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Leica Viva GS16
Zažite inovácie 

Revolučné GNSS technológie 

Najnovšia generácia 555 kanálových 
prijímačov GNSS od spoločnosti 
Leica Geosystems prekonáva svo-
jimi parametrami a výkonom všet-
ky technológie, ktoré boli doteraz 
uvedené na trh. S podporou príjmu 
všetkých dostupných aj budúcich 
družicových signálov máte istotu 
dlhoročnej bezpečnej investície. 
Patentovaná technológia RTKplus 
umožňuje merať aj v prostredí, kde 
to doteraz nebolo možné a s ešte 
vyššou presnosťou. Doplnková tech-
nológia SmartLink umožní udržať 
potrebnú presnosť aj pri výpadku 
príjmu sieťových RTK korekcií.

Skvelý merací softvér

Smartanténa Leica Viva GS16 GNSS 
prichádza s revolučným softvérom 
Captivate, ktorý pretvára kom-
plexné dáta na najrealistickejšie 
funkčné 3D modely. S jednoducho 
použiteľnými aplikáciami a známou 
dotykovou technológiou môžu byť 
všetky formy meraných a projekto-
vaných dát zobrazené vo všetkých 
rozmeroch. Leica Captivate prekle-
nuje rôzne odvetia a oblasti použi-
tia s trochu viac než jednoduchým 
potiahnutím obrazovky, bez ohľadu 
na to, či pracujete s GNSS, totálnou 
stanicou, alebo oboma súčasne. 

Kvalitné služby pre vás

Špičkový RTK GNSS rover, ako je 
Leica GS16 potrebuje na dosiahnu-
tie najvyššieho výkonu okrem naj-
pokrokovejšej technológie aj kvalit-
né služby. Takými sú pre užívateľov 
prijímačov Leica služby SmartGNSS, 
ktoré spájajú poskytovanie okam-
žitej telefonickej podpory v teréne 
a príjem RTK korekcií zo siete staníc 
SmartNet pokrývajúcej sieťovým 
riešením na najvyššej úrovni úze-
mie celého Slovenska. So službami 
SmartGNSS budete vždy pripravení 
pracovať kvalitne a rýchlo pre va-
šich zákazníkov.
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l Milí čitatelia !
Ako som naznačil v úvode editoriálu predchádzajúceho čísla, 
Komora geodetov a kartografov (Komora) si tohto roku pri-
pomenula 20. výročie svojho vzniku na slávnostnom večeri 
usporiadanom 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. 
O dvadsiatom roku sa zvykne hovoriť aj ako o roku dospelosti 
a domnievam sa, že s takýmto uhlom pohľadu sa môžeme 
spätne pozerať aj na činnosť Komory, ktorá sa za dvadsať 
rokov svojej existencie dopracovala na porovnateľnú úroveň 
so sedemnástimi profesijnými komorami v SR a ktorá je me-
dzinárodne v regióne strednej a hlavne východnej Európy 
dávaná za vzor.
Podrobnejšie informácie o činnosti Komory za uplynulé 
dvadsaťročné obdobie podáva úvodný príspevok tohto čís-
la od predsedu predstavenstva Komory, ako aj spracovaná 
publikácia „Komora geodetov a kartografov na Slovensku 
v rokoch 2006 – 2016“, ktorá detailnejšie mapuje a doku-
mentuje činnosť jednotlivých orgánov Komory v uvedenom 
období a zároveň dokumentuje aktuálny register autorizova-
ných geodetov a kartografov, vnútorné predpisy Komory, ako 
aj základné právne predpisy pre autorizovaných geodetov 
a kartografov.
V zaužívanej štruktúre bulletinu prinášame v rubrike hlav-
ných odborných článkov dva príspevky. V prvom autori 
z komerčnej sféry približujú čitateľom špecifickú problema-
tiku inžinierskej geodézie, ktorou je kontrola geometrických 
parametrov visutej sedačkovej lanovej dráhy v regióne orav-
ských lyžiarskych stredísk. Druhý príspevok je od autorov 
z akademickej pôdy, t. j. od pracovníkov Katedry geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave z problematiky výpočtu 
miery rozdrobenosti pozemkového vlastníctva.
V rubrike názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry prinášame: aktuálne informácie a fotodokumentáciu zo 
Slávnostného večera usporiadaného pri príležitosti 20. vý-
ročia založenia Komory geodetov a kartografov, pozvánku 
na 24. slovenské geodetické dni vrátane programu, ktoré 
sa uskutočnia 10. – 11. novembra 2016 v hoteli Holiday Inn 
v Trnave, ako aj už tradičné krátke správy z činnosti orgánov 
Komory.
Rubriku novinky prístrojovej techniky vypĺňajú pravidelne 
predajcovia geodetickej meračskej a spracovateľskej techni-
ky svojimi najnovšími produktmi.
Rubrika komora informuje je naplnená informáciami zo zasa-
dania predstavenstva, informáciami z výjazdného zasadania 
všetkých orgánov Komory, informáciami zo spoločného ro-
kovania orgánov Komory s predstaviteľmi ÚGKK SR. Rubriku 
uzatvárajú aktuálne informácie kancelárie Komory.
Príjemné čítanie jesenného čísla bulletinu v mene redakčnej 
rady želá všetkým čitateľom
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Posuňte mapovanie 
na vyššiu úroveň
Vyberte sa do ulíc s mobilným mapovacím systémom Trimble MX7 

a zbierajte dáta hromadne, presne a za krátky čas. 

Dostali ste za úlohu zamerať uličné pásy mesta či obce a nemáte dostatok pracovnej sily, techniky či času?

Oslovte nás a využite možnosť vyskúšať si mobilné mapovanie a spoznajte čaro systému Trimble MX7.

j , presne a za krátky čas.

  Šesť 5 MPix kamier, 

360 ° georeferencované snímky

  Presné určovanie pozície pomocou 

GNSS a inerciálnych meracích systémov

  Umiestniteľný na všetky typy cestných 

a terénnych vozidiel

  Robustná, spoľahlivá a ľahká konštrukcia 

s nízkou spotrebou energie

  Trimble Mobile Imaging Capture 

poľný softvér a Trimble Trident kancelársky 

softvér pre zber dát, spracovanie a analýzysoftvér pre zber dát, spracovanie a analýzy

Kombináciou 6 kamier, Trimble Applanix GNSS

senzora, inerciálnych meracích jednotiek

a technológie VISIONTM vznikol kompaktný

mapovací systém prispôsobený pre odborníkov 

pracujúcich v oblastiach geografických 

či mestských informačných systémov, správy 

majetkov, správy inžinierskych sietí a mapovania.
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20 rokov Komory geodetov a kartografov 
na Slovensku

 

Tohto roku uplynulo už 20 rokov od vzniku 
Komory geodetov a kartografov na Sloven-
sku. Ako to už pri takýchto príležitostiach bý-
va, nemožno si na úvod nepripomenúť aspoň 
v skratke niektoré dôležité míľniky vzniku a ži-
vota našej samosprávnej profesijnej organizá-
cie autorizovaných geodetov a kartografov.

Komora bola založená 22. marca 1996 na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení v Prešo-
ve, na základe zákona NR SR č. 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov. Komora 
nebola založená len z „politickej vôle“ vtedaj-
šej politickej reprezentácie, ale predchádza-
lo tomu neľahké a niekoľkoročné úsilie sa-
motných geodetov. Po zmene spoločensko-
-politických a ekonomických pomerov v roku 
1989 a po prechode na demokratický štát, 
vznikli dve nové dobrovoľné profesijné orga-
nizácie: Slovenský zväz geodetov a Zamest-
návateľský zväz geodézie a kartografie, ktoré 
združovali hlavne geodetov zo súkromnej 
a akademickej sféry a najväčších zamestná-
vateľov v súkromnom sektore. Obidve organi-
zácie na čele s prof. Ing. Jaroslavom Abelovi-
čom, CSc., prof. Ing. Ondrejom Michalčákom, 
CSc., ako aj Ing. Stanislavom Strečanským, 
sa od samotného počiatku vzniku týchto or-
ganizácií usilovali o znovuobnovenie vhodnej 
formy inžinierskej alebo geodetickej komory, 
ktorá by združovala odborníkov z oblasti geo-
dézie a kartografie s najvyššou kvalifikáciou 
– právom vykonávať geodetické a kartogra-
fické činnosti dôležité pre štát a spoločnosť 
na úseku katastra nehnuteľností a inžinier-
skej geodézie a kontrolovať, autorizovať, ručiť 
za ich výsledky a kvalitu.

Pri svojich snahách vychádzali z histo-
rického faktu a tradície, že na našom území 
už habsburská monarchia svojím nariadením 
z roku 1860 udelila výsadu architektom, sta-
vebným inžinierom a civilným geometrom na 
vykonávanie nezávislého povolania, aby sa 
zabezpečila kvalita v dôležitej technickej ob-
lasti pre verejnú správu. Postupne, v časoch 
Rakúsko-Uhorska, došlo k odštátneniu tých-
to činností a k zriadeniu Inžinierskej komory 
zákonom cisára Františka Jozefa č. 3/1913, 
ako inštitúcie verejného práva. Táto komora 

združovala spoločne architektov, stavebných 
inžinierov a civilných geometrov. Už vtedajšie 
štátne zriadenie takto presunulo kompetencie 
štátu na Inžiniersku komoru, pod ktorej dohľa-
dom títo významní odborníci pracovali. Inžinier-
ska komora prešla rôznymi právnymi úpravami 
po 1. svetovej vojne v dôsledku vzniku prvej 
Československej republiky. Po 2. svetovej 
vojne došlo v r. 1951 zrušením súkromného 
podnikania aj k zrušeniu Inžinierskej komory 
zákonom č. 61/1951. Skoro 45 rokov po tom-
to dátume nemali zememeračskí inžinieri svoju 
stavovskú samosprávnu organizáciu a boli re-
gistrovaní, riadení a kontrolovaní len úradníkmi 
pracujúcimi v štátnej správe.

 
Novodobá Komora, ktorá vznikla iniciatívou 
zdola a aj vďaka podpore vtedajšieho vede-
nia Úradu geodézie, kartografie a katastra 
SR, mohla tak po svojom založení pokračovať 
v 136-ročnej tradícii samosprávneho riadenia 
profesie.

Napriek spomenutej dlhoročnej tradícii, 
novodobá Komora geodetov a kartografov 
má predsa však jedno historické prvenstvo. 
Je prvou čisto geodetickou komorou na na-
šom území a pravdepodobne aj na území bý-
valého Rakúsko-Uhorska.

 
Výhodou Komory ako samosprávnej profesij-
nej organizácie je fakt, že kontrolu nad profe-
siou vykonávajú samotní členovia medzi se-
bou a prostredníctvom zástupcov z vlastných 
radov, ktorí získali dôveru členov v demokra-
tických voľbách. Je to účinnejšia kontrola 
než len kontrola štátnymi inštitúciami, keďže 
členovia sa navzájom poznajú, málokto je 
ochotný stratiť svoje dobré meno a povesť od-
borníka a navyše členovia si na trhu vzájom-
ne aj konkurujú. Komora je omnoho stabilnej-
šia, nepodlieha žiadnym politickým vplyvom 
a cyklom. Členovia vyberajú jej zástupcov vo 
voľbách do orgánov na základe ich autority, 
odbornosti a dôvery.

 
Pri svojom vzniku v roku 1996 mala Komo-
ra 485 zakladajúcich členov, dnes má vyše 
740 členov. Celkovo počas dvadsaťročnej exis-

tencie prešlo členstvom v Komore 1 040 au-
torizovaných geodetov a kartografov (AGaK).

 
Úlohou našej komory, ale aj ostatných pro-
fesijných komôr vo všeobecnosti na rozdiel 
od dobrovoľných odborných organizácií je 
nielen prispievať k vzdelanostnej úrovni pro-
fesie, ale aj chrániť hospodárske, profesijné 
a sociálne záujmy svojich členov, účinne 
kontrolovať kvalitu ich činností, kontrolovať 
celoživotné vzdelávanie a dodržiavanie etic-
kého kódexu profesie, ako aj disciplinárne 
postihovať nedodržiavanie pravidiel a kvality. 
Touto činnosťou prispievame hlavne k ochra-
ne klientov – spotrebiteľov služieb ich členov, 
ako aj k ochrane záujmov spoločnosti. Okrem 
týchto kompetencií štát posunul zákonom na 
Komoru aj skúšky osobitnej odbornej spôso-
bilosti adeptov na členstvo v Komore z oblas-
ti inžinierskej geodézie, ich prijímanie a re-
gistráciu vrátane adeptov z oblasti katastra 
nehnuteľností. V prípade Slovenska sa takto 
aj zrovnoprávnilo postavenie inžinierov geo-
detov s najvyššou kvalifikáciou s mnohými 
vyspelými štátmi Európy a sveta, kde komory 
a im podobné profesijné organizácie fungujú 
už mnoho desaťročí. Má to veľký význam aj 
pri aplikácii smerníc Európskeho parlamentu 
v oblasti uznávania profesijnej kvalifikácie 
a voľného poskytovania služieb na vnútor-
nom trhu Európskej únie. Aj transponovanými 
smernicami EP do slovenských zákonov bol 
Komore priznaný štatút, tzv. príslušného or-
gánu – čiže „kompetentnej autority“ na posu-
dzovanie odbornej kvalifikácie zahraničných 
geodetov, ktorí sa uchádzajú o poskytovanie 
služieb v oblasti regulovaného povolania 
AGaK. Komora môže takto rovnoprávne ko-
munikovať s ostatnými podobnými orgánmi, 
inštitúciami a komorami v Európe, resp. aj 
inde vo svete.

Založením Komory sa profesia AGaK, ale 
aj všeobecne geodeta, pozdvihla na úroveň, 
ktorá jej historicky patrí, na úroveň iných dô-
ležitých povolaní pre štát a spoločnosť, akými 
sú advokáti, notári, lekári, stavební inžinieri 
a architekti a ďalšie dôležité profesie, ktorých 
komory zo zákona vznikli už o niečo skôr.
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Komora počas 20-ročného obdobia svojej 
existencie na domácej scéne úspešne spo-
lupracuje so všetkými relevantnými štátnymi 
inštitúciami, dobrovoľnými odbornými organi-
záciami z nášho odboru, ako aj s akademic-
kou sférou. Priebežne riešime s ÚGKK SR 
podnety našich členov, pravidelne, minimálne 
raz ročne sa stretávame s vrcholnými pred-
staviteľmi Úradu na spoločných rokovaniach. 
Zástupca Komory sa pravidelne zúčastňuje 
zasadaní Vedeckej rady a Priemyselnej rady 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Komora 
bola zakladajúcim členom Technickej komi-
sie č. 89 pre normy v oblasti GaK a doteraz 
v nej aktívne pôsobí. Jej zástupca je dlho-
ročným predsedom tejto komisie. Komora 
4 x ročne vydáva časopis Slovenský geodet 
a kartograf a od roku 2003 je hlavným or-
ganizátorom Slovenských geodetických dní 
(SGD) v úzkej spolupráci s ÚGKK SR, ako aj 
ostatnými odbornými organizáciami z náš-
ho odboru. Zmienku by si zaslúžila činnosť 
všetkých volených orgánov Komory, ďalej 
Skúšobnej a autorizačnej komisie, Redakčnej 
rady časopisu, aj štyroch odborných komisií, 
ktorými sú: Kataster nehnuteľností a pozem-
kové úpravy, Inžinierska geodézia, Ekonomic-
ká komisia, Legislatívna rada komory, ako 
aj činnosť regionálnych zástupcov komory 
a pod. Časový priestor môjho príhovoru to 
však nedovoľuje. Nakoniec o všetkých tých-
to aktivitách každoročne informujeme širokú 
odbornú verejnosť na SGD a členov Komory 
zvlášť v našom časopise, na webovej stránke 
Komory a na VZ komory.

Komora sa úspešne etablovala a získala 
vážnosť aj na medzinárodnej scéne. Od roku 
1998 sa pravidelne zúčastňovala prostred-
níctvom vtedajšieho Slovenského národného 
komitétu pre FIG v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov na 
valných zhromaždeniach Medzinárodnej fe-
derácie geodetov – FIG. V roku 2003 bola 
prijatá za riadneho a samostatného člena na 
Valnom zhromaždení FIG v Paríži. Komora 
patrí doteraz k veľmi aktívnym členom tejto 
organizácie a pravidelne sa zúčastňuje nielen 
valných zhromaždení, ale aj na práci technic-
kých komisií. Vo funkčnom období v rokoch 
2006 až 2010 bol jeden z delegátov Komory 
zvolený za Predsedu technickej komisie č. 6 
pre Inžiniersku geodéziu. Komora zároveň od 
roku 1999 reprezentuje Slovensko aj v Rade 
pre združenie európskych geodetov – CLGE. 
O vážnosti Komory nielen na svetovej scéne, 

ale aj v tejto paneurópskej organizácii, ktorá 
dnes združuje 37 štátov Európy, vypovedá 
skutočnosť, že zástupca Komory bol v rokoch 
2007 až 2010 zvolený za viceprezidenta 
CLGE. Roku 2004 usporiadala Komora v Bra-
tislave Valné zhromaždenie CLGE, ktoré pat-
rilo medzi mimoriadne úspešné z technickej, 
organizačnej a spoločenskej stránky.

 
Osobne vnímam pripomenutie si 20. výročia 
založenia Komory ako oslavu, ale aj ako prí-
ležitosť uctenia si všetkých geodetov a kar-
tografov všetkých stupňov vzdelania, bez 
ohľadu na to, či pracujú v súkromnej, štátnej 
alebo akademickej sfére. My geodeti by sme 
mali tvoriť, a verím že aj tvoríme, jednu veľ-
kú rodinu odborníkov usilujúcu sa o celkový 
rozvoj profesie. Hoci sa nie vždy na všetkom 
zhodneme, verím, že nám všetkým spoločne 
ide o zlepšovanie sociálneho, spoločenského 
a ekonomického postavenia našej profesie 
v spoločnosti.

 
Profesia geodeta a kartografa je veľmi nároč-
ná a zodpovedná, ale ktorá profesia to o sebe 
netvrdí? Na rozdiel od iných profesií, tá naša 
má predsa len určité špecifiká. Dobrý geodet 
musí mať zmysel pre dobrodružstvo, znášať 
časté cestovanie a odlúčenie od rodiny, mať 
zmysel pre prírodu, pracovať neraz v ťažkých 
podmienkach v teréne, za horúčav, dažďa, 
vetrov a mrazov, s vysokou presnosťou a spo-
ľahlivosťou. Mať široké vedomosti a neustále 
si ich dopĺňať okrem vlastného odboru aj 
z iných odborov, akými sú minimálne právo, 
stavebníctvo, informačné technológie a mo-
hol by som menovať mnoho ďalších, pokiaľ 
chce svoju prácu vykonávať dobre a kvalitne.

Vedný odbor Geodézia a kartografia tvorí 
základ a zasahuje priamo i nepriamo aj do 
mnohých iných oblastí ľudskej činnosti. Či 
už je to navigácia v leteckej, vodnej a cest-
nej doprave, stavebníctvo všetkých druhov, 
baníctvo, energetika, poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a vodné hospodárstvo, priestoro-
vo orientované databázy všetkých druhov, 
moderné vojenské technológie, geológia, 
archeológia a podobne. O aplikáciách vyššej 
geodézie, kozmickej geodézie a geodetickej 
astronómie ani nehovorím.

Bez účasti geodeta v príprave, počas reali-
zácie a po ukončení akejkoľvek stavby alebo 
diela by sa nič nemohlo naprojektovať, zrea-
lizovať a zdokumentovať ani v minulosti, ani 
dnes a verím, že ani v budúcnosti.

 

Naším problémom však je, že charakter na-
šej práce nás väčšinou predurčuje pracovať 
v tieni iných profesií a pre iné profesie, tak-
že sme pre ostatnú verejnosť málo viditeľní. 
Snáď s malou výnimkou činností v katastri 
nehnuteľností a pre odborníkov v stavebníc-
tve. Všeobecná verejnosť vrátane politikov vie 
o nás málo a my málo dávame o sebe vedieť. 
Sme príliš skromní, chýba nám trocha viac hr-
dosti na svoju prácu a na náš odbor, a pritom 
máme byť načo hrdí. Vývoj ľudstva od počiat-
ku až do dnešnej modernej doby s jej výdo-
bytkami, by bol ťažko mysliteľný bez činnosti 
našich historických predchodcov a všetkých 
ďalších generácií geodetov a kartografov až 
po dnešok. Buďme teda viac hrdí na našu 
prácu, viac ju propagujme, viac si ju vážme 
my sami. Aj z ekonomickej stránky žiadajme 
za ňu odmenu, ktorá je adekvátna jej nároč-
nosti a nárokom na vedomosti, na ďalšie 
vzdelávanie, na drahé kancelárske, softvéro-
vé a moderné meračské vybavenie, ako aj na 
nemalé náklady spojené s terénnou prácou. 
Pokiaľ si sami dostatočne nebudeme svoju 
prácu vážiť, nebudú si ju vážiť ani ostatní. Pre-
to vykonávajme svoju prácu kvalitne a zod-
povedne, nech sme na akomkoľvek poste, 
či už výkonného geodeta v teréne, manažéra 
v súkromnej sfére alebo v štátnej správe, ale-
bo pracujeme v akademickej vedeckej a vý-
skumnej oblasti. Buďme si vedomí dôležitosti 
a významu našej profesie pre jednotlivca, ako 
aj pre spoločnosť ako celok.

 
Dovoľte mi na záver úprimne sa poďakovať 
všetkým zakladajúcim členom, ktorí sa pri-
činili o vznik Komory, všetkým funkcionárom 
ako aj radovým členom, ktorí zodpovedne, 
čestne a spoľahlivo vykonávali povolanie 
autorizovaného geodeta a kartografa a za-
slúžili sa nielen o dobré meno Komory, ale 
aj profesie geodeta a kartografa všeobecne. 
Moje poďakovanie patrí aj všetkým kolegom-
-geodetom pracujúcim v štátnej správe, ktorí 
nám v našom snažení účinne pomáhali. Úpl-
ne na záver moje poďakovanie patrí všetkým 
geodetom a kartografom, bez ohľadu na to, či 
pracujú ako autorizovaní geodeti a kartografi, 
ako inžinieri, bakalári, alebo ako technici, bez 
ohľadu na to v akej sfére pracujú – čiže všet-
kým tým, ktorí svoju prácu vykonávajú kvalit-
ne, zodpovedne a spoľahlivo, a tak pomáhajú 
šíriť dobré meno našej profesie. 
Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov



slovenský geodet a kartograf   3|2016 7h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

1. Úvod 
 

Visuté lanové dráhy ako nekoľajové dráhy, 
ktorých sedačky alebo kabíny zavesené na 
nosnom lane a poháňané pomocou toho is-
tého lana (alebo zvláštneho ťažného lana) sú 
inštalované a prevádzkované na viacerých 
miestach na Slovensku i v zahraničí. Sedač-
ková lanová dráha je typom visutej lanovej 
dráhy, ktorý sa skladá z trvalo cirkulujúcej 
slučky oceľového lana, natiahnutého medzi 
dvoma koncovými terminálmi väčšinou cez 
podpery nesúce rad kladkových batérií. Na 
jej lane, ktoré slúži zároveň ako nosné i ťaž-
né, je zavesené väčšie množstvo 4-miestnych 
sedačiek. Používajú sa hlavne na prepravu 
lyžiarov v lyžiarskych areáloch, ale aj na pre-
pravu turistov na vyhlásené turistické miesta 
v našich horách. Kontrolovaná sedačková la-
nová dráha má dva terminály: hornú a dolnú 
stanicu. Možno konštatovať, že visuté lanové 
dráhy sú oproti iným druhom dopravy šetr-
nejšie k životnému prostrediu, pretože ich 
výstavbou sú dotknuté len miesta terminálov, 
resp. staníc a stožiarov ako podporných kon-
štrukcií.

Pred uvedením do prevádzky každej visu-
tej lanovej dráhy, a teda aj sedačkovej lanovej 
dráhy Doppelmayer 4-CLF, treba realizovať 
základné kontrolné meranie geometrických 
parametrov geodetickými metódami, ktoré je 
následne potrebné v zmysle vyhlášky MDPT 
SR č. 350/2010 Z. z. opakovať po 60 me-
siacoch prevádzky. Kontrolnými meraniami 
geometrických parametrov visutej lanovej 
dráhy geodetickými metódami sa posudzujú 
predovšetkým nevyhnutné požiadavky na jej 
priestorové usporiadanie ako sú:
— geometrické stredy základov podpier,
— vodorovné vzdialenosti medzi geometric-

kými stredmi podpier,
— prevýšenie základov podpier,
— vybočenie základov podpier z osi lanovej 

dráhy,

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

Kontrolné meranie geometrických parametrov 
visutej sedačkovej lanovej dráhy Doppelmayer 4-CLF

— rozchod dopravného lana v strede kladko-
vých batérií,

— náklon podpier lanovej dráhy v smere po-
zdĺžnej osi,

— náklon podpier lanovej dráhy v smere 
priečnej osi,

— deviačný uhol nábehu a výbehu do kladko-
vej batérie a iné.
 

2. Lokalizácia lanovej dráhy a jej 
základné geometrické parametre
 

Kraj:  Žilinský,
Okres:  Námestovo,
Katastrálne územie: Oravská Lesná,
Lokalita lanovej dráhy: Lehotská,
Typ lanovej dráhy: Doppelmayer 4-CLF 
 (sedačková),
Vodorovná dĺžka lanovej dráhy:  
 962,1 m,
Prevýšenie staníc lanovej dráhy: 

 142,3 m,
Priemer poháňacieho lanového kotúča:  

 4 800 mm,
Priemer vratného lanového kotúča: 

 4 800 mm,
Rozchod dopravného lana v trase: 

 4 800 mm.
 

Podrobnejšie informácie o geometrických pa-
rametroch lanovej dráhy uvádza tab. č. 1.

 

 

Podpera Výška podpery (m) Sklon podpery (%)

Ťažná vetva Vratná vetva

Výstroj Dĺžka batérie 
od okrajov (mm)      

Výstroj Dĺžka batérie 
od okrajov (mm)

1 5,55 0 10T 5 342 12T 6 442

2 10,05 5 10N 5 342 8N 4 240

3 14,12 0 12N 6 442 8N 4 240

4 15,12 0 10N 5 342 6N 3 140

5 15,12 0 8N/8T 5 572 – horné
5 212 – dolné

4N/4T 2 672 – horné
2 312 – dolné

6 15,12 5 10N 5 342 6N 3 140

7 16,12 0 12N 6 442 8N 4 240

8 12,05 0 12N 6 442 8N 4 240

9 10,05 0 8N 4 240 6N 3 140

10 4,05 0 4N 2 040 4N 2 040

Obr. 1 | Pohľad na sedačkovú lanovú dráhu v smere od 
dolnej stanice.

Tabuľka č. 1 | Vybrané parametre lanovej dráhy
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3. Použité súradnicové systémy 
a meranie siete vzťažných bodov
 

Samotným meračským prácam predchádza-
la podrobná rekognoskácia územia, ktorým 
konkrétna lanová dráha prechádzala, ako 
aj  komplexná prehliadka všetkých zariadení 
lanovej dráhy.

Súradnicový a výškový systém bol zvolený 
analogicky ako pri kontrolnom meraní v roku 
2009 tak, aby bolo možné porovnanie geo-
metrických parametrov:
 Súradnicový systém pre výpočet bol po-

užitý miestny – ľavotočivý, orientácia osí 
podobne ako súradnicový systém JTSK, 
definovaný počiatok v bode „O“. Os „X“ 
prechádza bodmi dolnej stanice (DS) la-
novej dráhy a hornej stanice (HS) lanovej 
dráhy. Os „Y“ je kolmá na os „X“ vo vzdia-
lenosti 11,361 m od prvej podpery.

 Výškový systém pre výpočet bol použitý 
miestny, pričom výška základu podpery 
č. 1 má výšku H1=789,489 m.
 

Sieť vzťažných bodov tvorilo 10 bodov (5001 
až 5010) zaradených do polygónového ťa-
hu, z ktorých boli body 5001, 5002, 5009 
a 5010 stabilizované dočasne roxormi. Ostat-
né body neboli stabilizované, pretože meranie 
bolo uskutočnené formou závislej centrácie 
pri použití troch statívov s kompletnými cen-
tračnými podložkami a odrazovými hranolmi. 
Meranie bodov polygónového ťahu bolo usku-
točnené pomocou univerzálnej meracej stani-
ce TOPCON GTS 602, v. č. SQ 0888, ktorého 
uhlová presnosť je 6cc a dĺžková 2 mm+2 
ppm. Vodorovné uhly spolu s dĺžkami boli 
merané v troch skupinách. Ostatné podrobné 
body boli merané v dvoch skupinách. Mera-
né dĺžky boli opravené o fyzikálne redukcie. 
Matematické redukcie neboli zavádzané, aby 
bolo možné adekvátne porovnanie s pred-
chádzajúcim meraním z roku 2009, keďže 
v technickej správe z roku 2009 nebola 
zmienka o zavedení matematických redukcií.

Výškové meranie sa realizovalo trigono-
metrickou metódou, pričom výškové uhly boli 
merané v troch skupinách ďalekohľadu.

Počas merania bolo ustálené počasie, 
bezvetrie, ranná teplota 8 °C, maximálna 
denná teplota 12 °C.

 
V tab. č. 2 sú uvedené súradnice a výšky bo-
dov vzťažnej siete, ktorá bola podľa potreby 
dočasne stabilizovaná.

 

 
 

Bod
Y X H

Poznámka
(m) (m) (m)

5001 13,994 4,910 790,500 stabilizovaný roxorom

5002 -5,775 96,948 800,750 stabilizovaný roxorom

5003 7,965 175,921 816,362 nestabilizovaný

5004 2,466 332,824 828,434 nestabilizovaný

5005 6,678 496,629 857,485 nestabilizovaný

5006 -20,715 610,283 881,203 nestabilizovaný

5007 -9,245 730,091 905,520 nestabilizovaný

5008 -6,441 804,176 915,782 nestabilizovaný

5009 -9,248 878,670 920,835 stabilizovaný roxorom

5010 17,907 967,080 928,381 stabilizovaný roxorom

Tabuľka č. 2 | Body vzťažnej siete

Obr. 2 | Pohľad na dolnú stanicu lanovej dráhy.

Obr. 3 | Pohľad na hornú stanicu lanovej dráhy.
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Obr. 4 | Situovanie 
bodov vzťažnej siete.
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4. Meranie a vyhodnotenie 
kontrolovaných geometrických 
parametrov
 

Namerané údaje sme spracovali a vyhodnotili 
na osobnom počítači v CAD systéme Micro-
Station V8. Výpočet súradníc podrobných 
bodov (dávkový výpočet) sme realizovali pro-
gramom Línia.

 
4.1 Geometrické stredy základov podpier

 
V tab. č. 3 sú uvedené súradnice a výšky geo-
metrických stredov základov podpier. Súrad-
nice X, Y sa vzťahujú ku geometrickému stre-
du oceľovej podpery vo výške betónového 
základu. Určené boli nepriamo z bodov na 
obvode podpery. Výška H sa vzťahuje k betó-
novému základu v mieste, ako to znázorňuje 
obr. č. 5, teda vždy na priečnej osi lanovej 
dráhy v mieste príslušnej podpery na vratnej 
strane lanovej dráhy.

 
 

4.2 Vodorovné vzdialenosti medzi 
geometrickými stredmi podpier
 

Vodorovné vzdialenosti geometrických stre-
dov podpier sa vzťahujú k bodom, ktoré sú 
výškovo na úrovni hornej hrany základu prís-
lušnej podpery a polohovo v strede podpery. 
Tento fakt je potrebné rešpektovať, vzhľadom 
na naklonenie podpier č. 2 a 6. Presnosť ur-
čenia vzdialeností je σL = 4 mm. Kritérium je 
definované v STN EN 1090-2+A1.

 
Parameter (m) ΔL (mm) δL (mm) σL (mm)

L≤5m 10 ±8 4

L>5m 0,2 (L+45) mm ±8 4
  
L  –  vodorovná vzdialenosť podpier,
ΔL  –  maximálna dovolená tolerancia,
δL  –  krajná chyba určenia vodorovnej vzdialenosti,
σL  –  stredná chyba určenia vodorovnej vzdialenosti.

 
Vzdialenosti DS-1 merané v roku 2015 a v ro-
ku 2009 nie sú identické. Všetky ostatné kon-
trolované vzdialenosti sú z pohľadu kritéria 
splnené. Tab. č. 4.

 
 

4.3 Prevýšenie základov podpier
 

Prevýšenia základov podpier boli vypočítané 
z rozdielu meraných výšok, ktoré sú uvede-
né v tab. č. 3. Presnosť určenia prevýšení je 

 Bod
Y X H

Poznámka
(m) (m) (m)

DS 0.000 -0.548 793.509 stred poháňacieho lanového kotúča

1 0.015 11.361 789.489 podpera

2 0.033 61.828 799.218 podpera

3 0.016 164.500 814.558 podpera

4 0.008 291.481 826.038 podpera

5 0.017 427.979 839.524 podpera

6 0.025 551.818 870.066 podpera

7 0.016 672.012 896.642 podpera

8 -0.005 793.588 917.005 podpera

9 0.012 905.637 925.126 podpera

10 0.003 958.107 931.924 podpera

HS 0.000 968.487 936.803 stred vratného lanového kotúča

Tabuľka č. 3 | Miestne súradnice geometrických stredov podpier

Obr. 5 | Poloha bodu na určenie výšky základu podpery.

Podpera

Rok 2015 Rok 2009 Rok 2007 2015 – 2009 2015 – 2007

PoznámkaL3 L2 L1 L3-L2 L3-L1

(m) (m) (m) (m)/ (m)

DS

1 11.910 11.361 nemeraná 0.549 neidentické

2 50.467 50.434 50.479 0.033 -0.012

3 102.672 102.683 102.665 -0.011 0.007

4 126.981 126.970 126.993 0.011 -0.012

5 136.498 136.492 136.530 0.006 -0.032

6 123.838 123.822 123.852 0.016 -0.014

7 120.194 120.194 120.165 0.000 0.029

8 121.577 121.562 121.604 0.015 -0.027

9 112.049 112.034 112.036 0.015 0.013

10 52.470 52.472 52.491 -0.002 -0.021

HS 10.380 10.388 nemeraná -0.008

Tabuľka č. 4 | Vodorovné vzdialenosti medzi geometrickými stredmi podpier

σh =4 mm. V nasledujúcej tabuľke sú pôvod-
né kritériá podľa predpisu Ministerstva dopra-

vy, pôšt a telekomunikácií z roku 1975 –Pra-
vidlá technickej prevádzky lanových dráh.
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Parameter (m) Δh (mm) δh (mm) σh (mm)

L≤10 m 20 ±4 2

10<L≤100 m 40 ±8 4

L>100 m ±100 20 10
 
L  –  vodorovná vzdialenosť podpier a technologických zariadení,
Δh  –  maximálna dovolená tolerancia,
δh  –  krajná chyba určenia prevýšenia,
σh  –  stredná chyba určenia prevýšenia.

 
Výška podpery dolnej stanice bola v roku 
2009 určená na mieste plechového poklopu 
nad stredom poháňacieho lanového kotúča, 
čo je nesprávne. Taktiež nesprávne bola urče-
ná výška hornej stanice. Aby neprichádzalo 
k neistote z definovania polohy meraného bo-
du, bolo by vhodné do budúcna stabilizovať 
tieto miesta značkami minimálne na dolnej 
stanici a hornej stanici. Aktuálne výšky na DS 
a HS sa vzťahujú k hornej ploche základu DS 
a HS. V nevyhnutných prípadoch si tieto mies-
ta treba pred meraním vytýčiť. Všetky ostatné 
kontrolované prevýšenia sú z pohľadu vyža-
dovaných kritérií splnené. Tab. č. 5.

 
 

4.4 Vybočenie základov podpier z osi 
lanovej dráhy
 

Vybočenie základov podpier z osi lanovej 
dráhy sme určili prostredníctvom určených 
súradníc, resp. súradnice „Y“, keďže os „X“ 
bola vložená do osi trasy lanovej dráhy. Hod-
noty súradnice „Y“, uvedené v tab. č. 3 teda 
predstavujú priamo požadované hodnoty vy-
bočenia. V nasledujúcej tab. č. 6 sú uvedené 
aj porovnania s predchádzajúcimi meraniami. 
Presnosť určenia vybočenia σy =7 mm. Kri-
tériá podľa predpisu Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií z roku 1975 –Pravidlá 
technickej prevádzky lanových dráh:

 
Parameter (m) Δp (mm) δp (mm) σp (mm)

L≤10 m 10 ±4 2

10<L≤100 m 40 ±16 8

L>100 m 100 ±40 20

L  –  vodorovná vzdialenosť podpier a technologických zariadení,
Δp  –  maximálna dovolená tolerancia,
δp  –  krajná chyba určenia vybočenia základov,
σp  –  stredná chyba určenia vybočenia základov.

Všetky kontrolované hodnoty vybočenia sú 
z pohľadu kritérií splnené. Tab. č. 6.

 

4.5 Rozchod dopravného lana v strede 
kladkových batérií
 

Rozchod dopravného lana v strede kladkových 
batérií RL, určený ako priemer z meraných hod-
nôt na oboch okrajoch kladkových batérií (RL1, 
RL2), sme merali pomocou ručného diaľkome-
ra DISTO D5, ktorého presnosť určenia dĺžky 
je σRL = 1 mm. Kritériá podľa predpisu Minis-
terstva dopravy, pôšt a telekomunikácií z roku 
1975 – Pravidlá technickej prevádzky lanových 
dráh:

 
Parameter (m) ΔRL (mm) δRL (mm) σRL (mm)

L≤10 m ±10 4 2

10<L≤100 m ±20 8 4
 
L  –  vodorovná vzdialenosť podpier a technologických zariadení,
ΔRL —  maximálna dovolená tolerancia,
δRL  –  krajná chyba určenia rozchodu,
σRL  –  stredná chyba určenia rozchodu.

 

Podpera

V roku 2015 V roku 2009 V roku 2007 2015 – 2009 2015 – 2007

Poznámkah3 h2 h1 h3 – h2 h3 – h1

(m) (m) (m) (m) (m)

DS

1 -4.020 -5.153 -4.023 1.133 0.003 r. 2009 neidentický

2 9.729 9.73 9.747 -0.001 -0.018

3 15.340 15.33 15.333 0.010 0.007

4 11.480 11.489 11.498 -0.009 -0.018

5 13.486 13.487 13.475 -0.001 0.011

6 30.542 30.537 30.547 0.005 -0.005

7 26.575 26.578 26.552 -0.003 0.023

8 20.363 20.364 20.374 -0.001 -0.011

9 8.120 8.113 8.121 0.007 -0.001

10 6.798 6.796 6.821 0.002 -0.023

HS 4.879 1.523 4.874 3.356 0.005 r. 2009 neidentický

Tabuľka č. 5 |Prevýšenie základov podpier

Podpera

V roku 2015 V roku 2009 V roku 2007 2015 – 2009 2015 – 2007

PoznámkaY3 Y2 Y1 Y3 – Y2 Y3 – Y1

(m) (m) (m) (m) (m)

DS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Os x

1 0.015 0.024 0.019 -0.009 -0.004

2 0.033 0.028 0.007 0.005 0.026

3 0.016 0.027 -0.002 -0.011 0.018

4 0.008 0.033 0.003 -0.025 0.005

5 0.017 0.029 0.001 -0.012 0.016

6 0.025 0.031 0.004 -0.006 0.021

7 0.016 0.025 0.004 -0.009 0.012

8 -0.005 0.016 -0.009 -0.021 0.004

9 0.012 0.025 0.020 -0.013 -0.008

10 0.003 0.011 -0.005 -0.008 0.008

HS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Os x

Tabuľka č. 6 | Vybočenie základov podpier z osi trasy lanovej dráhy
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Všetky kontrolované hodnoty rozchodu sú z pohľadu vyžadovaných kritérií spl-
nené, vzhľadom k meraniu z roku 2009.

Podpera

V roku 2015 V roku 2009 V roku 2007 2015 – 2009 2015 – 2007

PoznámkaRL2015 RL2009 RL2007 RL2015 – RL2009 RL2015 – RL2007

(m) (m) (m) (m) (m)

1 4.794 4.796 4.790 -0.002 0.004

2 4.789 4.785 4.813 0.004 -0.024

3 4.790 4.780 4.815 0.010 -0.025

4 4.809 4.799 4.813 0.010 -0.004 Min.

5 4.812 4.820 4.800 -0.008 0.012

6 4.787 4.782 4.820 0.005 -0.033 Max.

7 4.790 4.786 4.817 0.004 -0.027

8 4.792 4.793 4.816 -0.001 -0.024

9 4.796 4.797 4.799 -0.001 -0.003

10 4.813 4.809 4.803 0.004 0.010

Tabuľka č. 7 | Rozchod dopravného lana

Obr. 6 | Pôdorysné znázornenie 
podpery s kladkovou batériou, ako aj 
ťažnej a vratnej vetvy lanovej dráhy.

4.6 Kontrola náklonu podpier lanovej dráhy 
v smere pozdĺžnej osi
 

Náklon podpier φ lanovej dráhy v pozdĺžnej 
osi x bol určený na základe geodetického 
merania vodorovných uhlov v dolnej a hor-
nej časti podpier a vzdialeností (v predošlom 
meraní bola použitá vodováha). Stanoviská 
prístroja boli volené na priečnej osi lanovej 
dráhy. Presnosť určenia náklonu je závislá od 
presnosti merania určujúcich vodorovných 
uhlov a vzdialenosti, t.j. σφ =30cc.

Kladná hodnota náklonu v pozdĺžnej osi 
lanovej dráhy znamená náklon podpery 
v smere osi +X. Záporná hodnota náklonu 
v pozdĺžnej osi lanovej dráhy znamená ná-
klon podpery v smere osi –X. Tab. č. 8.

 

Podpera

V roku 2015 V roku 2009 V roku 2007

φ Φ Φ

(°) (°) (°)

1 0.0909 0.0 0.1

2 -4.8746 4.8 4.2

3 0.0361 0.3 0.6

4 -0.0468 0.1 0.7

5 -0.2287 0.4 0.6

6 -4.8816 4.8 4.1

7 -0.3332 0.1 0.0

8 -0.1255 0.4 0.1

9 0.0459 0.1 0.6

10 0.3063 0.0 0.2

Tabuľka č. 8 | Náklon podpery v pozdĺžnej osi lanovej dráhy

Podpera

V roku 2015 V roku 2015

ψ ψ

(°) (rad)

1 0.0541 0.0009448

2 -0.1460 -0.0025484

3 -0.0282 -0.0004928

4 0.0052 0.0000901

5 -0.1164 -0.0020308

6 -0.0162 -0.0002828

7 -0.0668 -0.0011662

8 0.0359 0.0006257

9 -0.0814 -0.0014207

10 0.0784 0.0013683

Tabuľka č. 9 | Náklon podpery v priečnej osi LD

4.7 Kontrola náklonu podpier lanovej dráhy 
v smere priečnej osi
 

Náklon podpier ψ lanovej dráhy v priečnej 
osi y bol určený na základe geodetického 
merania vodorovných uhlov v dolnej a hor-
nej časti podpier a vzdialeností (v predošlom 
meraní nebol tento parameter samostatne 
vyčíslený). Stanoviská prístroja boli volené na 
pozdĺžnej osi lanovej dráhy. Presnosť určenia 
náklonu je závislá od presnosti merania urču-
júcich vodorovných uhlov a vzdialeností, t. j. 
σψ =30cc. Kladná hodnota náklonu v priečnej 
osi lanovej dráhy znamená náklon podpery 
v smere osi +Y. Záporná hodnota náklonu 
v priečnej osi lanovej dráhy znamená náklon 
podpery v smere osi -Y. Porovnanie náklonov 

s predchádzajúcimi meraniami nie je možné, 
keďže v prechádzajúcich meraniach nie sú 
uvedené smery, resp. znamienka naklonenia 
podpier. Tab. č. 9, obr.  7.
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4.8 Určenie deviačného uhla nábehu 
a výbehu do kladkovej batérie
 

Deviačný uhol α nábehu do kladkovej batérie 
a výbehu z kladkovej batérie v smere pohy-
bu lana je uhol medzi zvislou rovinou, prelo-
ženou uložením lana do priľahlých kladiek 
susedných podpier a zvislou rovinou, prelo-
ženou stredom drážok kladiek v batérii. Tab. 
č. 10, 11 a obr. 8.

Obr. 7 | Znázornenie priečneho náklonu podpery v priečnom reze.

Podpera Batéria
Meraný uhol Meraný uhol Deviačný uhol nábehu α Deviačný uhol výbehu α

(gon) (gon) (gon) (gon) 

DS výbeh

1 nábeh 199.9589 -0.0411

výbeh 199.8923 -0.1077

2 nábeh 200.0513 0.0513

výbeh 199.9777 -0.0223

3 nábeh 199.959 -0.041

výbeh 200.0354 0.0354

4 nábeh 199.953 -0.047

výbeh 200.0098 0.0098

5 nábeh 200.0436 0.0436

Tabuľka č. 10 | Deviačné uhly ťažnej vetvy dopravného lana LD

Tabuľka č. 11 | Deviačné uhly vratnej vetvy dopravného lana lanovej dráhy

Podpera Batéria
Meraný uhol Meraný uhol Deviačný uhol nábehu α Deviačný uhol výbehu α

(gon) (gon) (gon) (gon) 

HS výbeh

10 nábeh 200.1794 0.1794

výbeh 199.9728 -0.0272

9 nábeh 199.9632 -0.0368

výbeh 200.0305 0.0305

8 nábeh 199.892 -0.108

výbeh 200.0956 0.0956

7 nábeh 200.0094 0.0094

výbeh 200.0116 0.0116

6 nábeh 200.0469 0.0469

výbeh 199.9375 -0.0625

5 nábeh 199.932 -0.068

výbeh 200.0574 0.0574

4 nábeh 200.1813 0.1813

výbeh 200.1509 0.1509

3 nábeh 199.9727 -0.0273

výbeh 200.0631 0.0631

2 nábeh 199.9787 -0.0213

výbeh 199.9946 -0.0054

1 nábeh 200.0621 0.0621

výbeh 200.0206 0.0206

DS nábeh

Obr. 8 | Pôdorysné znázornenie deviačných uhlov nábehu a výbehu.

 

+ψ
-ψ
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Kritérium v zmysle STN EN 12929-1 je Δα 
≤ 0,0050rad, čo je 0,2865°, resp. 0,3183g.

Všetky kontrolované hodnoty deviačných 
uhlov vyhovujú kritériu. 

 

5. Záver
 

Kontrolné meranie geometrických paramet-
rov visutej sedačkovej lanovej dráhy Doppel-
mayer 4-CLF s neodpojiteľnými 4-miestnymi 
sedačkami, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Oravská Lesná sa realizovalo v súlade 
s požiadavkami aktuálnych technických pred-
pisov, ktoré sú uvedené v priloženej literatúre. 
Všetky kontrolované geometrické parametre, 
ktoré bolo možné porovnať s kritériami tech-
nických noriem, spĺňajú požiadavky noriem 
a predpisov a umožňujú bezpečne prevádz-
kovať túto visutú sedačkovú lanovú dráhu. 

Od 15. 9. 2010 je platná Vyhláška Minis-
terstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom 
poriadku dráh. Na základe tejto vyhlášky tre-
ba vykonať nasledujúce kontrolné meranie 
do 60 mesiacov.
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Výpočet miery rozdrobenosti pozemkového vlastníctva 

1. Úvod

Zavedenie princípov stability v ochrane vlast-
níckych a užívacích práv, zosúladenie týchto 
práv s potrebami, vytvorenie podmienok pre 
rozvoj hospodárstva, infraštruktúry a ochrany 
prírody sú trvalou úlohou vlády SR a orgánov 
špecializovanej štátnej správy, ktoré pôsobia 
na úseku pozemkových úprav, usporiadania 
pozemkového vlastníctva, katastra nehnuteľ-
ností a v oblasti správy pozemkov vo vlastníc-
tve štátu [6]. 

Transformácia spoločnosti po roku 1990 
si vyžiadala výrazné zmeny v oblasti poľno-
hospodárstva a pozemkového vlastníctva. 
Geodeti sa reálne podieľajú na tomto proce-
se viacerými činnosťami. Jednou z nich bolo 
spracovanie registrov obnovenej evidencie 
pozemkov. Dosiahlo sa, že každý meter štvor-
cový akejkoľvek plochy má svojho vlastníka, 
resp. skupinu spoluvlastníkov evidovaných 
na liste vlastníctva. 

Po úspešnom ukončení obnovy je záuj-
mom štátu zabezpečiť nevyhnutnú rekon-
štrukciu pozemkového vlastníctva. Extrémna 
rozdrobenosť pozemkového vlastníctva ob-
medzuje poľnohospodársky vývoj, obmedzu-
je príležitosti pre udržateľný rozvoj vidieka 
a ohrozuje životné prostredie. Na riešenie 
tohto problému sa už od roku 1991 využívajú 
pozemkové úpravy. 

V príspevku definujeme rozsah pojmu 
„rozdrobenosť pozemkového vlastníctva“ po-
mocou merateľných parametrov, navrhujeme 
postup na výpočet globálneho indexu rozdro-
benosti (fragmentácie) pôdy pre Slovensko 
(GLFISR) a možnosti jeho využitia v praxi. 

2. Rozdrobenosť pozemkového 
vlastníctva

Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva nie 
je výsadou Slovenska. Každá krajina či región 
má svoje špecifiká. Rozdrobenosť predstavu-
je celý rad problémov, ktoré obmedzujú poľ-

nohospodársky vývoj, obmedzujú vlastníkov 
pôdy, stagnuje trh s pôdou a aj nadväzujúci 
investičný rozvoj, narúša sa stabilita podnika-
teľského prostredia a hospodárenia na pôde. 
Znižujú sa príležitosti pre udržateľný rozvoj 
vidieka a v konečnom dôsledku je ohrozené 
životné prostredie. 

Viacero autorov hľadá definíciu pre rozdrobe-
nosť. Muchová [8] ju definuje takto:
–  rozptýlenosť a rozdrobenosť pozemkov, 
–  nevhodný tvar pozemkov, 
–  neprístupnosť pozemkov, 
–  nepravidelné tvary katastrálnych území. 

Komora pozemkových úprav [5] k definícii 
pridáva: 
–  veľký počet neznámych vlastníkov, 
–  neaktuálne údaje o vlastníkoch a 
–  nízku technickú kvalitu mapového operá-

tu.

Bažík [2] v súvislosti s rozdrobenosťou pou-
kazuje na konkrétne problémy pozemkovej 
držby: 
–  oddelenie vlastníctva od užívania, 
–  vysoká miera spoluvlastníctva,
–  prítomnosť pôdy pod štátnou kontrolou – 

v správe Slovenského pozemkového fon-
du (SPF). 

Koncepcia [6] pomenúva proces rekonštruk-
cie pozemkového vlastníctva. Navrhuje:
–  zastaviť ďalšie drobenie pozemkov a spo-

luvlastníckych podielov;
–  usporiadať pomery k pozemkom nezná-

mych vlastníkov, ako aj vlastníkov, ktorých 
pobyt nie je známy;

–  upraviť podmienky dodatočného uspo-
riadania vlastníckych vzťahov k stavbám 
na cudzích pozemkoch; 

–  preskúmať rozsah obmedzení využívania 
pozemkov z dôvodov verejného záujmu 
vrátane kompenzácie takto vzniknutej ma-
jetkovej ujmy.

Fakty o stave pozemkovej držby 

Definície rozdrobenosti majú široký prienik. 
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva 
v kombinácii so stavom legislatívneho pros-
tredia spôsobujú primárne problémy pozem-
kovej držby. 

Skompletizovali sme zásadné fakty o stave 
pozemkovej držby s dôrazom na poľnohospo-
dársku pôdu. Čerpali sme z Výročnej správy 
SPF [11] a Štatistickej ročenky o pôdnom fon-
de podľa údajov katastra nehnuteľností [9]:

 Vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy je 
veľmi rozdrobené, ale na druhej stra-
ne užívanie nie je roztrieštené vôbec. 
Veľké korporácie pôsobia na veľkých 
poliach, ktoré vznikli po združstevňo-
vaní. Užívanie pôdy právne vymedzujú 
stovky či tisícky nájomných zmlúv so 
spoluvlastníkmi malých pozemkov. 

 Údaje v nájomných zmluvách často obsa-
hujú menej určité, resp. nekompletné úda-
je o vlastníkoch pôdy. 

 Stavu pozemkovej držby zodpovedá aj 
prítomnosť dvoch máp v katastri nehnuteľ-
ností (katastrálna mapa a mapa určeného 
operátu) a dvoch registrov (register E a re-
gister C). 

 Priemerná veľkosť pozemku je 0,45 ha. 

 Priemerný počet spoluvlastníkov 
na jednu parcelu je 12 – 15.

 Drobné podielové spoluvlastníctvo 
predstavuje vo vlastníckych vzťahoch 
značný rozsah. Je to stav, keď veľké 
množstvo osôb vlastní malú výmeru 
pozemkov, kde ich spoluvlastnícky po-
diel má zanedbateľnú výmeru (často 
menej ako 1 m2). Takéto vlastníctvo 
kladie zvýšené nároky na administra-
tívne spracovanie potrebných údajov 
v evidencii pozemkov, zložitosť nájom-
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ných vzťahov, zdaňovanie pozemkov, 
komplikácie pri predaji, užívaní, aj pri 
realizácii environmentálnych opatrení. 
Poplatky spojené s prevodom podielu 
sú vysoké. Spoluvlastníctvo je prekáž-
kou pri každej aktivite, kde sa vyžaduje 
súhlas všetkých spoluvlastníkov. Men-
šinový vlastník nemá vplyv na rozhodo-
vanie o využití pozemku. Vlastníci s veľ-
mi malým spoluvlastníckym podielom 
nemajú záujem svoj podiel predať, 
preferujú nájom pôdy. 

 Slovenský farmár si v priemere prenaj-
me viac ako 90 % poľnohospodárskej 
pôdy, ktorú obrába. Prevažujú nájmy 
na 5 až 10 rokov [1].

 Súčasný stav existencie vlastníctva 
k pozemku, kde vlastníka nie je mož-
né bežnými metódami zistiť, kontak-
tovať a potvrdiť jeho identitu (neznámi 
a nezistení vlastníci), spôsobuje veľa 
neriešiteľných situácií, ktoré znemož-
ňujú nakladanie s takýmto vlastníc-
tvom a sú brzdou investičnej výstavby 
a obmedzením pre nakladanie s vlast-
níctvom ostatnými spoluvlastníkmi. Sú 
zastupovaní Slovenským pozemkovým 
fondom (SPF). 

 Výmera poľnohospodárskej pôdy v sprá -
ve SPF je 417 162 ha (17,5 %), z toho:
–  vo vlastníctve neznámych a nezis-

tených vlastníkov 371 670 ha – ide 
o vlastníkov bez identifikátora, ako je 
adresa, resp. dátum narodenia a vlast-
níkov, ktorých meno nepoznáme;

– vo vlastníctve Slovenskej republiky 
154 829 ha – zväčša ide o pozemky, 
ktoré tvorili v minulosti verejný majetok 
(štátne cesty, vodné stavby, železničné 
trate a iné stavby spĺňajúce kategóriu 
verejného záujmu).

 Nie je komplexne upravené usporiada-
nie pomerov k pozemkom neznámych 
vlastníkov, ako aj vlastníkov, ktorých 
pobyt nie je známy, alebo ktorí svoje 
práva neuplatňujú. Štát prijal len nie-
ktoré opatrenia s cieľom eliminovať 
vysoký počet neznámych vlastníkov 
pôdy. V roku 2014 vďaka preukázaniu 
vlastníctva k pozemkom nezistených 

vlastníkov klesla výmera vo vlastníctve 
nezistených a neznámych vlastníkov 
o 36 013 ha. 

 Nie je upravené nakladanie, resp. sprá-
va pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
štátu.

 Súčasná právna úprava neumožňuje 
SPF nakladať s pozemkami neziste-
ných vlastníkov tak, ako si to vyžaduje 
prax. Okrem prenájmu môže SPF ta-
kéto pozemky ešte predávať, ale len 
v taxatívne vymedzených prípadoch. 
SPF teda nekoná ako reálny vlastník. 
Tento stav je výraznou prekážkou nie-
len vytvorenia funkčného trhu s pôdou 
a nadväzujúceho investičného rozvoja, 
ale aj stability podnikateľského pros-
tredia a hospodárenia na pôde. 

 SPF je najväčším prenajímateľom 
pôdy. Čistá výmera pôdy, ktorú má 
SPF v správe, predstavuje 17,5 %. Tá-
to výmera celkovo zasahuje (ako spo-
luvlastníctvo) do 82 % výmery všetkej 
poľnohospodárskej pôdy. To v praxi 
znamená, že vlastníci 82 % poľnohos-
podárskej pôdy majú právne záruky 
vlastníctva, ako aj možnosť výkonu 
vlastníckych práv obmedzené. 

 Poľnohospodárske pozemky nevhod-
né na poľnohospodársku výrobu (tie 
nie je možné prenajať), ktoré majú eko-
logickú a krajinotvornú funkciu a pred-
stavujú verejný záujem, nie je možné 
oslobodiť od dane.

 Existujú mnohé stavby postavené 
na cudzích pozemkoch. Vlastníkom 
pozemkov sa tým znemožňuje vý-
kon vlastníckych práv. Tento stav je 
dlhodobo tolerovaný a neriešený. Ne-
usporiadané vlastnícke vzťahy k ve-
rejnoprospešným alebo komerčným 
stavbám na cudzích pozemkoch majú 
najmä: sídliská, rómske osady, komu-
nikácie, vojenské objekty a účelové 
stavby, hydromelioračné stavby, lesné 
cesty, hospodárske dvory a pod. 

3. Kvantifikácia rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva

Najúčinnejším riešením na odstránenie 
rozdrobenosti pozemkového vlastníctva sú 
pozemkové úpravy (PÚ). Ako sa zlepší roz-
drobenosť po spracovaní PÚ? Vykonali sa 
PÚ tam, kde bol stav rozdrobenosti najhor-
ší? Aký je stav rozdrobenosti v jednotlivých 
katastrálnych územiach (k. ú.)? Tieto a po-
dobné otázky sú dôvodom, prečo sa miera 
rozdrobenosti kvantifikuje. Práve v súvislosti 
so zadávaním a vyhodnotením PÚ sa dnes 
používajú dva postupy [4]: 
1. Výpočet rozdrobenosti pôdy zabez-
pečuje správny orgán v konaní o začatí 
komplexných PÚ [8]. Výpočet je zdĺhavý 
a najmä jednoúčelový, pretože sa upravu-
je na regionálne pomery. Jeho cieľom je 
pre konkrétny región zoradiť obce podľa 
miery rozdrobenosti od najväčšej po naj-
menšiu, aby bolo zrejmé, ktorá obec bude 
mať prednosť pri začatí PÚ. Sledujú sa 
parametre: – počet parciel na vlastníka, 
– počet spoluvlastníkov, – počet parciel 
na 1 ha, – počet vlastníkov na 1 ha, – po-
čet vlastníckych vzťahov na 1 ha, – podiel 
špeciálnych kultúr, – podiel lesov, – prí-
stupnosť pozemkov, – ekologická stabi-
lita územia, – štátne a obecné pozemky, 
– chránené územia, – rómske osady, – 
hospodárske pomery. 
2. Výpočet, ktorý zabezpečuje spra-
covateľ PÚ po ich skončení, aby doku-
mentoval aj týmto spôsobom účelnosť 
PÚ. Porovnáva stav 8 ukazovateľov cha-
rakterizujúcich rozdrobenosť pôdy pred 
a po PÚ [7]. Výsledné hodnoty ukazova-
teľov majú zásadnú vypovedaciu schop-
nosť, ale nehodnotia mieru fragmentácie 
pôdy v absolútnych hodnotách, a preto 
neumožňujú porovnanie výsledkov s iný-
mi projektmi. Sledovanými parametrami 
sú: – počet parciel, – počet vlastníkov, – 
počet vlastníckych vzťahov, – priemerná 
výmera parcely, – priemerný počet spolu-
vlastníkov na 1 parcele, – priemerný po-
čet parciel na 1 vlastníka, – komasačný 
koeficient pozemkov v projekte (pomer 
počtu parciel pred a po), – komasačný 
koeficient vlastníctva v projekte (pomer 
počtu vlastníckych vzťahov pred a po). 

Oba dnes využívané postupy na určenie 
miery fragmentácie pôdy slúžia svojmu cieľu, 
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nie sú však flexibilné, sú jednoúčelové a kom-
plikované. Neposkytujú komfort pri výpočte, 
možnosť výberu vstupných parametrov, mož-
nosť štatistických sledovaní, národných a me-
dzinárodných porovnaní. 

Hľadali sme iné riešenie na kvantifikáciu 
rozdrobenosti. 

4. Globálny index fragmentácie pôdy

Ak správne definujeme vstupujúce paramet-
re, ktoré charakterizujú problémy pozemko-
vej držby, a nájdeme spôsob merania týchto 
parametrov, otvára sa nám cesta ako rozdro-
benosť pozemkového vlastníctva sledovať, 
vyhodnocovať a porovnávať. To umožní sle-
dovať vývoj stavu parametrov rozdrobenosti 
jednotlivo, alebo sledovať ich akúkoľvek kom-
bináciu. Pri sledovaní viacerých parametrov 
môžu byť niektoré z nich priorizované prirade-
ním váh. Takýto spôsob kvantifikácie rozdro-
benosti bude možné využiť pri výbere územia 
na vykonanie PÚ, aj pri hodnotení účelnosti 
po skončení PÚ. Výpočet miery rozdrobe-
nosti bude transparentný a spoľahlivý. Bude 
možnosť úspešnosť PÚ porovnávať a ana-
lyzovať.

Ako východisko nám poslúžil postup pod-
ľa Demetriou [3]. Jeho metodika je flexibilná, 
používateľ si sám určuje počet parametrov. 
Hodnoty, ktoré parametre môžu nadobúdať, 
sú spravidla nesúrodé. Do výpočtu preto mu-
sia preto vstupovať štandardizované tak, aby 
sa upravili na hodnoty z intervalu 0 až 1. 

Mieru fragmentácie pozemkového vlast-
níctva vyjadruje globálny index fragmentácie 
pôdy GLFI (z angl. Global Land Fragmenta-
tion Index). GLFI nadobúda hodnoty od 0 
do 1 a pre záujmové územie je vypočítaný 
ako priemer:

      
 (1)

kde:
–  n je počet vlastníkov v záujmovom území,
–  LFI je index drobenia pre jedného vlastní-

ka. 

Index drobenia pôdy LFI (z angl. Land Frag-
mentation Index) pre vlastníka je vypočítaný 
z parametrov drobenia pôdy. Každému para-
metru je prisúdená váha w. Aj LFI nadobúda 
hodnoty od 0 do 1.

    (2)

kde:
–  F je štandardizovaná hodnota faktora,
–  w je váha faktora.

Výhodou tejto metodiky je, že umožňuje 
zohľadniť akékoľvek podmienky pozemko-
vej držby. Základom je definovať vstupujúce 
parametre a ich váhy. Zvýrazňujú sa tie para-
metre, ktoré sa považujú za najkritickejšie. 

Autori uvádzajú [3], že hodnota GLFI = 1 
znamená, že v lokalite nie je žiadny problém 
s rozdrobenosťou pôdy a hodnota GLFI = 0 
znamená veľmi seriózny a vážny problém roz-
drobenosti pôdy. 

Výpočet GLFI je vhodné vykonať pred 
a po spracovaní PÚ. V tomto konaní sa 
predpokladá, že problémy rozdrobenosti sú 
odstránené. Výsledná hodnota GLFI pred 
a po projekte PÚ by mala byť výrazne odlišná. 

Podľa autorov hodnota GLFI < 0,4 pred-
stavuje, že je „situácia neuspokojivá“ a odpo-
rúčajú sa vykonať PÚ. Po vykonaní PÚ má byť 
hodnota GLFI > 0,7, čo predstavuje „uspoko-
jivú situáciu“ pozemkovej držby. 

5. GLFI
SR

 – experiment

Cieľom experimentu bolo navrhnúť postup 
na výpočet rozdrobenosti (GLFI) pre sloven-
ské pomery. Správnosť výpočtu potvrdila 
hodnota GLFI vypočítaná pred a po spraco-
vaní PÚ. 

Analyzovali sme špecifiká slovenských 
pomerov pozemkového vlastníctva a sloven-
skú legislatívu na úseku pozemkových úprav 
[7], [10], aby sme v potrebnej miere upravili 

postup výpočtu miery fragmentácie pre slo-
venské pomery (GLFISR), [4]. 

Riešenie sme aplikovali na už uzavretom pro-
jekte pozemkových úprav v katastrálnom úze-
mí Čunovo, ktorý bol ukončený v roku 2012. 
Využili sme údaje registra pôvodného stavu 
(RPS) (pred vykonaním PÚ), registra nového 
stavu (RNS) (stav po PÚ) a k nim prislúcha-
júce mapové výstupy. Pracovali sme s 5 pa-
rametrami: 
–  rozptyl parciel (F1), 
–  veľkosť parciel (F2), 
–  tvar parciel (F3), 
–  prístup na parcely (F4), 
–  spoluvlastníctvo (F5). 

Postupy štandardizácie pre parametre F1, F3 
a F4 sme použili podľa autorov metodiky [3]. 
Postup výpočtu pre parameter F2 a F5 sme 
upravili.

Štandardizovaný výpočet parametra F2 – 
veľkosť parciel 

Pre štandardizovaný výpočet veľkosti parciel 
(F2) sme navrhli novú funkciu – (3), (obr. 1) 
tak, aby zohľadňoval minimálnu výmeru pre 
pozemok 400 m2 [10] a odporúčanú maxi-
málnu výmeru pre pozemok 1,3 ha. 

     (3)

kde:
–  x je výmera parcely v m2.

Výpočet parametra F5 – spoluvlastníctvo

Pre výpočet spoluvlastníctva (F5) sme na-
vrhli, aby index spoluvlastníctva F5 pri jednej 
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parcele nadobúdal hodnotu 1 v prípade vý-
hradného vlastníctva a v prípade n vlastníkov 
hodnotu 1/n.

 
Nastavenie váh

Nastavenie váh pre parametre F1 až F5 sme 
viackrát testovali. Tab. č. 1 ukazuje (iba) nie-
ktoré výsledky: „variant 1“ – v prípade rovno-
merného nastavenia váh a „variant 2“ – vý-
sledky s rôznymi nastaveniami váh (tab. č. 2). 

– štatistické sledovania ukazovateľov súvi-
siacich so stavom pozemkovej držby, na-
pr. vývoj nájmu pôdy, trh pôdy, ceny pôdy, 
a to aj v spojení s ekonomickou efektív-
nosťou pozemkových úprav a ich sociálny-
mi dosahmi,

– správa pozemkov vo vlastníctve štátu (SPF),
– zvyšovanie kvality informačného systému 

katastra nehnuteľností (Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR).
Každá z týchto činností je v kompetencii 

Tab. 1 | Výpočet GLFISR 

variant 1 (rovnaké váhy) variant 2 (nerovnomerné rozloženie váh)

GLFISR (RPS) 0,55 0,46

GLFISR (RNS) 0,60 0,70

Tab. 2 | Nastavenie váh pre variant 2 

Faktor Váhy

F1 1/20

F2 1/20

F3 3/20

F4 3/20

F5 12/20

Za dobré nastavenie váh sme považovali to, 
ktoré odlíšilo stav pred a po pozemkových 
úpravách. Variant 2 výrazne priorizoval uspo-
riadanie spoluvlastníctva (F5), menej priori-
zoval zlepšenie tvaru parciel (F3) a prístup 
na parcely (F4) a potláčal najmenej dôležité 
parametre rozptyl parciel (F2) a veľkosť par-
cely (F1), tab. č. 2. 

6. Využitie výpočtu GLFI
SR 

v praxi

Metodika výpočtu GLFI môže byť aplikova ná 
na zhodnotenie kvality akéhokoľvek exis tu-
júceho systému, ktorý je zasadený do pros-
tredia GIS: 
–  zadávanie, kontrola a komplexné posúde-

nie projektov PÚ (štátna správa na úseku 
pozemkových úprav), 

–  projektovanie nového usporiadania úze-
mia v PÚ (spracovateľ pozemkových 
úprav),

–  plánovanie a riadenie poľnohospodárskej 
a environmentálnej politiky (Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Ministerstvo životného prostredia SR),

iného subjektu. Všetky môžu metódu kvanti-
fikácie miery rozdrobenosti využiť a výpočet 
GLFI podľa svojich potrieb modifikovať. 
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Pri príležitosti 20. výročia svojho založenia 
usporiadala Komora geodetov a kartografov 
pre svojich členov a pozvaných hostí sláv-
nostný večer, ktorý sa uskutočnil 7. 10. 2016 
v divadle Nová scéna v Bratislave. Slávnostný 
večer moderovala Mgr. art. Zuzana Laurinčí-
ková, ArtD. Na úvod odovzdala slovo predse-
dovi predstavenstva Komory Ing. Jánovi Har-
došovi, ktorý privítal vzácnych hostí a všet-
kých účastníkov a predniesol príhovor. Po 
príhovore predsedu predstavenstva nasledo-
valo udeľovanie pamätných plakiet a knižnej 
publikácie (ktorá mapuje 20 rokov pôsobenia 
Komory) spolupracujúcim inštitúciám a part-
nerským organizáciám, čestným členom 
Komory a významným osobnostiam v našom 
odbore, ako aj zaslúžilým členom, ktorí sa 
svojou dobrovoľnou, dlhoročnou a úspešnou 
prácou významne zaslúžili o rozvoj Komory. 
Pamätná plaketa je umelecké dielo z vitrážo-
vého skla s gravírovaným motívom historic-
kého zememerača. Cenné na plakete je aj to, 
že každá je originálom a navyše ich vytvorila 
umelkyňa, ktorá je zároveň aj geodetkou – 
Ing. Darina Szöllösiová-Mináriková.

 
Ocenené partnerské organizácie 

a spolupracujúce inštitúcie:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská 
komora stavebných inžinierov, Slovenská 

Slávnostný večer pri príležitosti 20. výročia založenia 
Komory geodetov a kartografov

spoločnosť geodetov a kartografov, Zamest-
návateľský zväz geodézie a kartografie, Kar-
tografická spoločnosť SR, Slovenská spoloč-
nosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum, 
Český svaz geodetů a kartografů, Komora 
geodetů a kartografů ČR.

Ocenené významné osobnosti v odbore 

a čestní členovia KGaK: 

doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., Ing. Edu-
ard Maták, Ing. Jozef Marek, doc. Ing. Jozef 
Čižmár, PhD., Ing. Petr Polák, Ing. Stanislav 
Strečanský, prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., 
prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., Ing. Juliana 
Laudová.

Ocenení dlhoroční funkcionári Komory:

Ing. Vladimír Stromček, Ing. Karol Ďungel, 
Ing. Štefan Lukáč, prof. Ing. Alojz Kopáčik, 
PhD., Ing. Marián Bulla, Ing. Ivan Paulen, Ing. 
Peter Repáň, doc. Ing. Ernest Bučko, PhD., 
Ing. Nataša Hermanová, Ing. Miroslav Hudec, 
Ing. Jozef Kožár, Ing. Eugen Leitmann, Ing. 
Štefan Nagy, Ing. Vladimír Nechuta, Ing. Jo-
zef Pobjecký, Ing. Matúš Siman, Ing. Vladimír 
Stankovský, Ing. Vladimír Vázal, Ing. Milan 
Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Vladimír Raškovič, 
Ing. Renáta Šrámková, Ing. Lev Švárny.

Na spoločenský večer boli pozvaní spolu 
s partnerkami aj zástupcovia sponzorov:

– hlavný sponzor slávnostného večera: 
Wüstenrot poisťovňa,

– obchodné spoločnosti: Surveye, s. r. o., 
Geotronics Slovakia, s. r. o., Villa, s. r. o., 
Geotech Bratislava, s. r. o., Expert for 3d 
Landscape.
Dominujúcou témou slávnostného večera 

bolo vzdanie úcty a vďaky všetkým vzácnym 
hosťom, sponzorom a kolegom – autorizo-
vaným geodetom a kartografom, ktorí prijali 
pozvanie na spoločenský večer a spolu si pri-
pomenuli významné jubileum pre Komoru, jej 
členov a pre celú profesiu. Divadlo Nová scé-
na pripravilo pre účastníkov muzikálový mad-
ley – výber z najznámejších muzikálových 
melódií. Hviezdami večera boli Mirka Part-
lová, Patrik Vyskočil, Róber Halák, Romana 
Dang Van, Peter Makranský, Dárius Koči, Jan-
ka Lieskovská, Vladislav Plevčík, Lukáš Pišta. 
Naše pozvanie prijala aj významná slovenská 
operná a muzikálová diva Sisa Sklovská.

Po ukončení predstavenia pokračovala 
oslava slávnostným rautom v Štúdiu Olympia. 
Na raut boli pozvaní aj umelci, s ktorými mohli 
účastníci podebatovať a prípadne sa s nimi 
odfotografovať. Veríme, že všetci, ktorí prijali 
pozvanie a zúčastnili sa na tejto slávnostnej 
a pre komoru takej významnej udalosti, neľu-
tovali a prežili príjemný večer.

 
K tejto vzácnej príležitosti bola spracovaná 
pamätná publikácia s názvom KOMORA GEO-
    DETOV A KARTOGRAFOV NA SLOVENS KU 
v rokoch 1996 – 2016, ktorá bude odovzda-
ná všetkým členom Komory na valnom zhro-
maždení KGaK 31. 3. 2017 v Žiline, resp. pro-
stredníctvom regionálnych zástupcov.

 
Ing. Ingrid Geisseová

tajomníčka KGaK

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a K
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Príhovor predsedu predstavenstva 
Ing. Jána Hardoša a oceňované osobnosti.
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Umelecký program 
a slávnostný raut.
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa č. 13/2016 
Nová iniciatíva Európskej komisie voči 

inžinierskym regulovaným povolaniam

autor: Ing Ján Hardoš, 15. 7. 2016
 
Európska komisia (EK) poverila Európsku 
radu inžinierskych komôr (ECEC – European 
Council of Engineering Chambers) dotazníko-
vou akciou s následným vyhotovením analýzy 
medzi inžinierskymi komorami v rámci Eu-
rópy, ako aj medzi tzv. príslušnými orgánmi 
v jednotlivých štátoch EÚ (štátne inštitúcie, 
resp. profesijné komory, ktoré uznávajú – 
preverujú odbornú kvalifikáciu osôb z domov-
ského štátu EÚ majúcich záujem vykonávať 
regulované povolanie v inom – hostiteľskom 
štáte EÚ). Cieľom EK je zistiť názor týchto or-
ganizácií na zavedenie tzv. Systému automa-
tického uznávania odborných kvalifikácií v in-
žinierskych regulovaných profesiách v zmys-
le smernice EK č. 2005/36 EC o uznávaní 
odbornej kvalifikácie (u nás transponovanej 
do zákona 422/2015 o uznávaní vzdelania 
a odbornej kvalifikácie).

Týka sa to regulovaných inžinierskych po-
volaní v oblasti stavebníctva, životného prostre-
dia, strojárstva, elektrotechniky, banských čin-
ností a činností v oblasti geodézie a kartogra-
fie. Má ísť o tzv. Common Training Framework 
(Spoločný rámec pre odbornú prípravu), kde 
by boli stanovené minimálne požiadavky na 
vzdelanie a odbornú prípravu, alebo tzv. Com-
mon Training Test (Spoločné skúšky odbornej 
prípravy), kde by boli stanovené minimálne 
podmienky testu. V prípade zavedenia jed-
nej alebo druhej alternatívy, každý záujemca, 
ktorý splní tieto podmienky, by spadal do tzv. 
Systému automatického uznávania odbornej 
kvalifikácie a tzv. príslušný orgán v jednotlivom 
štáte a profesii by musel takémuto záujemcovi 
zo zahraničia automaticky uznať jeho odbornú 
kvalifikáciu bez preverovania.

V našej profesii ECEC oslovila ÚGKK SR 
a Komoru geodetov a kartografov. Obidve 
organizácie za seba vyplnili rozsiahly dotaz-
ník, kde sa okrem iného zhodli v názore, že 
tento novonavrhovaný systém nepodporujú 
a uprednostňujú doterajší systém – tzv. Vše-
obecný systém uznávania odbornej kvalifi-

kácie (ktorý je tiež v súlade so spomínanou 
smernicou EK a naším transponovaným zá  -
konom), kde každý jednotlivý zahraničný záu-
jemca je tzv. príslušným orgánom preverova-
ný individuálne.

Ing. Ján Hardoš sa 30. 6. 2016 za KGaK 
zúčastnil jednodenného pracovného roko-
vania vo Viedni, ktoré organizovala ECEC 
za účasti zástupcu EK, ministerstiev a pro-
fesijných komôr zo štátov EÚ. Účastníci boli 
oboznámení s výsledkami dotazníkovej akcie 
v jednotlivých profesiách, ako aj s ďalším 
navrhovaným postupom. Zároveň v rámci 
diskusie hovorili o výhodách aj nevýhodách 
jednotlivých systémov uznávania odbornej 
kvalifikácie. Ing. Hardoš v rámci tejto diskusie 
a neskôr aj písomne vyjadril názor, že v profe-
sii geodeta a kartografa automatický systém 
uznávania odbornej kvalifikácie nie je možný, 
keďže táto profesia je na rozdiel od iných úz-
ko zviazaná s lokalitou a pôdou a v každom 
štáte je iná legislatíva, súradnicové systé-
my, mapové podklady, technické predpisy 
a postupy týkajúce sa tejto činnosti a bez 
preverenia týchto znalostí uznanie odbornej 
kvalifikácie nie je možné. Ďalšie rokovania 
a zisťovania budú prebiehať v lete a na jeseň.

 

Krátka správa č. 14/2016

– Pozvánka na Slávnostný večer pri 

príležitosti 20. výročia založenia Komory

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 4. 8. 2016

Komora geodetov a kartografov si v tomto ro-
ku pripomína významné 20. výročie od svojho 
založenia. Pri tejto príležitosti Komora usporia-
da pre svojich členov a pozvaných hostí Sláv-
nostný večer, ktorý sa uskutoční 7. 10. 2016 
v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou 
slávnostného večera bude okrem muzikálové-
ho výberu v podaní hercov Novej scény a rau-
tu aj udeľovanie ocenení a pamätných plakiet 
spolupracujúcim inštitúciám a partnerským 
organizáciám, čestným členom Komory a vý-
znamným osobnostiam v našom odbore, ako 
aj zaslúžilým členom Komory.

 Dovoľujeme si vás touto cestou v mene 
predsedu predstavenstva pozvať na Sláv-

nostný večer spolu s partnerkou/partnerom 
a spoločne si uctiť výročie našej Komory.

V prípade záujmu prosíme o nahlásenie 
vašej účasti do kancelárie Komory čo naj-
skôr. Termín prihlásenia je predĺžený do 5. 9. 
2016, avšak registrácia môže byť ukončená 
aj skôr, v prípade naplnenia kapacity divadla. 
Prihlásiť sa možno e-mailom alebo telefonic-
ky. Je potrebné nahlásiť meno člena a či prí-
de sám alebo s partnerkou/partnerom.
Tešíme sa na vašu účasť.

 

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 15/2016 

– stručné informácie z predchádzajúcich 

zasadaní

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 9. 8. 2016
 
Informácie zo spoločného rokovania 
orgánov Komory a z rokovania zástupcov 
Komory s ÚGKK SR:

Po prijatí súhlasného stanoviska vedenia 
Úradu bude v jesennom termíne zrealizovaný 
seminár pre členov KGaK so zástupcami OKI 
o opakujúcich sa  problémových situáciách 
pri tvorbe GP a VN v rámci regionálnych 
stretnutí, v každom kraji individuálne.

Na zasadaní predstavenstva bola odsúhla-
sená nová regionálna zástupkyňa pre Ban-
skobystrický kraj Ing. Martina Bušniaková.

Komora podpísala zmluvu o spolupráci so 
Spoločnosťou pre fotogrametriu a diaľkový 
prieskum.

Na Valnom zhromaždení Združenia pre 
stavebné právo Slovenska bol do predsedníc-
tva zvolený za KGaK Ing. Štefan Lukáč.

Bližšie informácie je možné získať u čle-
nov predstavenstva Komory.

 

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 16/2016 

– Informácia o 24. slovenských geodetických 

dňoch (SGD)

autor: Ing. Vladimír Stromček, 11. 8. 2016
 
Komora geodetov a kartografov v spolupráci 
s ostatnými geodetickými profesijnými orga-
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nizáciami na Slovensku, Úradom geodézie 
kartografie a katastra SR a Stavebnou fakul-
tou STU v Bratislave, pripravuje už 24. SGD, 
ktoré sa budú konať 10. – 11. novembra 
2016 v Trnave v hoteli Holiday Inn.

 
V spolupráci s odbornými garantmi pripravu-
jeme tento odborný program:
— Informácie z odboru geodézia a kartogra-

fia,
— Vykonávanie geodetických a kartografic-

kých prác na Slovensku,
— Uplatňovanie nových technológií v geodé-

zii a kartografii,
— Vystúpenia zástupcov univerzít s odbormi 

geodézia a kartografia na Slovensku,
— Novinky v oblasti používania dronov (lieta-

diel spôsobilých lietať bez pilota).
 
Súčasťou podujatia bude aj výstava mo-

dernej meračskej techniky a tradične aj spo-
ločenský večer.

 
Srdečne vás na 24. SGD pozývame a teší-

me sa na spoločné stretnutie v Trnave.
 

Krátka správa č. 17/2016 

– Pozvánka na Slávnostný večer pri 

príležitosti 20. výročia založenia Komory

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 9. 9. 2016
 

Vážený člen KGaK,
keďže sa do určeného termínu nevyčerpala 
kapacita divadla, možno sa v prípade záujmu 
ešte stále prihlásiť na Slávnostný večer, kto-
rý sa uskutoční 7. 10. 2016 v divadle Nová 
scéna v Bratislave.
V prílohe posielame zoznam doteraz prihláse-
ných účastníkov spoločenského večera.
 
Kancelária KGaK

Pozvánka na 24. SGD v Trnave

Milé dámy, vážení páni,
vlani sme 23. slovenské geodetické dni (SGD) organizovali po prvý raz v Trnave, 
našom malom slovenskom Ríme. Zmena miesta ich konania podujatiu prospela, 
a preto sme sa rozhodli, že aj 24. SGD pre vás pripravíme v Trnave.

Doba je zložitá, ale tak to bolo skoro vždy. Sú však aj chvíle a okamihy, ktoré 
sú príjemné a povzbudzujúce, napríklad stretnutia s kolegami, spolužiakmi či ob-
chodnými partnermi. Aj kvôli týmto zážitkom vás do Trnavy srdečne pozývame.

Máme záujem, aby bol pre vás program zaujímavý. Myslím, že sme pripravili 
pestrý obsah 24. SGD. Odborné bloky sú uvedené v pozvánke. Okrem tradičných 
blokov rokovania, akými sú informácie o činnosti Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR a Komory geodetov a kartografov a nové technológie v odbore ge-
odézia, sme zaradili aj blok, v ktorom vystúpia zástupcovia tých univerzít, kde sa 
vyučuje odbor geodézia a kartografia, aby nám predstavili svoje výskumné úlohy.

Čoraz častejšie sa v geodetickej praxi, ale aj v iných oblastiach, stretávame 
pri zbere údajov s využívaním lietadiel spôsobilých lietať bez pilota, známe pod 
názvom drony či UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Preto sme pripravili celý jeden 
blok venovaný tejto problematike z pohľadu platnej legislatívy a aplikácie dronov 
v geodézii. Radi by sme vám ukázali aj fungovanie dronov v priamej prevádzke.

24. SGD sa budú konať mesiac po najväčšom veľtrhu geodetickej techniky 
v Európe – INTERGEO v Hamburgu. Na tomto veľtrhu sa zúčastňujú všetci naši 
vystavovatelia, čo je zárukou, že aj na výstave v rámci 24. SGD uvidíme a dozvie-
me sa o najnovších  novinkách v oblasti geodetickej techniky.

Tohtoročné SGD sa konajú v roku, keď si KGaK pripomína 20. výročie od 
svojho založenia. Nech je aj táto skutočnosť podnetom na to, aby sme si toto 
významné výročie dôstojne pripomenuli, vzájomne sa podporili a aj sa príjemne 
zabavili. Po vlaňajšej dobrej skúsenosti nám na spoločenskom večere bude opäť 
hrať živá hudba. A navyše pripravujeme prekvapenie hlavne pre dámy a myslím 
si, že do istej miery aj pre pánov.

Dámy a páni, srdečne vás v mene organizačného výboru a odborných garan-
tov pozývam na 24. SGD do Trnavy.

Za odborných garantov a organizačný výbor 24. SGD Vladimír Stromček
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ŠTVRTOK 10. november 2016

9.30  –  9.45  Otvorenie 24. slovenských geodetických dní
9.45  –  10.45  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.
 
10.45 – 11.15 Prestávka
 
11.15  –  12.15  Vykonávanie gak prác na Slovensku

2. blok – odborný garant: Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 
LEITMANN, M. – KRÁLIK, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Líniové a plošné vecné bremená v súbore geodetických informácií KN.

ŠUPOVÁ, I. – HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Tvorba zjednodušeného operátu GP pre zápis chránených území do KN.

DROŠČÁK, B. a kolektív – Geodetický a kartografický ústav
Desať rokov SKPOS® 2006 – 2016

ŠTENCEL, K. – Český úřad zeměměřický a katastrální
Vyhotovování geometrických plánů v České republice
 
12.15  –  13.30 Obed
 
13.30 –  14.30 Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii

3. blok, 1. časť – odborný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 
MATÁK, E. – SSGK
Stred Európy alebo začiatok súradnicovej sústavy valcového zobrazenia 
na Slovensku

LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s. r. o.
Využitie nových technológií TRIMBLE v praxi

BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Novinky Leica Geosystems

TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s. r. o.
TOPCON elite surveye suite
 
14.30  –  15.00  Prestávka
15.00 –  16.15  Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii

3. blok, 2. časť – odborný garant: Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Riegl a Vexcel – prehľad riešení na fotogrametrický a laserový zber dát 
a možnosti vizualizácie technológiou unlimited detail od Euclideonu.

SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
GEOMAX – nové produkty 2016

BELICZOVA, J. – SGS PROJECTS&BUSINESS, s. r. o.
Trendy vývoja v geodetických a GIS technológiách
ORNTH, J. – ORNTH spol. s r.o.
Možnosti a spôsoby interpretácie dátových výstupov z neselektívnych 
meračských metód
16.15 – 16.30 Diskusia
 
16.30    Ukončenie 1. rokovacieho dňa 24. SGD
 

PIATOK 11. november 2016
 
9.00  –  10.30 Vystúpenia zástupcov univerzít na Slovensku

4. blok – odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
JANÁK, J. a kolektív – SvF STU v Bratislave
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodetických základov STU v Bratislave

KOPÁČIK, A.– KYRINOVIČ, P. – ERDÉLYI, J. – FRAŠTIA, M. – SvF STU 
v Bratislave
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie STU v Bratislave

IŽVOLTOVÁ, J. – SF ŽU Žilina
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie na Žilinskej univerzite v Žiline

FABRIKA, M. – LF TU Zvolen
Výskumné aktivity a projekty hospodárskej úpravy lesov a geodézie na TU 
vo Zvolene

BLIŠŤAN, P. – FBERG TU Košice
Výskumné aktivity a projekty Ústavu geodézie, kartografie a geografických 
informačných systémov na TU v Košiciach
 
10.30  –  11.00 Prestávka 
 
11.00 – 12.00  Novinky v oblasti používania UAV

5. blok – odborný garant: Ing. Marek Fraštia, PhD.
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum
 
BALHAR, D. – LAND OF DRONES, s. r. o.
Aktuální vývoj evropské legislativy pro provoz UAS

ŠRÁMKOVÁ, R. – NEMEČEK, M. – SURVEYE, s. r. o., Letecký úrad SR
Legislatívne podmienky používania bezpilotných prostriedkov na účely 
leteckého snímkovania v SR

FRAŠTIA, M. – MARČIŠ, M. – SvF STU v Bratislave
Niečo o dronoch z pohľadu geodeta

MARČIŠ, M. – FRAŠTIA, M. – FROHMANN E. – SvF STU v Bratislave, GEOTECH 
Bratislava, s. r. o.

Aplikácie UAV zariadení (nielen) v geodézii
12.00  –  12.30  Diskusia a ukončenie 24. SGD
 
12.30  –  14.00  Obed
 
Počas 24. slovenských geodetických dní prebieha aj výstava prístrojovej 
a spracovateľskej geodetickej techniky v termínoch:
štvrtok 9.00 – 17.00 hod. | piatok 9.00 – 12.00 hod.

Odborný program 24. slovenských geodetických dní



slovenský geodet a kartograf   3|2016 25n 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

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

Firma Topcon uvádza na trh novú zostavu elitných 
meracích prístrojov – ELITE SURVEY SUITE. V pred-
chádzajúcom čísle sme krátko predstavili jej prvú časť 
– robotickú totálnu stanicu GT-1000 s programom 
MAGNET 4. Dnes k nim pridávame GNSS RTK rover 
HiPer HR s kontrolérom FC-5000.

HiPer HR

Malý, ľahký a všestranne využiteľný GNSS prijímač 
HiPer HR. Konečne prijímač, ktorý zvládne všetko. 
Všetky možnosti, všetky satelitné systémy, všetky 
signály, všetky konfigurácie. Dnes i v budúcnosti. Je 
jedno či meriate v sieti referenčných staníc (napr. 
SKPOS), využívate rádiové RTK (báza – rover), RTK cez 
Bluetooth (báza – rover riešenie na krátke vzdialenosti 
– LongLink), tvoríte si vlastnú lokálnu sieť referenč-
ných staníc (Magnet Relay), meriate statiku alebo kom-
binujete RTK s robotickou totálnou stanicou (Hybrid 
Positioning). Na všetko vám stačí jediný GNSS prijímač 
– HiPer HR. Pritom je menší a ľahší ako ktorýkoľvek 
iný RTK rover. Nová Topcon TILT technológia zabezpe-
čuje možnosť merania s naklonenou výtyčkou. Teraz 
už zameranie rohov budov alebo ťažko prístupných 

Ak ste si mysleli, že spoločnosť Trimble v tomto roku 
už s ničím neprekvapí, boli ste na omyle. Dominantou 
výstavy Intergeo 2016 v nemeckom Hamburgu sa stala 
univerzálna meracia stanica (UMS) Trimble SX10.

Práve táto revolučná skenovacia totálna stanica Trim-
ble SX10 napĺňa plnohodnotne pojem „univerzálna 
meracia stanica“. Je to prvé geodetické zariadenie od 
spoločnosti Trimble, s ktorým viete vykonávať všetky 
geodetické činnosti, a to rôznymi metódami merania. 

V UMS Trimble SX10 sú zakomponované najmodernejšie 

technológie, ktoré sa využívajú vo výkonnom rade robo-
tických totálnych staníc Trimble. Vďaka týmto technológi-
ám viete plnohodnotne vykonávať jednomužné konvenčné 

meranie a vytyčovanie, či už pôjde o aplikácie v inžinier-

ELITE SURVEY SUITE

Nová univerzálna meracia stanica Trimble SX10

FC-5000

Odolný a výkonný 7-palcový tablet s Windows 10. 
Nový poľný záznamník (kontrolér) FC-5000 prináša 
vysokovýkonný počítač a špičkovú zobrazovaciu 
jednotku, čitateľnú aj na priamom slnku. Obsluha RTK 
rovera alebo robotickej totálnej stanice je s FC-5000 
a programom MAGNET radosťou. Samozrejmé prvky 
výbavy, ako sú wifi a bluetooth pripojenia, dopĺňa dvo-
jica kamier (predná, zadná), integrovaný GPS prijímač 
(2 – 5 m) alebo 4G LTE modem. S výkonnou batériou 
na viac ako 10 h používania a odolnosťou podľa 
certifikácie IP68 získate do firmy nového obľúbeného 
pomocníka.

Viac informácií o riešeniach Topcon a Sokkia získate na adrese: geotopcon@surveye.sk www.surveye.sk

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geotronics.sk, alebo priamo u obchodníka, mail: obchod@geotronics.sk, tel.: +421 918 868 633.

miest nebude vyžadovať zlo-
žité a nepresné pretínania, 
ale ich jednoducho a priamo 
zameriate. To všetko vďaka 
vstavanej šesťosovej inerciál-
nej jednotke a trojosovému 
digitálnemu kompasu. Tento 
deväťosový mikroelektrome-
chanický systém zabezpečí 
určenie presnej polohy bodu 
aj pri 15° náklone výtyčky. 
Nový HiPer HR v odolnom 
hliníkovom puzdre, s wifi 
a bluetooth, odolnosťou 
proti pádu z 2 m a IP67 sa 
ľahko stane vaším novým 
najlepším meračským po-
mocníkom.
 

skej geodézii, katastri alebo pri monitoringu objektov. Je 
vyrábaná v uhlovej presnosti 1“ a vybavená veľmi pres-

ným diaľkomerom s presnosťou až 1 mm + 1,5 ppm.

Chcete zdokumentovať stavbu alebo určovať body 
priesekovou fotogrametriou? Trimble SX10 využíva 
vylepšenú technológiu Trimble VISION. Zariadenie ob-

sahuje až 3 kalibrované kamery. Revolučná je aj v tom, 
že manuálne cielenie vykonávate pomocou kamery 
zabudovanej priamo v ďalekohľade. Bonusom je kame-
ra zabudovaná v optickej olovnici. Takže na kontrolnej 
jednotke vidíte súčasne nielen elektronickú libelu, čiže 
urovnanie, ale aj správnosť centrácie.

Najväčším benefitom UMS Trimble SX10 je najmä mož-
nosť rýchleho a veľmi presného skenovania s rýchlos-

ťou až 26 600 bodov za sekundu.

V softvéri Trimble Business Center si všetky naskenova-
né, fotogrametrické a konvenčne namerané dáta rýchlo 
spracujete a nadštandardne využijete pre daný projekt.

Trimble SX10 uzavrel éru, keď ste na každú aplikáciu 
potrebovali osobitne dané zariadenie. Dnes si viete 
s jedným zariadením poradiť s akoukoľvek situáciou.

Predaj začne už od januára 2017. 
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
2. júna 2016 v Gbeľanoch

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 T: priebežne 

 
Uznesenie 1/2015 Z č. 1/2015

Zodpovedný člen predstavenstva v spo-
lupráci s členmi Skúšobnej a autorizačnej 
komisie spracuje návrh výberu noriem pre 
potreby AGaK, zoradených podľa dôležitosti.
Z: Ing. Gargalovič v spolupráci s členmi SaAK
 T: splnené

Z: Ing. Pobjecký – rokovanie s ÚNMS pri zmene počtu 
prístupov.
 T: podpísanie zmluvy k 1. 7. 2016

 
Ing. Pobjecký po rokovaní so zástupcami 
ÚNMS SR predkladá návrh zmluvy pre 218 
prístupov. Poskytovateľ sa v nej zaväzuje po-
skytnúť 218 prístupov k službe STN-online 
s možnosťou čítania, prenosu textu alebo 
grafiky a tlače slovenských technických no-
riem (ďalej len STN) používateľom prijímate-
ľa k súboru vybraných STN v elektronickom 
formáte PDF a poskytnuté STN pravidelne 
aktualizovať.

Za 1 prístup k službe STN-online sa po-
važuje poskytnutie STN výhradne pre 1 pra-
covnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na 
každej pracovnej stanici, pričom pracovnou 
stanicou sa rozumie základný počítač, na 
ktorom sa priamo otvárajú PDF súbory a kto-
rý neposkytuje sieťovú službu súbežného 
prístupu z viacerých počítačov. Prístupom 
k službe STN-online rozšíreným o možnosť 
tlače STN sa rozumie jedno vytlačenie celej 
STN v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup. 
Aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie 
STN, ktorými sa mení, opravuje a nahrádza 
či ruší poskytnutá STN.

 

Uznesenie 3/2015 Z č. 2/2015

Predstavenstvo komory ustanovuje prí-
pravný výbor pre organizáciu slávnostného 
stretnutia k 20. výročiu založenia Komory.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň, Ing. Hudec, Ing. Holá, Ing. Her-
manová, Ing. Lukáč, prof. Ing. Kopáčik, PhD., Ing. Geisseová 

1.  slávnostné stretnutie spojené s odovzdá-
vaním cien,

2. reedícia publikácie Komory (predseda 
re  dakčnej rady Ing. Štefan Lukáč, Ing. 
Stromček, redakčná rada SGaK). 
 

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva povinnosť spracovať 
návrh nového zákona (prípadne novelizácie) 
o Komore geodetov a kartografov s dôra-
zom na samotnú činnosť a kontrolu kvality 
AGaK a riešenie členstva alebo registrácie 
zahraničných osôb pri cezhranične poskyto-
vaných službách AGaK. 
Z: Legislatívna rada komory T: priebežne

 
Uznesenie 6/2016 Z č. 3/2016

Dorieši sa problematika regionálneho zá-
stupcu v Banskej Bystrici.
Z: Ing. Hardoš, Ing.Stromček T: splnené

 
Po konzultácii s predchádzajúcim regionál-
nym zástupcom Ing. Matúšom Simanom 
bola navrhnutá a zástupcami predstavenstva 
odsúhlasená nová regionálna zástupkyňa Ing. 
Martina Bušniaková, ktorá dostala pozvanie 
aj na spoločné rokovanie orgánov KGaK, kde 
jej bol odovzdaný vymenovací dekrét. 

Rôzne
 

Spoločné rokovanie orgánov KGaK

 
Ing. Hardoš – na stretnutí so zástupcami 
ÚGKK SR sa bude zaujímať o ich ďalší zámer 

s pôvodnými návrhmi zákonov, ktoré sú stá-
le evidované na Úrade vlády SR.

Navrhovaný program:
1. Spolupráca KGaK s pracovníkmi OKI 
ÚGKK SR pri zabezpečení prezentácie so 
štatistikami ich činnosti, ako aj s vytypova-
ním najproblematickejších častí elaborátu 
geodetických prác odovzdávaných do štátnej 
dokumentácie (GP a vytyčovacie protokoly) 
na regionálnych stretnutiach KGaK v priebe-
hu roka 2016.
2. Legislatívne zámery ÚGKK SR a možnosť 
KGaK spolupracovať pri tvorbe a návrhu zá-
kona o Komore a súvisiacich zákonoch.
3. Prerokovanie požiadavky na vzdelanie 
vyplývajúcej z Usmernenia ÚGKK SR č. USM 
_UGKK SR_11/2015, zo 6. mája 2015, kto-
rým sa ustanovuje postup pri vydávaní pre-
ukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na 
cudzie nehnuteľnosti.
4. Spolupráca pri tvorbe vyhlášky ÚGKK SR 
o cenách prác pre KN (OKO novým mapo-
vaním, GP, vytyčovanie hraníc...), ktorých vý-
sledky sa preberajú do štátnej dokumentácie
— aby bola zabezpečená ich kvalita,
— aby zlé údaje neznehodnocovali operát 

KN,
— aby sa nevyvolávali zbytočné spory vlast-

níkov.
5.  Spolupráca pri tvorbe, resp. aktualizácii, 
modernizácii smernice pre OKO NM.
6. Spolupráca komerčnej sféry pri príprave 
technických podkladov (kontrolné merania, 
ZPMZ...) pre opravy chýb v operáte KN.
Možnosť, aby AGaK mal právo podať návrh na 
opravu chyby v KN tak, aby na ňu katastrál-
ny odbor musel reagovať v zákonnej lehote 
30 dní (momentálne návrh geodeta posudzu-
je len katastrálny odbor, ktorý následne rieši 
chybu z vlastného podnetu bez termínu).
7. Spolupráca pri stanovovaní predpoklada-
nej hodnoty zákazky, pri prípravných trho-

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
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vých konzultáciách a pri posudzovaní nepri-
merane nízkych ponúk pre verejné súťaže.
8. Možnosti podpory Úradu pre účasť pra-
covníkov OÚ katastrálnych odborov na regio-
nálnych stretnutiach KGaK.
9. Rôzne.
10. Diskusia.

 
Zmluva o spolupráci so Spoločnosťou pre 

fotogrametriu a diaľkový prieskum – SSFDP

— návrh zmluvy spracovaný Ing. Stromče-
kom členovia predstavenstva Komory 
odsúhlasili a Ing. Marekovi Fraštiovi, PhD., 
predsedovi spoločnosti, bude predložený 
29. 6. 2016.

— úloha zaktualizovať všetky dohody o spolu-
práci, ktoré ma Komora uzavreté s partner-
skými organizáciami, prípadne návrh na 
memorandum o spolupráci so všetkými 
organizáciami v rezorte, zostávajú v plat-
nosti a budú prerokované na najbližšom 
stretnutí odborných garantov 24. SGD.

Z: Ing. Stromček

 
Ing. Hardoš

 Od Európskej komisie (Directorate-Ge-
neral for Internal Market, Industry; Entre-
preneurship and SMEs – pre vnútorný trh, 
priemysel, podnikanie a malých a stredných 
podnikov) bola 4. 5. 2016 elektronicky prija-
tá informácia o uzavretí zmluvy s European 
Council of Engineers’ Chambers (Európskou 
radou komôr inžinierov) na spracovanie vše-
obecného systému uznávania odborných 
kvalifikácií pre regulované povolania – dotaz-
ník na zhodnotenie regulovaných povolaní. 
Dohodnutý je spoločný postup s ÚGKK SR 
– koordinácia odpovedí z Úradu a z Komory 
(každý subjekt musí poslať samostatné odpo-
vede).

Platný všeobecný systém uznávania pro-
fesijných kvalifikácií – znalosť jazyka, pre-
skúšanie profesijnej organizácie, v prípade 
potreby kompenzačné opatrenia (napr. spo-
ločné práce na projektoch s firmou pôsobia-
cou v danej krajine).

Zásady nového návrhu – splnenie stano-
vených bodov vo vzdelávaní a automatické 
uznanie kvalifikácie, alebo po predložení po-
žadovaného vzdelania uchádzač absolvuje 
spoločný európsky test a na základe úspeš-
nosti v teste mu bude uznaná autorizácia.

Keďže pre inžinierske (regulované) profe-
sie nie jedinou podmienkou správna technika 
merania, ale predovšetkým splnenie legisla-
tívnych náležitostí, ktoré však nie je možné 
zjednotiť v teste pre všetky európske krajiny, 
KGaK v spolupráci s ÚGKK SR spracovala 
dotazník, z ktorého vyplýva, že presadzujú 
doterajší spôsob uznávania kvalifikácie – mi-
nimálne skúška z legislatívy v danej krajine. 
Zástupca Komory aj Úradu súčasne prejavili 
záujem o účasť na prípadných workshopoch 
k danej problematike
 16. 5. 2016 sa zúčastnil na valnom 
zhromaždení Združenia pre stavebné právo 
Slovenska. Do predsedníctva bol zvolený za 
KGaK Ing. Štefan Lukáč. Nákup publikácie 
Kniha o stavebnom práve – ESCL Book of 
Construction Law, v cene 95,- eur pre Komo-
ru členovia predstavenstva podporili (odpove-
de 15 štátov k subdodávateľským vzťahom).

 
Uznesenie 7 z VZ/2016

Napomáhať začleneniu odborných geodetic-
kých činností zo štátnej do súkromnej sféry 
na zlepšenie hospodárskej pozície geodeta 
na trhu práce. 
Termín: priebežne Z: Ing. Repáň, Ing. Raškovič, 
 Ing. Kuchar (štúdia KGaK na zlepšenie  
 podnikateľského prostredia)

 

Repáň – priebežne sa pracuje a novelizuje 
smernica OKO NM,
— SPM – analýza odovzdaná,
— prejavený záujem ÚGKK SR o spracovanie 

vyhlášky o cenách,
— možnosť vstupu profesijných organizácií 

pri verejnom obstarávaní ako nezávis-
lej profesijnej konzultačnej organizácie, 
prieskum trhu cez profesijné organizácie.
  

Ing. Jaroslav Hraška (podnet z diskusie a ná-
vrhov na VZ 2016)

 reakcia na overovanie GaK činností AGaK 
 poukázal na rozdielnosť postavenia AGaK 
vo firme – konateľ – zamestnanec – pre ka-
maráta.

Navrhol vypracovať odporúčanie – po-
stup, ako sa majú overovať činnosti podlieha-
júce autorizačnému overeniu, aby to slúžilo 
ako pomôcka pri argumentácii aj pre zamest-
nancov voči zamestnávateľovi, kamarátovi 
atď. Odporučiť – stanoviť aj cenu za overenie.

Ing. Repáň je poverený preskúmať mož-
nosť vypracovania manuálu činností AGaK 
pri autorizovaní.

Uznesenie 7/2016 Z č.4/2016

Aktualizácia zmluvy o autorizácii.
Z: Ing. Repáň T: 29. 9. 2016

 
Riešenie opráv chýb v katastri

 
Zaradené ako bod programu na spoločnom 
rokovaní s ÚGKK SR.

Úlohou je zapojenie komerčnej sféry do 
vypracovania technických podkladov (kon-
trolné merania, ZPMZ...) pre opravy chýb 
v operáte KN.

Komora navrhuje, aby AGaK mal právo 
podať návrh na opravu chyby v KN tak, aby 
na ňu katastrálny odbor musel reagovať v zá-

Rokovanie predstavenstva KGaK.



slovenský geodet a kartograf   3|201628

konnej lehote 30 dní (momentálne návrh ge-
odeta posudzuje len katastrálny odbor, ktorý 
následne rieši chybu z vlastného podnetu bez 
termínu).

 
Pracovná cesta pre švajčiarskych 

inžinierova geodetov

 
V kancelárii Komory sa 26. 5. 2016 uskutoč-
nilo stretnutie s p. Horákovou, zástupkyňou 
spoločnosti HORATIA – cestovná kancelária. 
Konzultovala pripravovanú spoločensko-pra-
covnú cestu pre švajčiarskych inžinierov a ge-
odetov, ktorá by sa mala uskutočniť na jeseň 
2017. Predložila témy, ktoré by ich klientov 
zaujímali:
1.  Zememeračstvo a geodézia na Slovensku
2.  Návšteva katastrálneho úradu – informá-

cie o katastri na Slovensku, plány do bu-
dúcnosti, ochrana súkromného majetku 
štátnymi inštitúciami, dokumentačný sys-
tém pozemkov, práva vlastníkov

3.  Stavba vodných diel – Gabčíkovo
4.  Stavba vodných diel pre poľnohospodár-

stvo a získavanie energie – multifunkčné 
zariadenia a projekty

5.  Stavba mostov (Dunaj)
6.  Protipovodňová ochrana
7.  Plánovanie rozvoja miest a obcí
8.  Návšteva súkromnej geodetickej kancelárie

 
Komora prisľúbila zorganizovať s Úradom 
prezentáciu k bodu 1 a nájsť vhodnú a ochot-
nú firmu k bodu 8.

K ostatným bodom jej boli odporúčané 
kontakty na príslušné ministerstvá, úrady, prí-
padné konkrétne kontaktné osoby.

Komora sa pokúsi zároveň vyčísliť približ-
né náklady, ktoré by mala cestovná kancelá-
ria dať do poplatku za zájazd a uhradiť Komo-
re, prípadne prednášateľom a pod.

 
Odber noriem

 
Od členky KGaK Ing. Prosuchovej bolo 4. 5. 
2016 prijaté vyjadrenie k odberu noriem:

Ako veľká firma odoberajú normy pros-
tredníctvom STN-online, resp. predchádza-
júceho online systému už 12 rokov. Majú 
zabezpečený prístup k prehliadaniu textov 
noriem pre vybraných pracovníkov a záro-
veň možnosť tlače požadovanej normy v ob-
medzenom množstve, ale dostačujúcom pre 
všetkých pracovníkov firmy, keďže existuje 

knižnica, z ktorej si možno tieto normy vypo-
žičať. Prístup je zabezpečený pre všetky sta-
vebné normy, manažérske normy a niektoré 
vybrané, stanovené v zmluve s ÚNMS SR. 
Získanú normu zaradia do knižnice a samo-
statný program, ktorý porovnáva databázu 
zakúpených noriem s platným stavom na 
ÚNMS SR, upozorní zodpovedného pracov-
níka na aktualizáciu.

Bodové hodnotenie odberu noriem:
Odsúhlasené je prideľovanie bodov len 

tým členom Komory, ktorí sa prihlásia na 
elektronický odber STN prostredníctvom 
KGaK. Je to nesprávny názor, pretože ak 
majú geodeti zabezpečený tento prístup 
prostredníctvom svojej organizácie v širšom 
zábere a na vyššej kvalitatívnej úrovni, je ich 
vzdelávanie ohľadne STN tak isto zabezpe-
čené ako u tých členov, ktorí sa prihlásia 
na odber prostredníctvom KGaK. Za čo sú 
vlastne body prideľované – za vzdelávanie 
a nie za prístup.

Pokladá za nesprávny názor, že sa body 
pridelia len jednému zamestnancovi firmy, 
ktorý ma online prístup – ak sa norma vytla-
čí, prístup k nej predsa majú všetci zamest-
nanci – stačí ak majú normu v príručnej 
knižnici.

 
Členovia predstavenstva sa stotožňujú s ná-
zorom, že odber noriem nie je vzdelávanie 
a na VZ nepodporovali návrh na bodovanie 
odberu noriem. Odsúhlasili si to samotní čle-
novia.

V takýchto prípadoch – odber noriem pre 
zamestnancov veľkých firiem – treba doru-
čiť kancelárii Komory relevantné potvrdenie 
o odbere a pri bodovaní vzdelávania sa bude 
postupovať ad hoc.

 
Ing. Repáň

 
Na základe žiadosti MPaRV SR z 1. 6. 2016 
o vyjadrenie k tvorbe cien za spracovanie 
a vykonanie JPÚ bolo spracované vyjadrenie 
Komory k cenám za jednoduché pozemkové 
úpravy.

Cenník zverejnený na webovej stránke Ko-
mory nie je vhodný na určovanie cien jedno-
duchých pozemkových úprav. Bol vytvorený 
pre účely tzv. veľkých komplexných pozem-
kových úprav. Preto aj referenčné údaje sa 
vzťahujú k projektu s priemernou veľkosťou 

1 000 ha. Tento cenník možno primerane 
použiť pri kalkulácii prác na jednoduchých 
pozemkových úpravách iba v prípade, ak by 
išlo o veľkú výmeru nad 500 ha. Jednoduché 
pozemkové úpravy sa zvyčajne vykonávajú 
na malej výmere do 20 ha, resp. 50 ha. Pri 
stanovení cien odporúčame viacero možnos-
tí:
1.  Podľa znaleckého posudku – vo výške 

2 % z ceny znaleckého posudku za 1 m2 
pozemku.

2.  V rozmedzí 0,25 eur – 0,60 eur s DPH 
za 1 m2 podľa účelu a zložitosti projektu 
a podľa počtu známych vlastníkov.

3.  Podľa hodinových sadzieb spracovateľov 
projektov (projektantov pozemkových 
úprav, autorizovaných geodetov a karto-
grafov) – vo výške 35 eur/hod.
 

Súťaž na nové PPÚ pokračuje, v riešení je 
požiadavka na doplnenie a vysvetlenie.

Nastavenie súťaže – prebieha v 7 krajoch 
okrem Bratislavy, odborné kritériá súťaže 
(technická a odborná spôsobilosť, referencie) 
boli deklarované vysoko – vznik združení po 
krajoch.
Súťaž uzavretá.

 
Ing. Stromček

24. SGD – navrhované odborné bloky:
2. blok – vyhotovovanie GP v ČR a na Sloven-
sku – účasť prisľúbil predseda ČUZK
3. blok – výskumné úlohy od zástupcov uni-
verzít
4. blok – GIS, využívanie cestnej databázy, 
dronov

 
Ing. Raškovič

 
 pri príprave nového zákona o GAK navrhu-
je prehodnotenie rozdelenia vybraných GaK 
činností na základe zvýšenej presnosti. Taxa-
tívne vymenovanie sa mu zdá prežité.

Ing. Hardoš – preferuje rozdelenie podľa 
druhu činnosti. Vybrané GaK činnosti by mali 
vykonávať autorizovaní geodeti a kartografi. 
Autorizačná pečiatka zahŕňa nielen kvalitu 
a presnosť, ale aj znalosť príslušných tech-
nických a legislatívnych predpisov v danej 
oblasti overovania, spoľahlivosť a garanciu 
výsledkov. Geodet má byť manažérom, nielen 
zberačom údajov.
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Informácie z rokovania orgánov KGaK 
3. júna 2016 v Gbeľanoch 

Informácia o činnosti 
DR, SaAK, DK, RR

Ing. Hardoš

Na úvod spoločného rokovania informoval 
účastníkov spoločného rokovania o zvolení 
novej regionálnej zástupkyne pre Bansko-
bystrický kraj. Po konzultácii s predchádza-
júcim regionálnym zástupcom Ing. Matúšom 
Simanom bola navrhnutá a zástupcami pred-
stavenstva odsúhlasená nová regionálna 
zástupkyňa Ing. Martina Bušniaková, ktorá 
dostala pozvanie aj na spoločné rokovanie 
orgánov KGaK, kde jej bol odovzdaný vyme-
novací dekrét. 

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR)

Prierez činnosti Dozornej rady bol prednese-
ný na valnom zhromaždení. 

V činnosti orgánov Komory sa nevyskytli 
nedostatky. Zmeny v navrhovanom rozpočte 
boli minimálne. Dozorná rada upozorňuje na 
znížený počet regionálnych stretnutí a apelu-
je na členov predstavenstva motivovať regio-
nálnych zástupcov k ich organizácii. Upozor-
ňujú aj na neplnenie si povinnosti spracúvať 
správy zo zahraničných služobných ciest.

Uskutočnila sa kontrola hospodárenia za 
1. štvrťrok. Čerpanie prostriedkov za tento 
krátky čas však z pochopiteľných dôvodov 
nemá adekvátnu vypovedaciu schopnosť.

Ing. Hardoš

Zníženú frekvenciu regionálnych stretnutí 
možno zdôvodniť 2,5-ročným legislatívnym 
procesom ohľadne nových zákonov. 

Podľa jeho názoru sú správy z ciest na FIG 
pravidelne zverejňované, otázkou zostávajú 
správy z CLGE. Často sú pre náročnosť a dl-
hodobosť riešenia danej problematiky témy 
presúvané a prerokúvané aj na ďalších roko-
vaniach CLGE. Najdôležitejšie prijaté závery 
sú publikované v správe o činnosti Komory. 

Ing. Hermanová

Regionálne stretnutia úzko súvisia so vzťa-

hom s ÚGKK SR. Navrhuje, aby bola táto té-
ma prediskutovaná na najbližšom pracovnom 
stretnutí so zástupcami ÚGKK SR a pokúsilo 
sa nájsť spoločné riešenie pre ústretový prí-
stup k regionálnym stretnutiam zo strany 
katastrálnych úradov. Nevylučuje však, že 
okrem problematiky katastra je pre členov 
zaujímavý aj vnútorný život Komory.

Ing. Stromček

V minulom roku zorganizoval regionálne 
stretnutie bez zástupcov ÚGKK SR, pozvanie 
však prijala vedúca katastrálneho odboru. Na 
stretnutí si vymieňali osobné skúsenosti.

Ing. Pobjecký

Podľa jeho názoru organizovať v Bratislave 
regionálne stretnutie pre 200 účastníkov len 
z dôvodu splnenia úlohy, bez navrhnutých 
tém nemá význam. V rámci diskusie síce mô-
že vzísť zaujímavá téma, ale je tu riziko plytva-
nia prostriedkami Komory.

Ing. Milan Dzúr-Gejdoš (člen Skúšobnej 
a autorizačnej komisie)
Konštatuje znížený počet prihlášok na kvalifi-
kačné skúšky, ktoré sa v poslednom období 
realizujú 1x v roku. Na jeseň v roku 2015 boli 
všetci prihlásení účastníci v skúškach úspeš-
ní. Pre tento rok sú evidovaní 5 záujemcovia 
a skúška bude zrealizovaná opäť v jesennom 
termíne. Naďalej však pretrváva problém 
s prijatými projektmi, ktoré sa pred skúškou 
posudzujú. V tomto roku kritériám vyhovujú 
len 2 záujemcovia.

Pre prejavený záujem členov Komory je aj 
v tomto roku pripravovaný prípravný kurz pre 
uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inži-
nierskej geodézie, s možnou účasťou členov 
Komory. 

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
Členovia Disciplinárnej komisie v tomto roku 
absolvovali výjazdné zasadanie v Beniciach. 
Prijatých je 9 sťažností z oblasti katastra 

nehnuteľností. Jedna sťažnosť je prijatá z OKI 
ÚGKK SR na člena KGaK. Jej podstatou je 
síce preskúmanie konania člena Komory vo 
veci plnenia povinností podľa §9 ods. 2 písm. 
e) zákona NR SR č. 216/1995 – etický kó-
dex, avšak súčasne mu je prikazované odbor-
né riešenie, s ktorým AGaK nesúhlasí. Podľa 
názoru Disciplinárnej komisie Úrad síce vyko-
náva štátny dozor v oblasti katastra, ale nemá 
právo prinútiť AGaK k riešeniu. 

Ing. Renáta Šrámková, Ing. Vladimír Vázal 

(členovia RR SGaK)
V mene redakčnej rady Ing. Šrámková oslo-
vila účastníkov stretnutia, aby v prípade, ak 
je zo strany členov Komory záujem o vyššiu 
odbornosť bulletinu, navrhli aspoň tému, 
ktorá by mohla zaujať. Predseda redakčnej 
rady sa snaží o získavanie príspevkov z od-
borných seminárov a konferencií z dôvodu, 
že príspevky od členov Komory nie sú. Pripo-
menula požiadavku predsedu redakčnej rady 
na zvýšenie prostriedkov o cca 1 000,- eur 
– odsúhlasené.

Slovenský geodet a kartograf je predo-
všetkým informačný bulletin, ktorého úmys-
lom je navyše prinášať aj odborné príspevky 
prezentujúce odborné práce.

Redakčná rada sa v súčasnosti venuje prí-
prave 2. čísla bulletinu SGaK. 

Obsah tvoria tieto odborné príspevky: 
Ing. V. Kadlečíková (oslovená Ing. Hardo-

šom na zasadaní FIG) – S geodéziou okolo 
sveta.

Ing. O. Poldaufová – Ing. P. Katona – Vec-
né bremená s verejnoprávnym prvkom.

Druhú časť čísla tvoria materiály z usku-
točneného valného zhromaždenia, oznamy 
o činnosti orgánov KGaK.

Novozavedená rubrika „Novinky prístro-
jovej techniky“ je bezplatná a možno v nej 
uverejňovať aj novinky zo softvérovej oblasti.
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Informácia o činnosti odborných 
komisií (Kataster a pozemkové 
úpravy, Ekonomická, Inžinierska 
geodézia, TNK č. 89 Geodézia a 
kartografia)

Ing. Vladimír Raškovič (predseda Komisie 
pre Kataster nehnuteľností a pozemkové 
úpravy)
Ťažiskovými témami zostáva elektronické 
získavanie údajov katastra pre geodeta 
– dotiahnutie aplikácií Kontrola GP, prehlia-
danie údajov katastra nehnuteľností CICA, 
webová služba MAPKA. Prínosom súčasné-
ho vedenie Úradu je, že sa začalo venovať aj 
technickej stránke katastra nehnuteľností.

Hľadajú sa riešenia vyhnúť sa zvyškovým 
parcelám. Akýkoľvek predpis však závisí od 
prijatia zákonov a následne vyhlášky. V sú-
časnosti sa rozpracúvajú tzv. dodávateľské 
podmienky prác do štátnej dokumentácie, 
resp. metodický návod pre GP, ktorý by mo-
hol byť podobný ako pri ROEP, PU, vytyčova-
nie hraníc pozemkov.

V súčasnosti komisia v spolupráci s Ka-
tastrálnym odborom spracúva prednášku, 
ktorá by mohla byť prezentovaná v rámci re-
gionálnych stretnutí.

Všetky navrhované a v súčasnosti rieše-
né témy elektronického prístupu k údajom 
KN budú diskutované v prípade potreby aj 
s prípadným novým vedením Úradu.

Pozemkové úpravy

Na MPa RV SR sa novelizuje metodický 
návod na výkon GaK činností pre PPÚ. Za 
agendu je zodpovedný Ing. Štefan Nagy.

Súťaž na nové PPÚ je uzavretá. 

Ing. Miroslav Hudec (informoval v zastúpení 
predsedu Ekonomickej komisie)
Komisia sa zaoberala riešením výkonu GaK 
činností neoprávnenými osobami (živnosti) 
a na základe stanoviska advokátskej kance-
lárie spracovali príspevok s danou tematikou, 
ktorý bol súčasťou odborného programu na 
valnom zhromaždení.

V priebehu roka spracúvali žiadosti 
o stanovisko k cenám za zákazky, o ktoré 
požiadali mestá, štátne inštitúcie (ÚGKK SR, 
MPaRV SR) a riešili sa minimálne ceny pri 
verejných obstarávaniach.

V súčasnosti sa aktualizuje kalkulácia ho-
dinovej sadzby geodeta a kartografa.

Ing. Ján Hardoš (člen Komisie inžinierskej 
geodézie)
Komisia sa v poslednom období venova-
la návrhu nového stavebného zákona, čo 
v minulom volebnom období neprešiel, poda-
rilo sa však doň zaradiť niektoré vybrané čin-
nosti GaK, a vyhláške č. 300/2009, ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov.

Samostatne sa riešia individuálne podne-
ty, hlavne od členov KGaK.

Komisia TNK č. 89 Geodézia a kartografia

Z dôvodu zrušenia SÚTN boli všetky technic-
ké komisie presunuté pod ÚNMS SR a pre-
behla ich reštrukturalizácia. Komisiu TNK č. 
89 Geodézia a kartografia sa podarilo zacho-
vať ako samostatnú. 

Predseda: prof. Ing. Kopáčik, PhD., členo-
via: za KGaK Ing. Lukáč, za súkromné firmy 
Ing. Hardoš, Ing. Ján Hajabács.

Oslovuje však všetkých účastníkov zasa-
dania o nové návrhy k členstvu v TNK komisii.

Rôzne

ÚGKK SR

Ing. Hardoš informoval účastníkov o stretnutí 
s predsedníčkou ÚGKK SR.
— Navrhla spoluprácu pri tvorbe návrhu vy-

hlášky ÚGKK SR o cenách prác pre KN 
(OKO novým mapovaním, GP, vytyčovanie 
hraníc pozemkov...), ktorých výsledky sa 
preberajú do štátnej dokumentácie. Zod-
povedný za prípravu návrhu za KGaK je 
Ing. Repáň, predseda Ekonomickej komi-
sie.

— Informovala o zvýšení tlaku na väčšiu otvo-
renosť katastra voči užívateľom (OPEN 

DATA). Pre geodetov je to v poriadku, ale 
pre anonymných užívateľov je otvorenosť 
z hľadiska bezpečnosti vlastníctva riziko-
vá.

STN ÚNMS SR 

Ing. Pobjecký po rokovaní so zástupcami 
ÚNMS SR predložil návrh zmluvy pre 218 
prístupov. Poskytovateľ sa v nej zaväzuje 
poskytnúť 218 prístupov k službe STN-onli-
ne s možnosťou čítania, prenosu textu alebo 
grafiky a tlače slovenských technických 
noriem (ďalej len STN) užívateľom prijímateľa 
k súboru vybraných STN v elektronickom 
formáte PDF a poskytn uté STN pravidelne 
aktualizovať.

Na základe vyjadrenia členky Komory k odbe-
ru noriem pre zamestnancov veľkých firiem 
(nie prostredníctvom Komory) členovia pred-
stavenstva na svojom zasadaní rozhodli, že 
v takýchto prípadoch je potrebné doručiť kan-
celárii komory relevantné potvrdenie o ich 
odbere a pri bodovaní vzdelávania za odber 
noriem sa bude postupovať ad hoc.

Ceny jednoduchých pozemkových úprav

Na základe žiadosti MPaRV SR z 1. júna 2016 
o vyjadrenie k tvorbe cien za spracovanie 
a vykonanie JPÚ bolo spracované vyjadrenie 
Komory k cenám za jednoduché pozemkové 
úpravy (spracoval Ing. Repáň )  – pozri infor-
mácie zo zasadania predstavenstva.

Pracovná cesta pre švajčiarskych 

inžinierova geodetov

V kancelárii Komory sa 26. 5. 2016 uskutoč-
nilo stretnutie s p. Horákovou, zástupkyňou 
spoločnosti HORATIA – cestovná kancelária. 
Konzultovala pripravovanú spoločensko-pra-
covnú cestu pre švajčiarskych inžinierov a ge-

Spoločné rokovanie 
orgánov KGaK.
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odetov, ktorá by sa mala uskutočniť na jeseň 
2017. Predložila témy, ktoré by ich klientov 
zaujímali:
1.  Zememeračstvo a geodézia na Slovensku 
2.  Návšteva katastrálneho úradu – informá-

cie o katastri na Slovensku, plány do bu-
dúcnosti, ochrana súkromného majetku 
štátnymi inštitúciami, dokumentačný sys-
tém pozemkov, práva vlastníkov 

3.  Stavba vodných diel – Gabčíkovo
4.  Stavba vodných diel pre poľnohospodár-

stvo a získavanie energie – multifunkčné 
zariadenia a projekty

5.  Stavba mostov (Dunaj) 
6.  Protipovodňová ochrana
7.  Plánovanie rozvoja miest a obcí 
8.  Návšteva súkromnej geodetickej kancelá-

rie

Komora prisľúbila zorganizovať s Úradom 
prezentáciu k bodu 1 a nájsť vhodnú a ochot-
nú firmu k bodu 8.

K ostatným bodom jej boli odporúčané 
kontakty na príslušné ministerstvá, úrady, prí-
padné konkrétne kontaktné osoby.

Komora sa pokúsi zároveň vyčísliť približ-
né náklady, ktoré by mala cestovná kancelá-
ria dať do poplatku za zájazd a uhradiť Komo-
re, prípadne prednášateľom a pod.

European Council of Engineers’ Chambers

Od Európskej komisie (Directorate-General 
for Internal Market, Industry; Entrepreneur-
ship and SMEs – pre vnútorný trh, priemysel, 
podnikanie a malých a stredných podnikov) 
bola 4. 5. 2016 elektronicky prijatá informá-
cia o uzavretí zmluvy s European Council of 
Engineers’ Chambers (Európskou radou ko-
môr inžinierov) na spracovanie všeobecného 
systému uznávania odborných kvalifikácií pre 
regulované povolania – dotazník na zhodno-

tenie regulovaných povolaní. Dohodnutý je 
spoločný postup s ÚGKK SR – koordinácia 
odpovedí z Úradu a z Komory (každý subjekt 
musí poslať samostatné odpovede).

Združenie pre stavebné právo Slovenska

Ing. Hardoš sa 16. 5. 2016 sa zúčastnil na 
valnom zhromaždení Združenia pre staveb-
né právo Slovenska. Do predsedníctva bol 
zvolený za KGaK Ing. Štefan Lukáč. Nákup 
publikácie Kniha o stavebnom práve – ESCL 
Book of Construction Law, v cene 95,- eur 
pre Komoru členovia predstavenstva podpo-
rili (odpovede 15 štátov k subdodávateľským 
vzťahom). 

20. výročie založenia Komory

Miesto – Nová scéna. 
Termín – 7. 10. 2016 (piatok).
Program – muzikálový výber.
Pozvánky – mali by sa distribuovať v prie-
behu júna 2016 všetkým členom KGaK 
a pozvaným hosťom, s určeným termínom 
potvrdenia účasti. Účasť bude pre všetkých 
umožnená aj s partnerkami. Pre ocenených 
bude súčasťou pozvánky aj osobný list. 

Súdni znalci

Ing. Hudec informoval o iniciatíve SKSI, ktorá 
ponúkla Komore participáciu na legislatívnej 
vízii znalectva. 
Základná myšlienka:
– návrh systému presunu skúšok do pro-
stredia profesijných organizácií – generovaní 
inžinieri (experti – nový typ znalca), z ktorých 
by si vyberali súdy pre jednotlivé procesy. Za 
odbornú časť skúšky by sa považovala autori-
začná skúška.

Prvou etapou je úprava legislatívy. Hlav-
nou podmienkou bude zmena odmeňovania 
a platobná disciplína.

Zdôvodnenie – podhodnotenie znaleckej 
činnosti, problém získavania súdnych znalcov.
Zodpovední: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., Ing. M. Hudec

24. SGD

Termín: 10. – 11. 11. 2016 v Trnave
Navrhované odborné bloky:
2. blok – vyhotovovanie GP v ČR a na Sloven-
sku – účasť prisľúbil predseda ČUZK
3. blok – výskumné úlohy od zástupcov uni-
verzít
4. blok – GIS, využívanie cestnej databázy, 
dronov

Podnikanie zahraničných geodetov v SR

— spracovanú prezentáciu z VZ umiestniť na 
webovej stránke Komory,

— v prípade zistenia neoprávneného pod-
nikania zahraničných geodetov je možné 
podnety poslať na do kancelárie Komory. 

Spoločné rokovanie KGaK s ÚGKK SR

Navrhovaný termín stretnutia 23. 6. 2017.

Témy:
Ing. Nechuta
— spolupráca pri obstarávaniach, aby jedi-

ným kritériom nebola cena,
— objektivizácia overovania GP.

Ing. Leitmann
— do návrhu vyhlášky o cenách doplniť aj 

práce pre inžiniersku geodéziu. Ing. Har-
doš – ťažko priechodné, keďže tieto práce 
sú pre súkromnú sféru,

— trvať na dôležitosti riešenia –  autorizácie 
adresných bodov pri príprave nových zá-
konov. Ing. Hardoš – pri novej legislatíve 
je plánované prehodnotenie doterajších vy-
braných GaK činností (napr. zber dát pre IS 
zaradiť pre oba rozsahy autorizácie A aj B).

Spoločná fotografia z rokovania orgánov KGaK.
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 23. júna 2016 na ÚGKK SR

 

Ing. Nechuta
Za prínosné považuje zavedenie overovacie-
ho protokolu.
 
Ing. Javor
Niektoré katastrálne odbory OÚ zasielajú in-
formačné e-maily priamo AGaK, čo rovnako 
považuje za prínosné.
 
Ing. Ondrejička
Úlohou OKI je kontrolovať dodržiavanie tech-
nických predpisov. V prípade potreby možno 
prijať zmeny technického predpisu prostred-
níctvom Katastrálneho odboru. Podnety na rie-
šenie možno poslať aj anonymne. Úrad možno 
požiadať o výklad potrebného predpisu.
 
Legislatívne zámery ÚGKK SR a možnosť 
KGaK spolupracovať pri tvorbe a návrhu 
zákona o Komore a súvisiacich zákonoch.
 
Ing. J. Hardoš
Zo skúseností z praxe Komora dala advokát-
skej kancelárii spracovať analýzu pôsobenia 
zahraničných geodetov v SK. Po preskúmaní 
34 prijatých právnych predpisov – 5 medzi-
vládnych zmlúv (Česká republika, Poľská 
republika, Maďarská republika, Rumunsko, 
Spolková republika Nemecko), 10 predpisov 
komunitárneho práva EÚ, 19 predpisov Slo-
venskej republiky, je spracovaná podrobná 
analýza o povinnostiach zahraničných posky-
tovateľov služieb a Komora má záujem uvede-
né zahrnúť do nového zákona o Komore.

Keďže sú pôvodné zákony stále uložené na 
Úrade vlády SR ako nezaradený materiál, otáz-
kou zostáva, aký je s nimi ďalší plán? Komora 
má záujem o spoločné riešenie oboch zákonov, 
bohužiaľ však nemá zákonodarnú iniciatívu.

 
JUDr. Poldaufová
Návrhy nových zákonov na Úrade vlády SR 
zostali a pokračovať nebudú (nemusia byť 
stiahnuté). Úrad v roku 2016 nemá žiadny 
legislatívny zámer a pre rok 2017 ešte nie 
je na Vláde SR spracovaný plán prác. Upo-

zorňuje na zmenu legislatívnych pravidiel 
– doložka vplyvov (na rozpočet, informatizá-
ciu, zamestnanosť...). Návrh nového zákona 
môžu zástupcovia Komory poslať na Úrad, 
ktorý posúdi, či je potrebný nový zákon ale-
bo bude postačovať novelizácia.
 
Ing. Hardoš
Od Európskej komisie (Directorate-General 
for Internal Market, Industry; Entrepreneur-
ship and SMEs – pre vnútorný trh, priemy-
sel, podnikanie a malých a stredných pod-
nikov) bola elektronicky prijatá informácia 
o uzavretí zmluvy s European Council of 
Engineers’ Chambers (Európskou radou ko-
môr inžinierov) na prieskum formou dotazní-
ka medzi príslušnými orgánmi (Competent 
Authority) členských štátov na úseku GaK 
a na spracovanie variantov návrhu automa-
tického systému uznávania odborných kvali-
fikácií pre regulované inžinierske povolania 
(CTP – Common Training Principles). 

Dohodnutý bol spoločný postup Komory 
s Úradom – koordinácia odpovedí z Úradu 
a z Komory (každý subjekt musel poslať sa-
mostatné odpovede). Touto cestou vyjadril 
poďakovanie za záujem Úradu o konzistent-
né odpovede pri spracovaní dotazníka – obe 
strany presadzujú doterajší spôsob uznáva-
nia odbornej kvalifikácie – to znamená tzv. 
všeobecný systém uznávania odborných kva-
lifikácií, ktorý je založený na individuálnom 
posudzovaní odbornej kvalifikácie záujemcov 
z iných členských krajín EÚ príslušnými or-
gánmi – v našom prípade Úradu a Komory.

 
Prerokovanie požiadavky na vzdelanie 
vyplývajúcej z Usmernenia ÚGKK SR 
č. USM_UGKK SR_16/2016, zo 6. mája 
2015, ktorým sa ustanovuje postup pri 
vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup 
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.

 
Ing. J. Hardoš
Na základe podnetu od viacerých členov Ko-
mory vzišla požiadavka na elimináciu poža-

Spolupráca KGaK s pracovníkmi OKI 
ÚGKK SR pri zabezpečení prezentácie 
so štatistikami ich činnosti, ako aj 
s vytypovaním najproblematickejších 
častí elaborátu geodetických prác 
odovzdávaných do štátnej dokumentácie 
(GP a vytyčovacie protokoly) na 
regionálnych stretnutiach KGaK v priebehu 
roka 2016.
 
Ing. J. Hardoš
Na pôde ÚGKK SR sa konalo 23. marca 2016 
stretnutie pracovníkov OKI ÚGKK SR pod ve-
dením Ing. Zemkovej a zástupcov KGaK (Ing. 
Hardoš, Ing. Raškovič, Ing. Holá, Ing. Piroha), 
na ktorom boli oboznámení so štatistikami 
činnosti OKI, ako aj s vytypovaním najviac prob-
lematických častí elaborátu geodetických prác 
odovzdávaných do štátnej dokumentácie (GP 
a vytyčovacie protokoly). Za prínosné by Ko-
mora považovala vystúpenie pracovníkov OKI 
s podobnou prezentáciou pre svojich členov na 
spoločných regionálnych stretnutiach v druhej 
polovici r. 2016 a v tejto súvislosti zástupcovia 
Komory požiadali vedenie ÚGKK SR o vyjadre-
nie, či môže Komora s uvedeným počítať.
 
Ing. M. Frindrichová
Materiál vznikol z dôvodu dlhodobo sledova-
ných štatistík v správach o plnení úloh rezortu, 
v ktorých sa uvádza, že cca 30 % GP sa vracia 
na opravu pred úradným overením. Úrad vždy 
podporoval stretnutia so zástupcami Komory.
 
Ing. Suchý
Úrad má záujem riešiť problematiku úradné-
ho overovania aj autorizačného overovania – 
odstraňovanie nedostatkov. V prípade chýb 
na strane úradného overovateľa je možné 
obmedzenie tejto jeho pracovnej činnosti, 
v prípade opakovania chýb závažného cha-
rakteru to bude s AGaK riešiť OKI v spolu-
práci s Disciplinárnou komisiou KGaK.
Považuje za dôležité a prínosné, aby regio-
nálne stretnutia KGaK prebiehali ako riadená 
diskusia, bez zbytočných konfrontácií.
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dovaného vzdelania pre vydanie preukazu na 
vstup alebo vjazd na cudzie nehnuteľnosti 
pri vykonávaní alebo kontrole geodetických 
a kartografických činností (Usmernenie 
ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_16/2016). 
V minulosti mohli firmy s oprávnením na 
vykonávanie GaK prác požiadať formou zo-
znamu o preukaz pre svojich zamestnancov. 
Napr. pri pomocných, stabilizačných a čistia-
cich prácach na pozemkoch sa požiadavka 
na vzdelanie javí príliš prísna. Keďže tieto 
prípravné alebo dokončovacie práce na po-
zemkoch (ide o manuálne pomocné práce) 
sa vykonávajú často bez prítomnosti geode-
ta, nemožno použiť jeho preukaz. Postačo-
valo by spresnenie vydaného usmernenia 
v tom zmysle, že na účely preukazu na vstup 
a vjazd na cudzie nehnuteľností, vzdelanie 
nahrádza zoznam zamestnancov od firiem 
s oprávnením na GaK činnosti.
 
Ing. Ondrejička
Názorom Úradu je, že pre tím pracovníkov 
postačuje 1 preukaz, pripúšťajú však možné 
otázky na diskusiu.

V novej legislatíve bol návrh na vydanie 
jedného preukazu geodeta (do dokumentá-
cie aj na cudzie nehnuteľnosti). 

Problémom zostáva, že v prípade pracov-
níkov katastra tento preukaz nahrádza ich 
služobný preukaz.

 
Ing. Suchý
Otázkou zostáva akceptácia preukazu u vlast-
níkov pozemkov, ktorí často k riešeniu konflik-
tov prizývajú políciu.
 
Spolupráca pri tvorbe vyhlášky ÚGKK 
SR o cenách prác pre KN (OKO novým 
mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc...), 
ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 
dokumentácie
— aby bola zabezpečená ich kvalita,
— aby zlé údaje neznehodnocovali operát 

KN,

— aby sa nevyvolávali zbytočné spory 
vlastníkov.
 

Ing. J. Hardoš
Pri osobnom stretnutí s predsedníčkou ÚGKK 
SR bola Komore navrhnutá spolupráca pri 
tvorbe návrhu vyhlášky ÚGKK SR o cenách 
prác pre KN (OKO novým mapovaním, GP, 
vytyčovanie hraníc pozemkov...), ktorých vý-
sledky sa preberajú do štátnej dokumentácie. 
Komora má spoločný záujem o riešenie uve-
deného a je ochotná pripraviť návrh vyhlášky 
aj s dôvodovou správou.
 
Ing. Suchý
Regulované ceny majú zmysel v prípade ich 
celoplošnej akceptácie, čo je v súčasnosti 
nepravdepodobné. Predpokladá, že cena 
by zahŕňala ekonomicky oprávnené náklady 
aj primeraný zisk. Pre všetkých účastníkov 
by to bolo určite prospešné, zvýšila by sa 
aj kvalita, ale nepredpokladá priechodnosť 
takéhoto návrhu.
  
Ing. Frindrichová
Pri verejných obstarávaniach požaduje Úrad 
odbornosť – akékoľvek špecifikovanie odbor-
níkov považuje ÚVO za diskriminačné.
 
Ing. Hardoš
Keďže geodetické a kartografické služby 
nie sú bežne dostupnými službami na trhu 
(vyžaduje sa minimálne obhliadka), nemali 
by byť ponúkané v rámci Elektronického tr-
hoviska. V prípade súťaže cez Elektronické 
trhovisko záujemca nemôže podať námietku 
ani žiadosť o nápravu (nie je známy obstará-
vateľ), ale dodatočne môže podať sťažnosť 
na ÚVO na nesprávnu formu súťaže pri GaK 
prácach a obstarávateľ by mal byť za takúto 
súťaž pokutovaný. 

V Ústave SR (ako aj v ústavách iných štá-
tov) je garantom vlastníctva štát a v prípade 
nehnuteľného vlastníctva a vlastníckych práv 
tieto práva vznikajú a zanikajú vkladom/zápi-

som a sú evidované v Katastri nehnuteľností. 
Štát cez KN a súdnictvo by mal chrániť ma-
jetok občanov, PO a inštitúcií (spotrebiteľov) 
a aj z tohto dôvodu sa v Nemecku podarilo 
presadiť honorárový poriadok v KN.

 
Ing. Raškovič
Devalvácia cien devalvuje aj kvalitu prác. 
Uvažuje, či by napr. pri preberacom proce-
se mohlo fungovať akési nezávislé prebratie 
a kontrola kvality odovzdávaného diela. Mala 
by sa hľadať cesta na odstránenie chýb, na-
pr. cez zamestnancov na katastroch alebo 
cez externé prostredie.
 
Ing. Suchý
Kontrola je súčasťou diela. Takýto návrh 
– preberanie GaK činností – by určite ne-
prešiel. Možno by sa to dalo aplikovať ako 
určitý komfort pre dodávateľa diela na jeho 
kontrolu.
 
Ing. Frindrichová
V súčasnosti napr. prebieha v spolupráci 
s SPF riešenie nekvalitného ROEP z r. 2002. 
Úrad sa nebráni spolupráci s externým pro-
stredím. Dôležitá je okrem financií hlavne 
legislatíva. Zákon musí umožňovať ďalšie 
možnosti na opravu chýb v operáte KN.
 
Ing. Ondrejička
Uvedené je zatiaľ ťažko riešiteľné, ale je 
potrebné, aby návrh spracovala Komora aj 
s definovaním prínosov. 
 
Spolupráca pri tvorbe, resp. aktualizácii, 
modernizácii smernice pre OKO NM
 
Ing. V. Raškovič
Je zrejmé, že akýkoľvek legislatívny proces je 
zastavený.

Evidované sú však komplikácie v praxi 
s nečíselnými mapami a zavedenie SPM. 
V zákone sú GP odrazom katastrálnej mapy 
a súradnice sú záväzné. Nečíselná vektorová 

Spoločné rokovanie 
orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK
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katastrálna mapa je iná ako evidované sú-
radnice. Otázkou je priorita, ktoré údaje sú 
záväzné, keďže to ovplyvňuje overovanie GP. 
Je možné usmerniť úradných overovateľov?

 
Ing. Suchý
Úradné overovanie má akceptovať kvalitatív-
ne vyššie podklady. Je vhodné poslať pred-
metné protokoly OKI ÚGKK SR.
 
Ing. Frindrichová 
Jednou z úloh Katastrálneho odboru je pra-
covať na smernici na OKO NM (gestor na KO 
– Ing. Králik). Pomoc Komory prostredníc-
tvom konštruktívnych odborníkov je vítaná. 
 
Spolupráca komerčnej sféry pri príprave 
technických podkladov (kontrolné merania, 
ZPMZ...) pre opravy chýb v operáte KN.
Možnosť, aby AGaK mal právo podať 
návrh na opravu chyby v KN tak, aby 
na ňu katastrálny odbor musel reagovať 
v zákonnej lehote 30 dní (momentálne 
návrh geodeta posudzuje len katastrálny 
odbor, ktorý následne rieši chybu 
z vlastného podnetu bez termínu).
 
K zmene osoby v podaní návrhu na opravu 
chyby v KN je potrebná zmena v zákone.
 
 Ing. Ondrejička
Uvedené je možné riešiť splnomocnením 
v mene vlastníka.
 
Ing. Raškovič
Do úvahy je vhodné zahrnúť kategorizáciu 
chýb a ich dôležitosť. Úradné overovanie by 
sa čiastočne zobjektivizovalo softvérom, kto-
rý mal spracovať VÚGK – výsledkom by boli 
štruktúrované protokoly o chybách, a z nich 
by sa dali spracúvať štatistiky, analýzy... Chy-
by by boli adresné a dali by sa vytypovať 
kontroly daného subjektu.

V Geodetickom bulletine boli sumarizova-
né poznatky z kontrol, plánuje sa v uvede-
nom pokračovať?

Je potrebné riešenie siahových máp – 
analógový obrázok.

Ak Správa katastra nechce riešiť opravu 
v KN (majú iný technický názor), kto o uve-
denom rozhodne?

 
Ing. Javor
Termíny úradného overovania často ovplyv-
ňujú chyby (pri vecných bremenách), keď 

v rámci 15-dňovej lehoty dôjde k zmenám. 
Predpokladá, že takáto chyba je zahrnutá 
v štatistikách a nejde o chybu AGaK.

 
Ing. Suchý
Pripomienka je objektívna, je však zrejmé, 
že v takýchto prípadoch je reštrikcia nulová. 
V ČR sa každé predloženie GP chápe ako 
nové konanie, s novým poplatkom a novým 
termínom.
 
Ing. Frindrichová
Softvér je v poradovníku priorít. Technické 
otázky sa riešia aj v Spravodajcovi a Ka-
tastrálnom bulletine.
 
Ing. Ondrejička
Geodetický bulletin je zrušený. Technické 
otázky sa riešia v Katastrálnom bulletine, 
ktorý je umiestnený aj na webovej stránke.
 
Ing. Suchý
Pri riešení sporných otázok s KO treba po-
stupovať v rámci inštančného postupu: Kraj 
 Úrad  OKI.
 
Spolupráca pri stanovovaní predpokladanej 
hodnoty zákazky, pri prípravných 
trhových konzultáciách a pri posudzovaní 
neprimerane nízkych ponúk pre verejné 
súťaže.
 
Ing. Hardoš
V rámci tohto bodu by rád zdôraznil záujem 
Komory o spoluprácu s Úradom pri stano-
vovaní predpokladanej hodnoty zákazky, 
pri prípravných trhových konzultáciách a pri 
posudzovaní neprimerane nízkych ponúk pre 
verejné súťaže.

 Možnosti podpory úradu pre účasť pracov-
níkov OÚ katastrálnych odborov na regionál-
nych stretnutiach KGaK.
 
Ing. Hardoš
V minulosti Komora evidovala problém 
s účasťou pracovníkov OÚ katastrálnych od-
borov na regionálnych stretnutiach Komory. 
V tejto súvislosti Komora zisťuje možnosti 
Úradu podporiť účasť zamestnancov ka-
tastrov u prednostov okresných úradov.
 
Ing. Frindrichová, Ing. Suchý
Neevidujú takýto problém, Úrad vždy podpo-
roval stretnutia s AGaK.

 

Rôzne
 

Ing. Hardoš
Evidované sú problémy pri investičnej vý-
stavbe, keď sa tvorí GP na rozostavanú 
stavbu. GP je zapísaný do KN, avšak aj pol 
roka po zápise sa žiadna výstavba nezačala. 
Takýto AGaK v súčasnosti rieši DK Komory.
 
Ing. Frindrichová
Za uvedené zodpovedá znalec a geodet, nie 
kataster. Ide o záznamovú listinu, o ktorej 
zamestnanci KO OÚ nerozhodujú.
 
Ing. Hermanová
Preukaz na vstup do štátnej dokumentácie 
– len na základe maturitného vysvedčenia?
Je možné pri elektronickom vyžiadaní potreb-
nej dokumentácie autorizovaným geodetom 
fyzické prevzatie týchto dokumentov zamest-
nancom bez potrebného vzdelania?
 
Ing. Ondrejička
Podmienkou získania vstupu je získané vzde-
lanie, nestačí potvrdenie o návšteve školy.
Prevzatie dokumentov je možné len geode-
tom s príslušným vzdelaním – zo zákona.
 
Ing. Hardoš
Otázka získaných živností na GaK činnosti 
v minulosti – bez vzdelania. Keďže nebolo 
vydané prechodné ustanovenie, nemalo by 
sa brániť takto získaným živnostiam získať 
vstupy do štátnej dokumentácie. Teoreticky 
ide o retroaktivitu zákona.
 
Ing. Suchý
Živnosti boli vydané nad rámec zákona.
 
Ing. Hermanová
Aká je obrana pri vrátení zmluvy pre formál-
nu chybu – zamietnutie konania?
 
JUDr. Poldaufová
Proti každému rozhodnutiu je iná forma 
obrany. Pri zamietnutí konania je postup je-
dine prostredníctvom súdu. Od 1. júla 2016 
takéto prípady môže riešiť ÚGKK SR.
 
Ing. Javor
Často to nie je samotný vlastník, kto zabraňu-
je vstupu na cudzie nehnuteľnosti, ale napr. 
družstvo, ktoré pozemok v rámci nájmu užíva.
Povinnosťou AGaK je o uvedenom informo-
vať vlastníka.
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slovenský geodet 
a kartograf

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 

od 24. 5. 2016 do 11. 10. 2016

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1041 Ing. Tomáš Kozár A  7. 7. 2016

1042 Ing. Vladimír Janík A  7. 7. 2016

1043 Ing. Peter Moravčík A  7. 7. 2016

1044 Ing. Zoltán Gasparik A  7. 7. 2016

1045 Ing. Andrej Villim A  7. 7. 2016

1046 Ing. Andrea Mrvová A  7. 7. 2016

1047 Ing. Michal Majerčík A  29. 9. 2016

1048 Ing. Vladimíra Szabó Ječná A  29. 9. 2016

1049 Ing. Radoslava Pastieriková A  29. 9. 2016

 
KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 11. 10. 2016)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

730 Ing. Jana Kyselicová A 1. 7. 2016

974 Ing. Diana Bobíková A 1. 9. 2016

 
KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 11. 10. 2016)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

874 Ing. Andrea Kováčová A 31. 5. 2016

431 Ing. Peter Vojtko C 31. 5. 2016

991 Ing. Peter Šuchter A 30. 6. 2016

652 Ing. Magdaléna Gejdošová A 30. 6. 2016

461 Ing. Ján Mrva A 30. 6. 2016

 
KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť (stav k 11. 10. 2016)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

682 Ing. František Halinár A 23. 9. 2016

 
KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK (stav k 11. 10. 2016)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

485 Ing. Jozef Tatarko B 1. 9. 2016

440 Ing. Marcel Zelenák B 1. 9. 2016

 
Vysvetlivky:

A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

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

C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK




