávajú s požiadavkou na pred-
chádzajúci súhlas, vraj oznámenie nestačí, 
napriek tomu, že majú preukaz. Ak tak neu-
robia, hrozia im pokuty.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Je predpoklad, že MŽP SR obmedzuje vstup 
do ochranného pásma vodných zdrojov. Nie 
je problém kohokoľvek požiadať o vysvetle-
nie režimu vstupu, je tu skôr obava, že výklad 
by mohol smerovať k teritoriálnemu zmenše-
niu platnosti preukazov.

3.3 KGaK sa snaží eliminovať mechanické 

overovanie GP určitými autorizačnými 

geodetmi. Aké sú možnosti spolupráce 

s ÚGKK s výmenou informácií z databázy 

overovania GP?

Ing. J. Hardoš
Ak na Úrade existuje databáza overených 
GP, KGaK uvažovala o možnosti nahliadnuť 
do nej a štatisticky zistiť, koľko AGaK vybra-
né geodetické a kartografické činnosti len 
formálne autorizuje, bez akejkoľvek priamej 

alebo nepriamej účasti na prácach. Zákon 
to nezakazuje, ani nepovoľuje. Komora by 
chcela zistiť, aké percento AGaK autorizuje 
zmysluplne – len svoje práce alebo práce vy-
konávané pod ich vedením.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Úrad takouto databázou v súčasnosti nedis-
ponuje. V nedávnej minulosti Komorou navr-
hovaný systém preskúšavania tá istá inštitú-
cia v súčasnosti odmieta. V koncepcii rozvoja 
katastra nehnuteľností je zámerom navrhnúť 
systém, ktorý by mapoval termíny overovania 
GaK činností, kto komu overuje a podobne. 
Mal by sa spracovať diagram procesu, s ná-
sledným vytvorením aplikačného softvéru. 
Cieľom zámeru je okrem iného aj identifiká-
cia neprevzateľných a prevzateľných chýb, 
ktoré nemajú vplyv na zapísanie GP do ka-
tastrálneho operátu.

Ing. J. Hardoš
Na margo prečistenia trhu – Komora nikdy 
nedala návrh do novely zákona na preskúša-
vanie AGaK. Komora chcela logické a zmys-
luplné overovanie vybraných činností riešiť 
spresnením legislatívy – AGaK autorizačne 
overuje vybrané GaK činnosti, ktoré sám vy-
konáva, resp. ktoré sú vykonávané pod jeho 
priamym vedením. Tento návrh nebol v minu-
losti legislatívne realizovaný predchádzajú-
cim vedením úradu preto, že ho nie je možné 
zahrnúť do novely zákona, ale len pri príprave 
nového zákona.

3.4 KGaK ponúka spoluprácu na tvorbe 

plánovaného elektronického systému na 

proces úradného overenia. Diskutovať 

o možnostiach a racionalizácii celého 

procesu z hľadiska technológie a termínov, 

ako aj termínov úradného overenia po 

oprave GP.

Ing. V. Raškovič
Úrad má v pláne takýto systém vytvoriť, avšak 
podľa informácií z prostredia Úradu v súčas-
nosti nemá prioritu. Komora v prípade záujmu 
môže navrhnúť analýzy, postupy – hrubý vý-
vojový diagram. V prípade absolútnej funkč-
nosti by napr. systém odfiltroval chýbajúce 
elektronické podklady, chyby v nich a auto-
maticky by elektronicky informoval vyhotovi-
teľa a vyzval ho na odstránenie nedostatkov.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Úradné overovanie vykonáva človek, čo 
zákonite prináša aj istú mieru subjektívne-
ho pohľadu. Ak sa pri kontrolách úradných 
overovateľov preukáže bezdôvodné vrátenie 
GP, je stále možnosť odobratia poverenia na 
úradné overovanie. Aj táto problematika sa 
rieši v návrhu novej legislatívy. V tej súčasnej 
sú z legislatívneho hľadiska termíny na úradné 
overovanie GP regulované celkom nevhodne, 
a síce iba vo vyhláške k Zákonu o geodézii 
a kartografii, čo podľa právneho výkladu neza-
kladá prakticky žiadnu vymožiteľnosť. Súčas-
ný stav databázy KN neumožňuje úplne vylúčiť 
ľudský faktor z procesu úradného overovania. 
Jeho vplyv je však možné redukovať, o čo sa 
Úrad aj prostredníctvom viacerých verejne do-
stupných aplikácii aj usiluje. V ČR po zázname 
o opravu GP sa ďalšie overenie realizuje na 
základe novej žiadosti a nového poplatku s no-
vým termínom – nové správne konanie. Úrad 
však nad takouto úpravou neuvažuje. Elektro-
nizácia procesu úradného overenia sa snaží 
o vylúčenie subjektivity. V číselných operátoch 
to je možné, ale pohľadovej kontrole sa zatiaľ 
nemožno vyhnúť. Na posúdenie subjektivity sú 

Spoločné rokovanie orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR.
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dôležité korektné údaje KN. V rámci unifikácie 
procesu sa zrušili vlastné usmernenia jed-
notlivých krajov pri procese kontrol GP. V bu-
dúcnosti bude pravdepodobne ľudský faktor 
v tomto procese ešte viac obmedzený.

3.5 Sú zákonné možnosti vplyvu na 

vlastníkov, aby si povinne označovali 

vlastnícke hranice? Môže ich oprávnený 

orgán delegovať?

Ing. J. Hardoš
Podľa katastrálneho zákona je vlastník povin-
ný označiť si svoje vlastnícke hranice. Ak to 
tak nie je, Úrad má právo ich vyznačiť na jeho 
náklady. Ak by sa trvalo na naplnení zákona, 
mohol by to byť zdroj práce pre geodetov, po-
kiaľ by štát mohol túto kompetenciu presunúť 
do komerčnej sféry.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Úrad sa touto cestou – kontroly a sankciono-
vania – nemieni vydať. V rozvinutých demo-
kraciách s tým nie je problém, keďže vlastníc-
tvo zaväzuje, a existuje tam kultúra dodržiava-
nia zákonov. Taktiež neboli zaťažení minulými 
režimami s dedičstvom socializácie, kolek-
tivizácie. Samotní správcovia majetku štátu 
majú problémy s plnením zákonnej povinnosti 
vyznačiť hranice pozemkov vo vlastníctve SR. 
Neexistuje reálny mechanizmus na naplnenie 
daného paragrafu a aj príslušné dokazovanie 
je veľmi komplikované. Nie je zdokumentovaný 
prípad, v ktorom by bola vlastníkovi za nevyzna-
čenie hranice v zmysle katastrálneho zákona 
uložená pokuta. Je námetom na zamyslenie, či 
v čase možností jednoznačného určenia polo-
hy (a následne kedykoľvek precízne rekonštru-
ovateľného) podrobného lomového bodu nie 
sú súradnice bodu určené s príslušným kódom 
kvality na evidovanie tvaru a polohy pozemku 
dostatočné aj bez trvalej stabilizácie v teréne.

3.6 Ak sa člen KGaK obráti na orgány 

KGaK s požiadavkou prešetrenia 

prebiehajúcej kontroly OKI, môže si 

KGaK vyžiadať spis o kontrole a zaujať 

stanovisko? Má právo byť kontrolovaný 

subjekt na prerokovaní dovolania, ak 

o to požiada?

Ing. J. Hardoš
Na Komoru sa obrátil jej člen so žiadosťou 
o pomoc pri jeho spore s OKI a na základe 

uvedeného vyplynula otázka, či Komora ako 
nezávislý orgán môže vstúpiť do procesu, 
získať podklady a byť nápomocná pri riešení.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Úrad nemá inú možnosť ako uvedené riešiť 
v zmysle zákona. Prijatie navrhovaných postu-
pov by presahovalo rámec platnej legislatívy 
vymedzujúcej príslušné kompetencie orgá-
nom KGaK. Pre prípad pochybnosti je možné 
postupovať podľa Zákona o sťažnostiach.

Ing. J. Pobjecký
V danom prípade išlo o vstúpenie OKI do 
procesu až po úradnom overení GP. Za GP 
je zodpovedný AGaK, ktorý musí prepraco-
vať GP podľa pokynu OKI, s čím však AGaK 
nesúhlasí. Kto v prípade súdneho procesu je 
zodpovedný v prípade prehry na súde?

Ing. Ľ. Suchý
V takomto prípade zodpovednosť bude sta-
novená v odôvodnení rozsudku súdu. Keďže 
v danom prípade ide o GP zapísaný do ka-
tastra, považuje za prínosnejšie riešiť nasto-
lený problém stretnutím zástupcu disciplinár-
nej komisie KGaK s Odborom katastrálnej 
inšpekcie ÚGKK SR.

Rôzne

Ing. N. Hermanová – SPF – druhy pozem-
kov „E“ KN parciel
Znalci, daniari, obecné úrady neberú do úva-
hy, že ide o nezáväzný údaj KN. Je možné 
vyznačiť uvedené na LV?

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Táto problematika je jasne definovaná v záko-
ne a nie je dôvod ďalej ju riešiť. Štandardne sa 
parcelám registra „E“ priraďuje pôvodný druh 
pozemku podľa písomnej časti určeného ope-
rátu. Skôr vidí problém pri evidovaní legitím-
neho správcovstva majetku štátu (štátne lesy 
SR, SPF, Vojenské lesy). V registri „C“ podlie-
ha každý druh pozemku špeciálnemu režimu.

Ing. N. Hermanová – Ak geodet žiada pod-
klady z KN, sú okresné úrady usmernené, 
akú časť výrezu majú vydať?

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Vydávanie podkladov je v praxi rôzne. Nie je 

však v zmysle výkladu Úradu viazané na vý-
ber čísla ZPMZ. Zhotoviteľovi je možné podľa 
rozsahu jeho práce poskytnúť VKM z celého 
k. ú. Úrad uvedené rieši, keďže sú na to rôzne 
pohľady, možno v skorej budúcnosti (od jese-
ne) bude možné si na pridelené heslo viaza-
né k preukazu stiahnuť celé grafické súbory 
údajov.

Ing. V. Stromček 
ROEP: Vyhotovenie projektov je záležitosť 
2 subjektov – zhotoviteľa a katastra. Prvý-
krát Úrad poukázal na chyby a nedostatky 
aj na strane katastra. Rovnako upozorňuje 
na neproporcionalitu rozloženia projektov do 
okresov. Pri veľkých projektoch sa námietko-
vými konaniami predlžujú termíny ukončenia 
a často sa musia vracať finančné prostriedky. 
Oceňuje záujem Úradu o riešenie projektov 
s neprimerane nízkou cenou aj v spolupráci 
s Komorou.

Školstvo: Úrad nemá právo vstúpiť do pro-
cesu tvorby nových škôl s geodetickým za-
meraním? V súčasnosti je 12 stredných škôl. 
Tento proces by sa mal zastaviť. Regulácia je 
potrebná pre demokratické správanie.

Ceny: Súťaže sú záležitosťou dvoch sub-
jektov – súťažiaci a obstarávateľ. Ak má 
v súťaži vyhrať ponuka s najnižšou cenou, 
nemôže sa nikto diviť, čo sa deje s cenami. 
Vážnejší problém je skôr vo vytváraní geode-
tických loby, ktoré ovplyvňujú nastavenia sú-
ťaží a kritériá.

Regionálne stretnutie v Žiline: Z diskusie 
vyplynuli nasledujúce závery:
–  protokoly o chybách v GP by sa nemali 

písať podľa Stanoviska k otázkam a pod-
netom týkajúcim sa vyhotovovania GP, ale 
podľa platných zákonov,

–  lehoty na vykonanie opráv chýb v ka-
tastrálnom operáte sú všeobecne dlhé, 
podnety rieši na katastri nedostatočný 
počet zamestnancov (iba jeden),

–  je rozdielny prístup k oprave chýb, ktoré 
podáva občan a geodet. Občan má byť 
vybavený do 30 a 90 dní, preto treba žia-
dosti o opravu podávať v mene občana.

–  vrátenie GP – podľa názoru vyhotoviteľov 
GP – za triviálne chyby, špecifiká od rôz-
nych úradných overovateľov, treba im dať 
kritériá, čo majú kontrolovať,

–  podať informáciu o zámere, aby súkromní 
geodeti mohli spracúvať pre katastrálne 
odbory SPM.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 4. 6. 2015 
v Kočovciach

Na otázku, aké vidia geodeti pozitíva pri 
svojej aktuálnej činnosti, zúčastnení odpove-
dali:

–  zlepšenie kooperácie zhotoviteľov geo-
metrických plánov a pracovníkov štátnej 
správy na KOOÚ v Dolnom Kubíne a v Lip-
tovskom Mikuláši

–  pozitívom je odovzdávanie a dokumento-
vanie výsledkov v realizácii JTSK

Vydávanie preukazov:

–  preukaz do dokumentácie vydáva ÚGKK 
SR

– preukaz na vstup a vjazd na pozemky 
okresné úrady.

Rozčlenenie malo svoj dôvod?

Ing. E. Ondrejička
Legislatíva je v súčasnosti taká, že preukaz 
na vstup do dokumentácie má vydávať ÚGKK 
SR a preukaz na vstup a vjazd na nehnuteľ-
nosti KOOÚ v sídle kraja. Zdedili sme legis-
latívne stanovené zbytočne vysoké poplatky 
za vydávanie preukazu na vstup a vjazd na 
nehnuteľnosti. Nová legislatívna úprava pred-
pokladá vydávanie jedného preukazu geode-
ta za 4,50 €.

Ing. V. Stromček – séria školení
Úrad ponúkol Komore spoluúčasť na organi-
zácii odborných akcií – prednášok po celej 
SR pracovníkmi ÚGKK pre štátnu správu, pri-
čom by sa mohli zúčastniť aj komerční geo-
deti. Išlo by o jednodňový súbor prednášok 

na tému prístupu k dátam katastra – súčasná 
situácia a budúcnosť.

Komora to víta a školenia vie zorganizovať 
v rámci svojich plánovaných regionálnych 
stretnutí.

Ing. Ľ. Suchý, Ing. E. Ondrejička
Termín konania školení predpokladajú v druhej 
polovici septembra. Bude to séria štyroch ško-
lení vykonaná vždy pre dva kraje súčasne. 
V tomto období Úrad sprístupnil webovú služ-
bu MAPKA – mapový portál katastra nehnu-
teľností, fungujúci aj v mobilnej aplikácii, pro-
stredníctvom ktorej možno získať okrem iného 
informácie o vlastníkoch vybraných území.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

otázok a systém odpovedí (písomné, tes-
tovacie – výber z definovaných odpovedí) 
s nutnosťou štúdia zobrazených dokumen-
tov, bude odovzdaný programátorom na ur-
čenie cenovej ponuky.
Otázky – členovia SaAK KGaK spracujú otáz-
ky zo všetkých oblastí GaK prác.
Odpovede – na vyhľadanie potrebných do-
kumentov, paragrafových znení, noriem, 
môžu byť vyzvaní aj externí pracovníci (napr. 
študenti) za finančnú odmenu. Za ich správ-
nosť bude zodpovedná SaAK.
Ing. Hardoš – na základe požiadaviek čle-
nov Komory navrhuje, aby bol na najbližšom 
VZ prednesený návrh na zmenu bodového 
hodnotenia regionálnych stretnutí z 5 na 10 
bodov v rámci systému sústavného vzdelá-
vania AGaK. 

Návrh zmeny je členmi predstavenstva 
prijatý a do najbližšieho valného zhromaž-
denia bude pripravený a predložený tajom-
níčkou Komory na odsúhlasenie členskej 
základni.

Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 

komisie spracujú návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci 
s členmi SaAK T: v texte

Ing. Gargalovič výber noriem spolu s odkazom 
na webovú stránku železničiarskych noriem 
(vnútorné predpisy ŽSR) spracoval. Odoslaný 
bol Ing. Pobjeckému na konzultáciu so zá-
stupcom Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS 
SR) k stanoveniu novej cenovej ponuky.

Uznesenie 2/2015 Z č. 1/2015

Predstavenstvo Komory predkladá predse-
dovi Disciplinárnej komisie návrh na discipli-
nárne konania pre členov Komory, ktorí si 
nesplnili povinnosti sústavného vzdelávania 
za hodnotiace obdobie 2011 – 2013.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová T: v texte

Ing. Geisseová – informovala o zasada-
ní Disciplinárnej komisie, na ktorom boli 
okrem iného prerokované prijaté vyjadrenia 
disciplinárne obvinených. Spracované budú 
rozhodnutia a v prípade rozhodnutia o vi-
ne disciplinárne obvineného bude uložené 
disciplinárne opatrenie.

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: Gargalovič, Holá  T: v texte

Reštrikčné opatrenia:
Nesplnenie vzdelávania napomenutie s ná-
sledným preskúšaním (e-learning) opako-
vané preskúšanie (e-learning) odobratie 
pečiatky, prípadne odporúčanie pre ÚGKK 
SR na preskúšanie (kataster), pre Komoru 
na preskúšanie (inžinierska geodézia).
Do budúceho valného zhromaždenia (2016) 
je potrebné doriešiť systém reštrikčných 
opatrení – poradiť sa o možnostiach cez iné 
profesijné komory a prostredníctvom advo-
kátskej kancelárie. 
Projekt:
Spracovanie softvérovej analýzy – počet 



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 slovenský geodet a kartograf   3|2015 37

s uplatňovaním jediného kritéria vo verejných 
súťažiach – najnižšia cena  a formou otvore-
ného listu politickým stranám a výkonným 
a zákonodarným  orgánom štátu upozornia 
na mimoriadnu škodlivosť tejto praxe  pre 
väčšinu profesií pôsobiacich v službách ako 
aj pre ekonomiku SR. Pokúsia sa zároveň na-
črtnúť možnosti riešenia zmenou legislatívy 
a zadefinovať možnosti pre profesijné orga-
nizácie vyjadrovať sa k cenám vo verejných 
súťažiach a ku kvalite víťazných zákaziek za 
dumpingové a likvidačné ceny.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň Termín : v texte

Ing. Repáň:
Neprimerane nízka ponuka – v zákone 
o verejnom obstarávaní nie je bližšie kvan-
tifikovaná. Výklad neprimerane nízkej ceny 
– z rozhodovacej praxe súdov pri jej posu-
dzovaní má význam komparácia s ostatnými 
ponukami alebo komparácia s orientačnými 
cenníkmi vytvorenými znaleckými alebo pro-
fesijným organizáciami.

Budú pripravené závery, ktorých súčas-
ťou bude aj upozornenie pre obstarávateľov, 
že sa môžu obrátiť na profesijné organizácie 
so žiadosťou o odborné vyjadrenie k nízkym 
ponukám.

Cieľom je dostať uvedené informácie do 
zákona a z tohto dôvodu sa Komora zapojí do 
mimorezortného pripomienkového konania 
pri novele zákona o verejnom obstarávaní.

Uznesenie z VZ 2015 č. 11

V súčasnosti nie je možné legislatívne zame-
dziť vykonávanie autorizácie GaK prác iným 
subjektom.

Právne možnosti, či sa dá spracovať for-
mulácia podstaty uznesenia, aké zmeny by 
takáto formulácia priniesla a ktorých zákonov 
sa dotkne, budú odovzdané na preskúmanie 
advokátskej kancelárii.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD. Termín : budúce VZ

Uznesenie 4/2015 Z č.3/2015

Na základe prijatého odstúpenia Ing. Štefa-
na Nagya z funkcie člena predstavenstva 
KGaK a jeho žiadosti o uvoľnenie z pozície 
regionálneho zástupcu pre Košický kraj, bol 
v zmysle volebného poriadku oslovený ďalší 
kandidát v poradí z posledných volieb. Pri-
jatie funkcie člen predstavenstva potvrdila 
Ing. Nataša Hermanová. Za nového regio-
nálneho zástupcu pre Košický kraj bol vy-
menovaný Ing. Andrej Gargalovič. 
Z: Ing. Ján Hardoš T: v texte

Ing. Peter Repáň – poverený úpravou spo-
ločnej e-mailovej adresy členov predstaven-
stva KGaK.

Rôzne

Valné zhromaždenie
Od člena Komory prijatý návrh na upozor-
nenie v pozvánke na VZ k odporúčaniu 
slušného oblečenia účastníkov pre zvýšenie 
vážnosti profesie. Predstavenstvo sa s týmto 
podnetom viac menej stotožnilo. Forma upo-
zornenia sa bude riešiť priamo v pozvánke na 
VZ alebo v sprievodnom e-maile.

Zmena volebného poriadku
Vytvoriť možnosť účasti pomocných síl –ne-

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo Komory ustanovuje prí-
pravný výbor na organizáciu slávnostného 
stretnutia k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, 
Ing. Holá, Ing. Hermanová, Ing. Geisseová T: v texte

1.  Slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien napr. predchádzajúcim predse-
dom Komory, aktívnym členom..., spojené 
s kultúrnym programom a následným ban-
ketom pre ocenených a funkcionárov,

2.  Reedícia publikácie Komory (zodpovední 
Ing. Stromček, redakčná rada SGaK).

Ing. Hardoš – K dispozícii je prehľad mož-
ných priestorov a približné ceny divadelných 
predstavení, je však potrebné mať predbež-
nú informáciu o možných finančných pros-
triedkoch, ktoré Komora môže na uvedený 
účel uvoľniť. Poveruje tajomníčku Komory 
spracovať možnú alternatívu vyčlenenia 
prostriedkov z rozpočtu Komory z ušetre-
ných položiek a zostatku minulých období. 
Analýza bude k dispozícii na letné zasadanie 
prípravného výboru. Prípravný výbor bude 
zvolaný na svoje 1. rokovanie (zjednotenie 
názorov a predstáv o náplni oslavy 20. výro-
čia Komory, harmonogram postupu prípra-
vy) podľa možností ešte do konca júla. Ta-
jomníčka zistí časové možnosti (dovolenky 
a pod.)členov prípravného výboru.

Uznesenie z VZ 2015 č. 10

Poverení zástupcovia Komory spracujú ana-
lýzu zákona o verejnom obstarávaní v nad-
väznosti na zákon o cenách v súvislosti 

Zasadanie Predstavenstva KGaK.
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členov Komory pri mechanickom sčítavaní 
hlasov pod dohľadom volebnej komisie, 
možnosť elektronického sčítavania, upraviť 
spôsob hlasovania do orgánov Komory za-
krúžkovaním.
Termín: budúce VZ, priebežné informácie počas zasa-
daní predstavenstva

Z: Ing. Piroha – v súčasnosti sa zisťuje tech-
nická a finančnú náročnosť možnosti elek-
tronického sčítavania hlasov.

Ing. Geisseová – osloví fy na predloženie 
cenovej ponuky najneskôr do novembro-
vého zasadnutia a možnej prezentácie pre 
P-KGaK. V prípade prijatia navrhovaného 
riešenia s cenou – schválenie zmeny voleb-
ného poriadku na najbližšom valnom zhro-
maždení.

Elektronická kontrola overovania odbornej 
spôsobilosti
Predstavenstvo sa pripája k iniciatíve SKSI 
– podpora systému elektronickej kontroly 
overovania odbornej spôsobilosti pre štátnu 
správu (na stavebných úradoch).

SKSI v spolupráci s MDVaRR SR pripra-
vuje elektronický systém pre stavebné úra-
dy, ktorý bude obsahovať aktuálne zoznamy 
autorizovaných stavebných inžinierov, s prís-
lušným typom oprávnenia a vzorom pečiatky. 
Komora môže iniciatívu podporiť v 2 rovinách 
– sprístupnením vlastnej databázy AGaK, 
resp. spoluprácou pri tvorbe softvéru (v bu-
dúcnosti je možné počítať aj s účasťou správ 
katastra).
Z: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných 
údajov s poisťovňou Wustenrot
Na základe zákona o ochrane osobných 
údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov) má poisťovňa povinnosť 
ako prevádzkovateľ do 30. 6. 2015 zosúla-
diť zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi/
partnermi s úpravou podľa vyššie uvedeného 
zákona, tzn. povinnosť uzatvoriť novú Zmluvu 
o poverení spracúvaním osobných údajov. 
Zmluva bola odoslaná na preverenie advokát-
skej kancelárii.

Ing. Geisseová – informovala o povin-
nostiach Komory v súvislosti so zákonom 
o ochrane osobných údajov:

1.  Úprava prihlášky do Komory o doplnenie 
súhlasu nového člena so zverejňovaním 
osobných údajov nad rámec Zákona 
o komore geodetov a kartografov.

2.  Vyriešiť zverejňovanie osobných údajov 
nad rámec Zákona o komore geodetov 
a kartografov súčasných členov Komo-
ry hromadným oslovením so žiadosťou 
o súhlas zverejnenia.

3.  Vypracovať záznam o poučení oprávne-
nej osoby – osoba, ktorá prichádza do 
styku s osobnými údajmi v rámci svoj-
ho pracovnoprávneho členského vzťahu 
a obdobných vzťahov (tajomníčka a ad-
ministratívna pracovníčka Komory).

FEANI
Od ZSVTS prijatá žiadosť o nomináciu čle-
na Slovenského národného komitétu FEANI 
(Európska federácia národných inžinierskych 
asociácií) – tituly EURING... Komitét bude zlo-
žený z vysokých predstaviteľov rezortu škol-
stva, technických vysokých škôl, profesijných 
komôr a asociácií, bude sa venovať agende 
FEANI, ktorá zahŕňa celý rad aspektov kvality 
vzdelávania a uplatnenia absolventov tech-
nických univerzít.

Predstavenstvo navrhuje za člena prof. 
Ing. A. Kopáčika, PhD., prípadne Ing. K. Ďun-
gela. Tajomníčka zistí súhlas obidvoch navrh-
nutých s nomináciou a pripraví odpoveď prof. 
Petrášovi. Na najbližšom zasadnutí P-KGaK 
bude dodatočne prijaté uznesenie.

Kompetencie AGK a HBM pri výstavbe 
tunelov
Na základe žiadosti Komory zaslanej predse-
dovi Hlavného banského úradu (HBÚ) JUDr. 
Ing. Petrovi Kúkelčíkovi, o stretnutie s cieľom 
vyjasniť si vzájomné kompetencie medzi AGK 
a hlavnými banskými meračmi, resp. banský-
mi meračmi, pri výstavbe cestných a železnič-
ných tunelov v rôznych fázach výstavby, bola 
do Komory doručená písomná odpoveď HBÚ 
s právnou analýzou uvedenej problematiky.

HBÚ konštatuje, že razenie tunelov vyko-
návajú organizácie podľa stavebného zákona 
č. 50/1976 a v zmysle tohto zákona sú tunely 
inžinierske stavby. Keďže sa stavebný zákon 
vo svojich ustanoveniach v rámci  vybra-
ných činnosti vo výstavbe odvoláva v § 45 
ods.1, písmeno c) aj na „vybrané geodetické 
a kartografické činnosti“ s odvolávkou na 
zákony č. 215/1995 o geodézii a kartografii, 

č. 216/1995 o Komore geodetov a karto-
grafov, všetky kompetencie vrátane tunelov 
patria AGaK.

Keďže výstavba tunela je inžinierska 
stavba vykonávaná banským spôsobom, 
vo svojej odpovedi HBÚ uvádza aj banské 
predpisy (zákon č. 51/1988 a výnos MH SR 
č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii 
pri banskej činnosti a niektorých činnostiach 
vykonávaných banským spôsobom, kde časť 
kompetencií je na banskom meračovi, resp. 
hlavnom banskom meračovi, a to vedenie 
a podpisovanie banskomeračskej dokumen-
tácie (pokiaľ je vyžadovaná). Navyše výnos 
má nižšiu právnu silu než zákon.

Na záver HBÚ konštatuje, že pozícia 
a kompetencie AGaK sú jednoznačne určené 
platnými právnymi predpismi vo všetkých fá-
zach výstavby tunela vrátane autorizačného 
overenia vybraných geodetických a karto-
grafických činností. Kompetencie hlavného 
banského merača a banského merača pri tej-
to činnosti vykonávanej banským spôsobom 
upravuje len výnos a ide len o kompetencie 
týkajúce sa vedenia banskomeračskej doku-
mentácie.

HBÚ by za ideálny považoval stav, ak by 
AGaK mal aj osvedčenie na vykonávanie 
funkcie hlavný banský merač, čo však nie 
je podmienkoi. V tomto zmysle bola členom 
zaslaná aj Krátka správa č.13/2015 s pripoje-
nou odpoveďou HBÚ.

Stretnutie so zástupcami Pozemkového 
zväzu Ukrajiny
Z ÚGKK SR od Ing. Leitmannovej prijatá žia-
dosť o pomoc pri organizácii stretnutia so 
zástupcami Pozemkového zväzu Ukrajiny – 
sprostredkovanie informácií o pozemkovej 
reforme na Slovensku a s tým súvisiacimi 
témami.

Majú záujem aj o  kontakty so zememerač-
mi, a preto navrhujú stretnutie so zástupcami 
Komory geodetov a kartografov a Komorou 
pozemkových úprav. Úrad sa spojil s minister-
stvom pôdohospodárstva a každý im zabez-
pečí prednášky a diskusie. Termín návštevy 
sa predpokladá koncom augusta 2015.

Na základe informácií od predsedu zväzu, 
ich odborníci pracujú v pracovnej skupine na 
ministerstve poľnohospodárstva a potravín 
a spracúvajú Stratégiu rozvoja poľnohospo-
dárstva a vidieka. Dôležitou súčasťou je re-
forma pozemkových vzťahov. Teraz prebieha 
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 3. 6. 2015 do 5. 10. 2015

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum
1019 Ing. Mária Blahovcová A 1. 7. 2015
1020 Ing. Iveta Kanuščáková A 1. 7. 2015
1021 Ing. František Mego A 1. 7. 2015
1022 Ing. Miriama Bakoňová A 1. 7. 2015
1023 Ing. Martin Ondriaš A 1. 7. 2015
1024 Ing. Zuzana Motyková A 1. 7. 2015
1025 Ing. Miloš Hupka B 1. 7. 2015
1026 Ing. Jozef Daniel A 1. 10. 2015

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 5. 10. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum
184 Ing. Marián Kalabus A 1. 10. 2015
530 Ing. Pavel Verešpej B 1. 10. 2015

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 5. 10. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum
642 Ing. Jozef Melo A 29. 6. 2015

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK (stav k 1. 10. 2015)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum
041 Ing. Anton Brtka A 1. 9. 2015
251 Ing. Vladimíra Marčanová C 1. 9. 2015
286 Ing. Martin Orbán B 1. 9. 2015
709 Ing. Peter Petro A 1. 9. 2015
371 Ing. Anton Strmiska B 1. 9. 2015
380 Ing. Ján Sýkora A 1. 9. 2015
829 Ing. Marián Urminský A 1. 9. 2015
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slovenský geodet 
a kartograf

program verejnou diskusiou a koncom roka 
má byť schválený. Vedenie krajiny taktiež za-
čalo rozsiahlu diskusiu o zrušení moratória 
a zavedení trhu s poľnohospodárskou pôdou. 
Z uvedených dôvodov si robia prieskum v eu-

rópskych krajinách a majú záujem sa stretnúť 
aj s geodetmi. Komora prostredníctvom pred-
sedu prisľúbila súčinnosť – poldenné stretnu-
tie s prednáškou o profesijných organizáciách 
v GaK a systéme podnikania v SR (Ing. Hardoš, 

pokiaľ to nemá už Ing. Repáň zakomponované 
vo svojej prezentácii) a o Pozemkových úpra-
vách (Ing. Repáň, alternat. Ing. Uhlík).

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

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 kartografi

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK




