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Leica Captivate
Všetky dáta v 3D rýchlo a jednoducho

Leica Captivate je ovládací softvér integrovaný v prí-
strojoch Leica Geosystems. Vďaka ľahkej ovládateľ-
nosti, jednoduchým pracovným postupom, a dotyko-
vej technológii v spolupráci so známymi softvérovými 
aplikáciami umožňuje vytvoriť realistické 3D vizuali-
zácie meraných dát priamo v teréne.

Nový softvér Leica Captivate umožňuje ako prvý na 
svete zber a správu dát v 3D priamo v totálnej stanici 
alebo ovládači.  Vďaka nemu naplno využijete výhody 
novej multistanice Leica Nova MS60, totálnych staníc 
Leica Viva TS16/TS60, alebo ovládačov Leica CS20/
CS35 v kombinácii s GNSS anténami Leica GS16.

Vyskúšajte si v našej expozícii overené 
prístroje Leica Geosystems a my vám 
pri príležitosti 25. Slovenských 
geodetických dní pribalíme jedinečnú 
zľavu. Tešíme sa na stretnutie.
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l Milí čitatelia!
Po teplých letných mesiacoch sme s príchodom jesene pre vás pri-
pravili tretie číslo bulletinu v zaužívanej štruktúre. Na Slovensku 
zaznamenávame v ostatných rokoch pomerne značný nárast zá-
ujmu o problematiku BIM (skratka z anglického výrazu „Building 
Information Model, resp. Modeling“, ktorá sa do slovenčiny pre-
kladá ako informačný model, resp. modelovanie stavieb), pretože 
si stavbári i geodeti uvedomujú, že s informáciami o stavbách ne-
narábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné 
technológie, ktoré úspešne a už skôr zapracovali iné priemyselné 
odvetvia. Neznamená to, že BIM je niečo úplne nové alebo odliš-
né. Viaceré organizácie už pri práci s projektovými údajmi pracujú 
v súlade s princípmi BIM vrátane toho, ako defi nujú, uchovávajú 
a zdieľajú informácie. Zjednodušene povedané, BIM určitým spô-
sobom poskytuje formálny rámec na to, ako majú jednotlivé orga-
nizácie defi novať, vymieňať, zdieľať a uchovávať údaje o stavbách 
(železníc, diaľnic, tunelov atď.), čo im umožní maximalizovať výhody 
BIM zabezpečením toho, že správna osoba má správne informácie 
v správnom čase a v neposlednom rade v správnom formáte. Celý 
tento proces znie pomerne jednoducho, ale náklady na dosiahnu-
tie tohto cieľa a jeho zložitosť by sme nemali podceňovať, pretože 
plynú z neho výhody, ktoré hravo zdôvodnia vynaložené úsilie. Fakt, 
že pri využívaní BIM budeme mať prístup k správnym informáciám 
v správnom čase a v správnom formáte, umožňuje lepšie rozhodo-
vanie a efektívnejšie procesy, ktoré vedú k značným úsporám. Na 
úspešné uplatnenie geodetov v stavebníctve v budúcom období sa 
javí využívanie BIM ako nevyhnutné.
Pre naplnenie rubriky „Hlavných odborných článkov“ sme využi-
li niektoré príspevky z 13. medzinárodnej konferencie „Geodézia 
a kartografi a v doprave“, ktorá sa uskutočnila 21. a 22. septembra 
2017 v Košiciach. A práve prvý hlavný odborný článok je určitým 
priekopníckym príspevkom autorov zo spoločnosti GEO-KOD, s. r. o., 
s využívaním BIM v geodetickej praxi. Druhý hlavný odborný člá-
nok je od autorského kolektívu spoločnosti GEFOS Slovakia, s. r. o., 
ktorý prináša zaujímavé informácie z geodetických prác pri mon-
táži a výsuve novej oceľovej konštrukcie Starého mosta v Bratisla-
ve. Tretí hlavný odborný článok je príspevkom mladého autorizo-
vaného geodeta a kartografa špecializovaného v ostatnom období 
na geodetické práce pri výstavbe tunelov v SR, v ktorom rozoberá 
a analyzuje vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňovacích geode-
tických meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov, čo dokumentuje 
aj konkrétnym príkladom.
V rubrike „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory“ náj-
dete informáciu o konaní XXIII. poľsko-česko-slovenských geode-
tických dní vo Varšave, na ktoré SSGK usporiadala autobusový zá-
jazd, krátke správy o činnosti orgánov Komory, ako aj pozvánku na 
jubilejné 25. slovenské geodetické dni v Trnave s podrobným od-
borným aj kultúrnym programom.
Ostatné rubriky majú zaužívanú štruktúru, ktorú napĺňajú predaj-
covia geodetickej techniky, ako aj pracovníčky kancelárie Komory. 
Príjemné čítanie jesenného čísla bulletinu želá všetkým čitateľom 
za redakčnú radu
 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady



Prémiový GNSS balík
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 Rýchle, presné a stabilné meranie
 Pohodlné meranie s univerzálnym softvérom
 Automatická synchronizácia dát medzi 
terénom a kanceláriou

Balík chAMPIoN obsahuje:

 GNSS prijímač Trimble R8s GPS/GLONASS/GALILEO
 Kontrolnú jednotku Trimble Slate alebo TSC3
 Kompletné príslušenstvo
 Poľný softvér Trimble Access
 Školenie, technickú a servisnú podporu

Autorizovaný distribútor 
Trimble na Slovensku

Navštívte najväčší e-shop pre geodetov.

Geotronics Slovakia, s.r.o. 
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831 02 Bratislava
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Interoperabilná realizácia vybraných geodetických činností 
s využitím princípov BIM v železničnej praxi

1 Úvod

V roku 1999 sa začala modernizácia V. želez-
ničného koridoru úsekom Cífer – Trnava. Po-
tom prišlo ďalších desať stavieb od Bratislavy 
Rače po Žilinu. Dnes sú v realizácii posledné 
tri z nich.

Jedným z hlavných cieľov modernizácie 
je dosiahnutie interoperability železničnej in-
fraštruktúry (Smernica 2008/57/ES). Vybu-
dovať interoperabilný systém však predpokla-
dá, že interoperabilné sú aj produkty a služby, 
ktoré ho pomáhajú vytvárať a prevádzkovať, 
geodetické práce a služby nevynímajúc.

V článku uvádzame, ako sa postupne for-
movali základné technické princípy a s časo-
vým odstupom aj legislatívne podmienky geo-
detickej interoperability a akým spôsobom 
boli použité pri realizácii spomenutých sta-
vieb.

Geodézia je dnes nástrojom priameho adre-
sovania objektov vo vhodne zvolenom súrad-
nicovom systéme. Zákon NR SR č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografi i nám ponúka nie-
koľko možností:
• Systém Jednotnej Trigonometrickej Siete 

Katastrálnej (S-JTSK), poskytujúci 2D sú-
radnice (x, y) v rovine kartografi ckého zo-
brazenia, ktoré po doplnení nadmorskej 
výšky (h) vo výškovom systéme Baltskom 
po vyrovnaní (Bpv) tvoria dnes štandardný 
(2.5D) projekčný priestor,

• Európsky Terestrický Referenčný Systém 
(ETRS89), interoperabilný 3D systém po-
skytujúci priestorové geocentrické súrad-
nice (BLH) resp. (XYZ).

Priame adresovanie, resp. určenie absolútnej 
priestorovej polohy, realizované použitím Glo-

bálnych Navigačných Satelitných Systémov 
(GNSS) v kombinácii s terestrickými metóda-
mi, vytvorili základné predpoklady na uplat-
nenie generačne a kvalitatívne nových prístu-
pov v geodetických službách.

Úlohou geodetov je nájsť vhodný spôsob ich 
kombinovania, s cieľom naplniť víziu interope-
rabilnej geodézie:
• nezávislej od teritoriálnych hraníc a obme-

dzení národných súradnicových referenč-
ných systémov (S-JTSK, Bpv.),

• schopnej riešiť každý lokálny problém glo-
bálne (ETRS89) s jednotnou a homogén-
nou metrikou,

• využívajúcej spracovanie a publikovanie 
meraných geodetických veličín v neredu-
kovanom tvare, bez dodatočných korek-
cií a skreslení pri zachovaní požadovanej 
presnosti,

• poskytujúcej produkty v univerzálnych 
štandardoch prístupných pre odbornú aj 
laickú verejnosť.

Právne aspekty interoperability sú limitova-
né Zákonom NR SR č.215/1995 Z. z. o geo-
dézii a kartografi i a Vyhláškou ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z. Tento predpis po rokoch 
právneho vákua, spôsobeného zrušením Vy-
hlášky SÚGK č. 11/1974 Zb. o geodetických 
prácach vo výstavbe, priniesol nasledujúce 
zmeny:
• zadefi noval kompetencie a zákonné povin-

nosti geodetov (stavebníka, projektanta, 
zhotoviteľa),

• defi noval pojem realizácie súradnico-
vých systémov, čím vytvoril podmienky na 
uplatnenie európskych referenčných sys-
témov (ETRS89). 
S tým súvisí aj defi nícia a prechod na nové 

realizácie S-JTSK v podobe JTSK03, resp. 
JTSK-RTS.

• defi noval permanentnú Slovenskú Priesto-
rovú Observačnú Službu (SKPOS) ako no-
vú generáciu geodetickej infraštruktúry,

• pripravil podmienky na transpozíciu Smer-
nice ES (INSPIRE) o zdieľaní priestorových 
údajov.

Praktické zabezpečenie efektívnej intero-
perability si vyžaduje často radikálne zme-
ny zabehaných postupov a prístupov k infor-
máciám. Uvedomujeme si tieto skutočnosti 
a v našej fi rme GEO-KOD, s. r. o., orientujeme 
už niekoľko rokov svoje služby pre železnič-
nú klientelu tak, aby využívala výhody nového 
systému ETRS89.

V tomto príspevku uvádzame súčasnú po-
dobu hlavných geodetických a kartografi c-
kých produktov používaných na modernizá-
ciu železničných koridorov. Za všetky produk-
ty sa zmienime len o troch najdôležitejších, 
ktoré sme aplikovali v praxi:

• Základná vytyčovacia sieť, referenčný zák-
lad stavby.

• Priestorová poloha koľaje (PPK) a automa-
tizácia jej merania.

• Realizácia geodetických prác zhotoviteľa 
na princípoch informačného modelova-
nia, resp. Building Information Modeling 
(BIM).

2 Základná vytyčovacia sieť

Základná vytyčovacia sieť (ZVS) stavby, do-
plnená o body podrobnej vytyčovacej siete 
(PVS), zvyčajne body železničných polygóno-
vých ťahov a zaisťovacie značky (ZZ), plní po-
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čas niekoľkoročného investičného procesu 
viacero funkcií.

Vo fáze spracovania projektu sú tieto body 
základom mapovacích prác a určenia priesto-
rovej polohy koľaje. Realizačná fáza využíva 
ZVS na vytýčenie technického riešenia a do-
kumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 
Počas prevádzky plní ZVS referenčnú funk-
ciu pri zaistení, oprave a kontrole PPK. Efek-
tívnosť vynaložených prostriedkov spojených 
s vybudovaním ZVS rastie úmerne s ich včas-
nou stabilizáciou a určením.

V prípade modernizácie V. koridoru pozo-
stávajúceho z viacerých samostatných sta-
vieb realizovaných postupne od roku 1999 
dodnes, sú zreteľné štyri rozdielne prístupy 
k určeniu jej parametrov (súradníc). V prí-
spevku sa obmedzíme na dva z nich, apliko-
vané od roku 2002 na úseku od Trnavy po 
Žilinu a spĺňajúce podmienky geodetickej in-
teroperability:

Na úseku Trnava – Nové Mesto nad Váhom 
– Púchov bola už v roku 2002 stabilizova-
ná kostra ZVS (12 bodov) pre celý viac ako 
100 km úsek. Následne v rokoch 2003 až 
2005 bola ZVS dobudovaná. Meranie tech-
nológiou GNSS sa vykonalo simultánne na 
bodoch ZVS aj na vybraných bodoch Štátnej 
Priestorovej Siete (ŠPS). Voľné vyrovnanie 
ZVS bolo po preukázaní kvality merania pev-
ne pripojené na body ŠPS. To zabezpečilo ur-
čenie ZVS v systéme ETRS89. Súčasne s me-
raniami GNSS sa realizovali observácie uhlov 
a dĺžok, s cieľom zabezpečiť vysokú relativizo-
vanú presnosť medzi bodmi. Podobným spô-
sobom bola v rokoch 2013 a 2015 vybudova-
ná a určená ZVS aj na úseku Púchov – Žilina, 
ktorý je aktuálne v realizácii.

Od roku 2009 sme vo fi rme zmenili aj prí-
stup k určeniu lokálnych vytyčovacích sietí 
(LVS) budovaných pre potreby objektov tune-

lov (Turecký vrch, Diel a Milochov) a väčších 
mostných objektov (železničné mosty cez 
Váh v Trenčíne a Púchove a cez vodnú nádrž 
Nosice). Zmena prístupu spočíva v defi nova-
ní LVS v tvare lokálneho horizontu s determi-
nistickou väzbou na systém ETRS89 (ďalej 
ho budeme označovať ETRS-LH). ETRS-LH 
umožňuje každý geodetický problém riešiť 
lokálne s globálnymi súvislosťami. ETRS-LH 
vytvára projekčnú rovinu vo vhodne zvole-
nej nadmorskej výške s minimálnymi korek-
ciami z kartografi ckého zobrazenia. Vhodná 
voľba výšky horizontu má vplyv na veľkosť 
redukcie z nadmorskej výšky. Ak lokálny ho-
rizont je +/- 20 m v úrovni stavby, potom re-
dukcia z nadmorskej výšky pre 300 m dĺžku 
je menšia ako 1 mm a pokiaľ vzdialenosť od 
ťažiska ETRS-LH neprekročí cca 5,5 km, po-
tom redukcia 1 000 m dĺžky z kartografi cké-
ho zobrazenia je menšia ako 1mm. Nadmor-
ské výšky týmto prevodom nie sú dotknuté. 

Obr. 1 | Ukážka typickej konfigurácie základnej vytyčovacej siete ZVS.
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Metrika ETRS-LH modelu a metrika skutoč-
ného priestoru je ekvivalentná. Každá stav-
ba na území Slovenska môže mať svoj vlast-
ný systém ETRS-LH. Súradnice v ETRS-LH 
je možné spätne previesť na geocentrické 
súradnice ETRS89 a naopak. Vďaka tomu-
to prístupu využívame univerzálne vlastnosti 
dynamického ETRS-LH a súčasne pracujeme 
stále v konzistentnom projekčnom priestore 
ETRS89. Tento koncept je podporený softvé-
rom, vyvinutým v našej fi rme (ETRS-Lokál-
nyHorizont © MaKlo 2005 – 2013 & GEO-
-KOD 2007 – 2013). Odmenou za tento prí-
stup je interoperabilita geodetických prác 
a vytvorenie podmienok na aplikáciu BIM pri 
líniových stavbách. Správnosť tohto prístu-
pu potvrdili aj legislatívne zmeny spomenuté 
v úvode.

3 Priestorová poloha koľaje

Z geodetického aspektu je kľúčovým prvkom 
modernizácie PPK. Je to priestorová krivka, 
jednoznačne daná projektom, s exaktne de-
fi novanými smerovými a výškovými paramet-
rami realizovanými v každom bode s vysokou 
relatívnou presnosťou. Tento líniovo najdlhší 

stavebný prvok má najvyššie nároky na abso-
lútnu aj relatívnu presnosť a spoľahlivosť rea-
lizácie geodetických prác. Navyše technický 
predpis už od roku 1999 predpokladá posú-
denie absolútnych odchýlok Ska, Vka geode-
tickými prostriedkami s kontinuálnym zázna-
mom. Hoci toto ustanovenie v období vzniku 
predbehlo čas, dnes je už automatizovaný 
a kontinuálny záznam týchto parametrov sa-
mozrejmosťou. Pri uplatnení prístupu z pred-
chádzajúcej kapitoly môžeme upustiť od rela-
tívnych postupov realizácie PPK a prejsť na jej 
udržiavanie na absolútnom princípe.

Od roku 2002 spolupracujeme s fi rmou 
GeoTel. Tá vyvinula vlastný automatizovaný 
merací systém (AMS), ktorý postupne mo-
difi kovala do tvaru využiteľného pre potreby 
geodeta zhotoviteľa železničného zvršku. Od 
roku 2006 sme ako prví na Slovensku zača-
li používať AMS GeoTel GG-03 a v súčasnosti 
využívame GeoTel GL-05D.

Využitie AMS pri určení PPK prináša tieto vý-
hody:
• opravné prvky, posun a zdvih, sa uvádza-

jú k projektovanej PPK vztiahnutej k refe-
renčným bodom,

• jednoduchá replikácia merania s rovna-

Obr. 2 | Automatizovaný merací systém GeoTel GL-05D.

Obr. 3 | Ukážka BIM stavebného objektu, jednoduchý objekt.

kou (vysokou) presnosťou umožňuje posu-
dzovať kvalitu PPK na vyššej úrovni,

• meračská geodetická dokumentácia z opa-
kovaných opráv PPK umožňuje sledovať 
jej vývoj v čase,

• automatická strojná podbíjačka (ASP) pra-
cuje autonómne bez prerušenia, nezávisle 
od viditeľnosti a poveternostných vplyvov 
a bez ohľadu na zložitosť smerových a výš-
kových pomerov. Dosahujú sa vyššie výko-
ny a skracuje sa čas výluk, bez dodatoč-
ných nárokov na obsluhu ASP. Výrazne sa 
eliminuje ľudský faktor ako zdroj omylov.

4 Realizácia geodetických 
prác zhotoviteľa s využitím 
informačného modelovania BIM

Vytýčenie priestorovej polohy a podrobné vy-
tyčovanie je najčastejšou geodetickou čin-
nosťou na stavbe. Predchádza jej kancelár-
ska príprava v podobe kontroly vytyčovacích 
výkresov a príprava diskrétnych bodov, urče-
ných na vytýčenie. Toľko konvenčný prístup.

Nový interoperabilný prístup k týmto zák-
ladným činnostiam spočíva v informačnom 
modelovaní, t. j. aplikácii BIM. Naše počiatoč-
né pokusy s priepustmi a mostmi, realizované 
od roka 2009, sme postupne rozšírili na všet-
ky stavebné objekty (SO).

Dnešná príprava geodetických prác spočí-
va vo vytvorení modelu realizovaných SO zo 
schválenej analógovej projektovej dokumen-
tácie (PD) a následnej realizácie geodetic-
kých prác „z modelu“.

Práca geodeta s modelom v teréne vyža-
duje použitie generačne nových meracích prí-
strojov a softvérov. Napriek nutnej vstupnej 
investícii a napriek tomu, že táto príprava je 
časovo náročnejšia (približne o 30 %) priná-
ša tento prístup so sebou rad benefi tov, z kto-
rých spomenieme len niektoré:
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• Preverenie priestorovej polohy stavby voči 
okoliu.

• Modelovaním preveríme geometrickú kva-
litu projektu. Odhalíme nesúlady medzi vý-
kresmi.

• Vopred identifi kujeme kolízie objektov, čo 
umožní ich rýchlu opravu.

• Skontrolujeme položky vo výkazoch vý-
mer s ich zobrazením v projekte, čo zreál-
ňuje fi nančné plánovanie zhotoviteľa.

• Nasimulujeme priebeh výstavby, odhalíme 
časové kolízie, čo vedie k lepšej koordiná-
cii prác.

• Vytvorením komplexného modelu vopred 
sme schopní okamžite reagovať na menia-

Obr. 5 | Ukážka kolízie dvoch 
stavebných objektov riešená 
pomocou BIM.

Obr. 4 | Ukážka BIM 
viacerých stavebných 
objektov.
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ce sa požiadavky stavby a zabezpečiť opti-
málny výkon nielen geodetických prác.

• Optimalizuje sa vypracovanie geodetic-
kých protokolov k fakturácii a DSVS.

• Vizualizácia stavby a jej prezentácia pred 
odbornou aj laickou verejnosťou.

• Vypracovaná dokumentácia BIM počas rea-
lizácie stavby môže slúžiť počas prevádzky.

• Nezanedbateľným benefi tom sú aj féro-
vé a transparentné obchodné vzťahy pre 
všetky strany zúčastnené na stavbe.

5 Záver

Na záver sa pokúsime predikovať ďalší vý-
voj. Význam kvalitnej ZVS v blízkej budúc-
nosti vzrastie. Bez jej fyzickej materializá-
cie v priestore stavby, optimálne pred reali-
záciou projekčných prác a predprojektovým 
geodetickým zameraním, nebude možné pl-
ne implementovať princípy BIM. Projektan-
ti skôr či neskôr opustia projekčný priestor 
(S-JTSK a Bpv.) a nahradia ho 3D-priesto-
rom ETRS89, schopným už dnes zohľadniť aj 
štvrtý rozmer, t. j. čas. S ohľadom na dnešné 

poznatky a možnosti sa nám pre stavby, kto-
ré sa „zmestia“ do kružnice s polomerom 
5,5 km, ako optimálne riešenie javí tu opísa-
ný koncept lokálneho horizontu ETRS-LH. Pre 
stavby väčšieho rozsahu sa zadefi nuje viace-
ro ETRS-LH. PPK aj naďalej zostane kľúčo-
vým geometrickým prvkom stavby. BIM pri-
nesie požiadavku na defi novanie hlavných 
a charakteristických bodov trasy v ETRS89. 
Tomu sa prispôsobí aj technológia údržby 
PPK ASP. Automatizované geodetické mera-
nie PPK sa bude pre opravné práce využívať 
v neredukovanom tvare. BIM pre projektova-
nie líniových stavieb prinesie veľa zmien a ne-
zaobíde sa bez úzkej spolupráce projektantov 
a geodetov. Hlavnou zmenou bude nahrade-

nie geodetických mapových podkladov 2.5D 
pre projekt, geodetickým modelom 3D. Ten-
to krok je logický už dnes, s ohľadom na ru-
tinne používané mobilné mapovacie systémy 
vybavené skenermi, inerciálnymi systémami, 
technikou GNSS a digitálnymi kamerami, kto-
ré v princípe ani inak ako v 3D pracovať neve-
dia. Projekcia, realizácia a prevádzka sa bude 
odohrávať len v priestore 3D ETRS89, mate-
rializovanom na stavbe základnou vytyčova-
cou sieťou a zobrazením ETRS-LH.

Zmeny, ktoré nastali za posledné desaťro-
čie v geodézii, sú obrovské. Výzvy, ktoré sú 
pred nami, nás oslovujú a lákajú. Aj do budúc-
nosti sme pripravení byť pre našich partnerov 
geodetickým „pevným“ bodom.

Lektorovali:

Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Matej Mikulič
Stredisko železničnej geodézie ŽSR

Ing. Jozef Kožár

GEO-KOD, s. r. o., Bratislava
Ing. Tomáš Janeček

GEO-KOD, s. r. o., Bratislava

Obr. 6 | Ukážka kolízie 
dvoch stavebných objektov 
riešená pomocou BIM.
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1 Úvod
 

Bratislavský Starý most bol postavený v ro-
ku 1890 a je spolu so svojimi pamiatkovo 
chránenými súčasťami (štyri kamenné piliere 
s dvomi oporami, mýtne domčeky a kamen-
né schodiská) najstarším pevným mostom 
cez Dunaj na území Bratislavy. Dovtedy boli 
v prevádzke iba rôzne provizórne pontónové, 
drevené a iné mosty, ktoré boli často poruše-
né ľadovými kryhami na Dunaji. V minulosti 
niesol názvy: Most Františka Jozefa, Franz-
-Josef-Brücke, či Ferencz József-híd podľa ra-

Činnosť geodeta pri montáži a výsuve novej oceľovej 
konštrukcie Starého mosta v Bratislave

Obr. 1 | Nová oceľová konštrukcia Starého mosta v Bratislave (foto M. Pokorný).

kúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý ho 
aj otváral. Po prvej svetovej vojne to bol Šte-
fánikov most a po druhej svetovej vojne zasa 
Most Červenej armády. Primárne bol určený 
pre peších, kolesovú dopravu, ale aj vlakovú 
dopravu na trati do Viedne. Na konci druhej 
svetovej vojny most poškodili ustupujúce na-
cistické vojská a následne ho Červená armá-
da zrekonštruovala a znovu uviedla do pre-
vádzky, ktorá v rámci železničnej dopravy 
trvala do 17. 12. 1983 a v rámci kolesovej do-
pravy až do 14. 5. 2010. Pre havarijný stav sa 
most úplne uzavrel 2. 12. 2013.

„Nový Starý most“ meria na dĺžku 465 m, 
váži skoro 10-tisíc ton a jeho súčasťou je 
okrem električkovej trate aj chodník pre pe-
ších a cyklistov a štyri vyhliadkové balkóny 
s lavičkami. Pri výstavbe boli zbúrané pôvod-
né piliere číslo tri a štyri, ktoré nahradil jeden 
pilier číslo 34. A tak most prestal byť prekáž-
kou pre dnešnú štandardnú lodnú dopravu 
na Dunaji, keďže sa zväčšil plavebný gabarit. 
Rozšírila sa plavebná dráha na 140 metrov 
a zväčšila sa svetlá výška (prejazdný profi l), 
čo umožňuje preplávať popod most aj lodiam 
s európskymi parametrami.
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2 Základné údaje o moste

Most tvorí oceľová nosná konštrukcia s 2 prie -
hradovými hlavnými nosníkmi s oceľovou 
mostovkou na električkovej trati a cestnej 
komunikácii. Je jednopodlažný, nepohyblivý, 
s dolnou mostovkou, rieku Dunaj preklenuje 
kolmo.

Dĺžka mosta: 465,40 m
Dĺžka nosnej konštrukcie: 462,08 m
Šikmosť mosta: 100,00 g
Šírka mosta medzi zvodidlami: 8,00 m
Šírka mosta medzi zábradliami: 22,05 m
  (max. 33,05 m)
Voľná výška pod mostom: min. 10,50 m

Nosnú konštrukciu „Nového Starého mos-
ta“ (obr. 1 a obr. 2) tvorí jeden dilatačný ce-
lok. Nová oceľová konštrukcia (OK)  má 6 po-
lí s rozpätiami 32,56 + 106,68 + 137,16 + 
75,60 + 75,92 + 32,56 m. V poliach 2 až 
5 má konštantnú výšku hlavných nosníkov 
11,285 m. Výška hlavných nosníkov v kraj-
ných poliach 1 a 6 je premenná od 2,400 až 

Identifi kačné údaje
Názov stavby: Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Ucelená časť 20 „Starý most“
Číslo objektu:  20-201-00
Názov objektu: Starý most
Miesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský samosprávny kraj
Katastrálne územie:  Bratislava 1 Staré mesto, Bratislava 5 Petržalka
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zástupca objednávateľa: Metro Bratislava, a. s.
Zhotoviteľ stavby: Združenie MHD – Starý most (Eurovia SK, a. s., Eurovia CS a. s., SMP CZ, a. s.)

Zhotoviteľ dokumentácie na realizáciu stavby DRS:
Projektant: Združenie „Starý most v Bratislave“, ALFA 04, a. s., Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
Zodpovedný projektant:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Obr. 2 | Pozdĺžny rez SO 20-201-00 (fialové = zbúrané).
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po 2,615 mm. Osová vzdialenosť hlavných 
nosníkov na celom moste je 11,0 m, šírka 
mosta medzi zvodidlami je 8,0 m. Na vonkaj-
ších stranách mosta sú umiestnené chodní-
ky pre chodcov a trasy pre cyklistov so šírkou 
5,0 m. Pri podperách číslo 34 a 5 sú chod-
níky rozšírené o vyhliadkové plošiny šírky 
5,50 m. Základná šírka nosnej konštrukcie je 
22,25 m, na vyhliadkových plošinách rozšíre-
ná na 33,25 m.

Os mosta je priama, niveleta komunikácie 
na moste je vo vrcholovom zakružovacom ob-
lúku s polomerom R = 5 600 m. Plech mos-
tovky je v priečnom smere vodorovný. Prieč-
ny sklon na moste je vytvorený betónovou do-
skou. Priečniky mosta a chodníkové konzoly 
sú priehradové. Obojstranné chodníky majú 
2,0 % dostredný sklon.

Na moste je umiestnená dvojkoľajová 
električková trať (rozchod 1 000 mm) a trať 

typu „tram -train“ (rozchod 1 435 mm). Na-
vrhnutý mostný zvršok umožňuje výnimočný 
prejazd cestných vozidiel záchranných zlo-
žiek (zaťaženie podľa STN EN 1991-2 Euro-
kód 1).

3 Vytyčovacia sieť stavby
 

Vybudovanie a určenie parametrov základnej 
vytyčovacej siete (ZVS) zabezpečoval hlavný 
geodet stavby v spolupráci s geodetom sta-
vebno-technického dozoru (STD). Konfi gurá-
cia bodov ZVS vychádzala z potreby vybudovať 
vytyčovaciu sieť pozdĺž objektov Starého mos-
ta cez Dunaj, ktorý mal byť rekonštruovaný. 
Návrh základnej vytyčovacej siete vychádzal 
z projektu, ktorý rešpektoval splnenie nárokov 
na objem, kvalitu a presnosť meracích prác. 

Konfi gurácia siete spĺňala pri budovaní požia-
davku, aby z každého bodu siete bola viditeľ-
nosť na minimálne dva ďalšie body ZVS.

Pri základnom meraní bolo vykonané pri-
pojenie bodov ZVS na body Štátnej priesto-
rovej siete. Meranie bolo vykonané metódou 
RTK s využitím Štátnej priestorovej obser-
vačnej služby (SKPOS). Touto metódou bo-
li priamo určené súradnice bodov 1, 4 a po-
mocných bodov v S-JTSK (obr. 3), z ktorých 
následne boli polárnou metódou určené sú-
radnice ostatných bodov ZVS na bratislavskej 
a petržalskej strane. Metóda, presnosť a pou-
žitý prístroj zodpovedajú kritériám pre 2. trie-
du presnosti bodových polí.

V 1. opakovanom meraní boli opakovane 
určené parametre ZVS, ktorú tvorí 10 bodov 
polohovej ZVS a súčasne boli určené výšky 
deviatich hlavných výškových bodov. Určenie 
parametrov základnej vytyčovacej siete v pr-

Obr. 3 | Základná vytyčovacia sieť.
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vom opakovanom meraní vychádzalo zo spra-
covania terestrických meraní.

Základnú vytyčovaciu sieť na petržalskej 
strane tvorí sedem bodov (obr. 3). Tri body 
(č. 1, 2 a 4) sú existujúce body pevne stabi-
lizované ťažkou stabilizáciou, ktorú predsta-
vuje oceľová pažnica, (rúra osadená do vr-
tu a vyplnená betónom). Stabilizácia bodov 
č. 5 až 10 bola realizovaná formou kovovej 
kotvy s priemerom 20 mm s vnútorným met-
rickým závitom 16 mm a osadenej vo vrchnej 
betónovej časti protipovodňového múra. [1]

Pre geodetické práce vyžadujúce najvyš-
šiu presnosť boli terestrické merania redu-
kované do roviny miestneho geodetického 
súradnicového systému, aby sa vylúčili re-
dukcie dĺžok do zvolenej zobrazovacej rovi-
ny. Súradnice bodov ZVS sú preto určené 
v miestnom súradnicovom systéme označe-
nom S-Local. Miestny súradnicový systém bol 
navrhnutý ako ľavotočivý karteziánsky súrad-
nicový systém s absolútnou polohou, defi no-

vanou súradnicami S-JTSK zvoleného počia-
točného bodu 2, určenými v základnom me-
raní. Orientácia osí je totožná s orientáciou 
systému JTSK a rozmer je daný vodorovnými 
vzdialenosťami v rovine miestneho horizon-
tu. Počiatočný bod 2 mal súradnice v miest-
nom súradnicovom systéme a v S-JTSK iden-
tické. Lokálny miestny horizont bol navrhnutý 
v nadmorskej výške 140 m.

Lokálna vytyčovacia sieť musela byť pre 
potreby samotnej montáže zhustená o ďalšie 
body. Celkovo bolo na ľavom brehu doplne-
ných 14 a na pravom 46 bodov. Tieto body 
boli dočasne stabilizované odraznými terča-
mi a osadené na trvalé konštrukcie ako okoli-
té stavby a piliere mosta.

4 Výstavba oceľovej konštrukcie

Oceľová priehradová konštrukcia hlavných 
mostných polí 2 až 5 bola montovaná vo vý-

robni na pravom petržalskom brehu Dunaja 
a postupne bola vysúvaná nad rieku Dunaj 
do defi nitívnej polohy. Konštrukcia krajných 
mostných polí 1 a 6 bola potom montovaná 
na pevnej skruži priamo v defi nitívnej polohe.

4.1 Výroba oceľovej konštrukcie

Jednotlivé dielce oceľovej konštrukcie (OK): 
hlavné horné a dolné nosníky, priečniky, mos-
tovkové a chodníkové časti boli vyrábané 
v Českej republike v oceliarňach Vítkovice 
a Třebestovice. Geodetické meranie pre die-
lenskú prebierku a montáž OK sa sústreďo-
vali na priestorové vzťahy dielcov OK. Výsled-
kom boli základné dĺžkové rozmery a tvar 
časti OK vztiahnuté na kontrolné body (KB). 
Dielenské geodetické merania nevyhodno-
covali relatívne vzťahy komponentov dielcov 
OK, ako sú rozmery pásnic, rozmery zvarov, 
nadväznosť plechov atď. Podstatnou výhodou 

Obr. 4 | Schéma 
rozmiestnenia kontrolných 
bodov na OK.
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procesu bola kooperácia a pružná komuniká-
cia s materskou fi rmou GEFOS, a. s., ktorá re-
alizovala dielenské merania vo výrobe.

4.2 Kontrolné body

Návrh rozmiestnenia a číslovania KB na kon-
štrukcii bol po našej konzultácii s projektan-
tom zapracovaný do výrobno-technickej do-
kumentácie [2] a je znázornený na obr. 4. Po-
zdĺžne s osou mosta boli KB umiestnené nad 
každým priečnikom, v strede medzi priečnik-
mi a 10 cm od montážneho styku jednotli-
vých dielcov.

4.3 Merania pre dielenskú prebierku

Stabilizácia, resp. signalizácia KB bola vyko-
naná vyrazením jamky pomocou jamkovača 
zhotoviteľom OK podľa príslušnej dokumen-
tácie [2] ešte pred vykonaním protikoróznej 
ochrany (PKO) tak, aby ich bolo možné po vy-
konaní PKO zreteľne identifi kovať. Vyrazeniu 
KB na konštrukciu bolo nevyhnutné venovať 
náležitú pozornosť, pretože chybné vyznače-
nie by malo za následok skreslené výsledky 

merania.
Pred každou dielenskou prebierkou vyko-

nali kolegovia z GEFOS, a. s., kontrolné mera-
nie zostavy OK. To slúžilo na kontrolu vyrobe-
ných dielcov k dielenskej prebierke. Elaborát 
bol podkladom na úspešné dielenské prevza-
tie a je dokladom kvality výroby pre montáž-
nu organizáciu, resp. generálneho zhotoviteľa 
stavebného objektu (SO) a STD stavby. Mera-
nie sa realizovalo v miestnom súradnicovom 
systéme výrobného závodu (dielne). Zamera-
né boli všetky merateľné KB danej časti kon-
štrukcie, hlavne KB pri montážnych stykoch.

4.4 Merania pre montážnu prehliadku

Na stavenisku v Bratislave sa geodetické 
práce našej spoločnosti sústredili na mera-
nia zabezpečujúce montáž jednotlivých diel-
cov a ich následný výsuv do defi nitívnej polo-
hy. Pre potreby montáže bola vybudovaná na 
petržalskej strane medzi pilierom č. 6 a opo-
rou č. 8 dočasná montážna plošina (výrobňa), 
kde sa jednotlivé dielce montovali do zostáv 
dlhých štandardne 15,25 m. Po prvom výsu-
ve sa na urýchlenie výstavby zmenil techno-
logický postup a montovali sa dve, resp. tri 

zostavy, po ôsmom výsuve dokonca 5 zostáv 
naraz. Celú mostnú konštrukciu tvorilo spolu 
26 takýchto zostáv.

Pre každú montážnu prehliadku vo výrob-
ni na stavenisku projektant určil súbor súrad-
níc KB montovanej zostavy, a to pre každú 
etapu výsuvu samostatne. Na montážne ro-
šty sme vytýčili polohu a výšku jednotlivých 
dielcov mostovky a spodných častí hlavných 
nosníkov. Po ich položení sa meraním KB ur-
čili odchýlky od projektovanej polohy, na zák-
lade ktorých sa vykonala rektifi kácia v polohe 
a výške dielcov do projektovanej polohy. Pri 
meraní pred zvarením boli zohľadnené hod-
noty odchýlok KB, dosiahnutých pri meraní 
pre dielenskú prebierku.

Po zvarení mostovkových dielcov spolu 
s hlavnými dolnými nosníkmi sme vykona-
li osadenie hlavných horných nosníkov, kto-
ré boli uložené na pomocnú konštrukciu. Na 
hlavných nosníkoch bola kontrolovaná aj ich 
zvislosť. Chodníkové dielce sa k týmto zosta-
vám montovali až po výsuve. Kontrolné mera-
nie celej montovanej zostavy sa realizovalo 
pri čiastočnom zvarení všetkých stykov kon-
štrukcie pred výsuvom OK.

4.5 Merania pred a po výsuve oceľovej 
konštrukcie

Geodetické meranie pre výsuv OK sme sú-
streďovali hlavne na tvar OK v jednotlivých fá-
zach výsuvu. Pre kontrolu tvaru, polohy a de-
formácií OK boli projektantom vybrané KB. 
Výsledkom boli smerové a výškové odchýlky 
týchto KB od ich očakávanej polohy vypočí-
tanej projektantom. Predmetom našej časti 
merania nebolo meranie spodnej stavby. Táto 
činnosť bola zabezpečovaná počas celej do-
by výstavby inou spoločnosťou.

Plánovaná dĺžka výsuvu bola 30,490 m, 
pričom po každom výsuve boli zhotovova-
né a napojené ďalšie zostavy OK. Koniec OK 
bol po dokončení každého výsuvu zameraný, 
zrektifi kovaný a upevnený, aby sa vplyvom 
teploty jeho poloha nemenila vzhľadom na 
nasledujúcu montovanú zostavu.

Výsuv sa realizoval pomocou predpína-
cích tyčí WR priemeru 36 mm, ktoré boli 
ukotvené do špeciálnych oceľových príprav-
kov, upevnených na priečnikoch mosta. Vý-
suvné zariadenie zložené zo 4 hydraulických 
valcov so zdvihom cca 0,8 m bolo umiestne-

Obr. 5 | Jednotlivé fázy výsuvu.
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né na pilieri č. 6. Most bol vysúvaný výškovo 
aj smerovo v defi nitívnej projektovanej geo-
metrii. Výsuvná trajektória bola defi novaná ni-
veletou, vedená vo výškovom oblúku s polo-
merom 5 600 m. Smerovo bola OK vedená 
priamo. Jednotlivé fázy výsuvu sú znázorne-
né na obr. 5.

Pred začatím každého výsuvu OK bolo po-
trebné vedieť stav realizácie dotknutej časti 
spodnej stavby, tzn. tých podpier, na ktorých 

sa OK bude nachádzať po dokončení danej 
fázy výsuvu. Preto sme pred každým výsuvom 
kontrolne zamerali polohu a výšku klzných lo-
žísk a polohu vodiacich prvkov na najbližšej 
podpere od začiatku OK v smere výsuvu, po-
kiaľ sa na tejto podpere, na konci fázy výsuvu, 
nachádzal začiatok OK. Taktiež sme vytýčili 
na výrobňu koniec výsuvu podľa projektovej 
dokumentácie, aby spoločnosť realizujúca vý-
suv vedela, kde daný výsuv zastaviť.

Po ukončení každej fázy výsuvu boli zame-
rané vybrané KB na určenie deformácií OK. 
Na tieto účely sme zamerali vybrané KB na 
spodných aj horných pásoch hlavných nos-
níkov, ktoré sa v danej fáze nachádzali nad 
ložiskami a v strede poľa medzi ložiskami. 
O tomto meraní bol vyhotovený geodetický 
protokol, ktorý bol odovzdaný projektantovi 
na vyhodnotenie a určenie ďalšieho postupu.

4.6 Merania počas výsuvu oceľovej 
konštrukcie

Väčšina výsuvov bola realizovaná bez potreby 
geodetického monitorovania. Výnimkou boli 
výsuvy č. 8 a 11. Ôsmy výsuv mal dĺžku cca 
76 m a 11. výsuv cca 50 m. V týchto fázach 
výsuvu bol začiatok OK podopretý na súlodí 

čiastočný výsuv (m) celkový výsuv (m) zvislá odchýlka (mm) priečna odchýlka (mm)

pri nasadení lode 0 +30/-20 +30/-30

po čiastočný výsuv 13,34m 13,34 13,34 +50/-30 +30/-30

po zjazd z P7 13,98 27,32 +70/-40 +30/-30

Po zjazd z 06.M4 14,01 41,33 +90/-50 +30/-30

po nájazd na P34 23,25 64,58 +110/-60 +40/-40

koniec 8. výsuvu 11,43 76,01 +30/-20 +30/-30

Tabuľka č. 1 | Prípustné hodnoty zvislých a priečnych odchýlok

Obr. 6 | Nosná konštrukcia počas 11. výsuvu (foto M. Pokorný).

Obr. 7 | Umiestnenie 
odrazných hranolov počas 
výsuvu.
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s podpornou konštrukciou. Pri týchto dvoch 
výsuvoch sa vyžadovala nepretržitá geodetic-
ká kontrola počas celého času výsuvu. Dôvo-
dom bolo kontinuálne overovanie správnos-
ti trajektórie nosnej konštrukcie (NK) s ohľa-
dom na funkčnosť a bezpečnosť výsuvu. 
Časové a technické rozvrhnutie geodetických 
meraní trajektórie výsuvu bolo riešené v koor-
dinácii hlavného geodeta zhotoviteľa stavby, 
zodpovedného projektanta mosta, zhotovite-
ľa a STD stavby.

S ohľadom na možné kolísanie hladiny, vý-
robné nepresnosti konštrukcie, nepresnosti 
výsuvných ložísk a vôle bočných vedení, vplyv 
nerovnomerného oslnenia, presnosti mera-

nie a ďalších vplyvov boli stanovené prípust-
né odchýlky nameraných hodnôt od teoretic-
ky stanovených.

V prípade prekročenia prípustných od-
chýlok a po konzultáciách s projektantom sa 
vykonala rektifi kácia a pokračovalo sa vo vý-
suve.

Výsuv č. 8 OK prebiehal 27. 8. – 28. 8. 
2015. Kontrola trajektórie bola vykonávaná 
počas celého výsuvu, ktorý trval spolu s pri-
pojením špeciálnej podpery na súlodí približ-
ne 38 hodín. Samotný výsuv prebiehal podľa 
itinerára vyhotoveného projektantom.

Sledovanie trajektórie sa realizovalo sú-
časne z 2 pilierov vytyčovacej siete stavby 

s nútenou centráciou, piliere č. 5011 a 5013, 
ktoré sú situované na brehu Dunaja v časti 
Staré Mesto. Na orientáciu slúžili body vyty-
čovacej siete č. 5001 a 5003 na petržalskej 
strane.

Meranie počas výsuvu bolo realizované na 
6 odrazových hranoloch, ktorých miesto osa-
denia na OK navrhol zodpovedný projektant 
(obr. 7). Osadené boli na špeciálnych príprav-
koch pri výsuvnej klapke (body H1.1, H1.2) 
a nad podpornou konštrukciou, umiestnenou 
na súlodí (body H2.1, H2.2, H2.3, H2.4).

Pred výsuvom bola zameraná ich poloha. 
Pre každý odrazný hranol projektant vypočí-
tal trajektóriu, ktorá sa počas výsuvu sledova-

Obr. 8 | Znázornenie 
priebehu priečneho 
vychýlenia OK 
od trajektórie 8. výsuvu.

 

Obr. 9 | Znázornenie 
priebehu výškového 
vychýlenia OK 
od trajektórie 8. výsuvu.
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D [m] 25 m

ΔT  [°C] 5 10 15 20 25 30 50

ot [mm] 1 3 4 6 7 9 14

D [m] 50 m

ΔT  [°C] 5 10 15 20 25 30 50

ot [mm] 3 6 9 12 14 17 29

D [m] 100 m

ΔT  [°C] 5 10 15 20 25 30 50

ot [mm] 6 12 17 23 29 35 58

D [m] 200 m

ΔT  [°C] 5 10 15 20 25 30 50

ot [mm] 12 23 35 46 58 69 115

Tabuľka č. 2 | Hodnoty teplotných opráv pri rôznych dĺžkach OK

la. Merania prebiehali po ukončení každého 
taktu výsuvu (cca 0,8 m), pred zjazdom a po 
zjazde konca OK z klzného ložiska a pri nábe-
hu začiatku OK na klzné ložisko.

Z piliera č. 5011 sa sledovali hranoly H1.1, 
H2.1 a H2.3, z piliera č. 5013 hranoly H1.2, 
H2.2 a H2.4. Meranie sa realizovalo prístrojmi 
Leica TS15 v dvoch polohách ďalekohľadu.

Počas výsuvu sme museli v niekoľkých 
prípadoch pristúpiť k výškovým a k priečnym 
korekciám. K vychýleniu OK vľavo od trajek-
tórie výsuvu došlo po zjazde z ložiska 06.M4 
v staničení 43,32 m. Návrat do smeru pro-
jektovanej trajektórie sa realizoval pomocou 
výsuvného zariadenia v staničení 43,32 m – 
49,24 m. V staničení 47,72 m bola zistená 
prekročená výšková odchýlka na kontrolných 
bodoch H1.1 a H1.2. Ostatné body boli v me-
dziach prípustných (krajných) odchýlok. Rek-
tifi kácia výšok sa realizovala pomocou súlo-
dia až po prekročení prípustných výškových 
odchýlok na všetkých kontrolných bodoch 
v staničení 54,34 m. Priebeh jednotlivých od-
chýlok je zobrazený na obr. 8 a 9. samostatne 
pre každý pozorovaný bod.

Po dokončení poslednej fázy výsuvu boli 
vymenené dočasné (klzné) ložiská za trvalé. 
Opäť sme zamerali vybrané KB po defi nitív-
nom uložení mosta. Toto zameranie slúžilo aj 
ako podklad pre dokumentáciu skutočnej re-
alizácie stavby (DSRS).

5 Vplyv teploty na meranie

Pri všetkých meraniach KB bola meraná aj 
teplota OK. Vplyv teploty na geometrické pa-
rametre konštrukcie, bol zavádzaný spôso-

bom, kde pri zanedbaní nelineárnych členov 
platí vzorec pre výpočet opravy dĺžky z teplo-
ty:

ot = D (t–to)α (1)

kde D [m] je dĺžka meranej časti konštruk-
cie pri teplote t0, t [°C] je meraná teplota kon-
štrukcie, α [°C-1] je lineárny koefi cient dĺžko-
vej teplotnej rozťažnosti oceli 
α = 11,5 x 10-6 a ot [m] je oprava dĺžky D.

V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené 
hodnoty teplotnej opravy pri rôznych dĺžkach 
konštrukcie pre D = 25 m až 200 m. V riadku 
„ΔT“ sú uvedené rozdiely voči konštrukčnej 
teplote OK, kde t0 = +10°C. Rozdiely „ΔT“ 
môžu dosiahnuť aj záporné hodnoty.

6 Záver

O výnimočnosti tohto stavebného diela sved-
čí aj fakt, že mu bola v roku 2016 v súťaži 
„Stavba roka 2016“ udelená cena za najlep-
šie projektové riešenie od Slovenskej komory 
stavebných inžinierov a cena za vysokú kvali-
tu realizácie od Zväzu stavebných podnikate-
ľov Slovenska.

Most sa medzičasom stal známym už aj vo 
svete, kde si vyslúžil uznanie odbornej verej-
nosti vďaka unikátnemu spôsobu jeho reali-
zácie. Zvládnuť výstavbu a výsuv takejto dlhej 
priehradovej konštrukcie je technicky mimo-
riadne náročné. Nehovoriac o vysúvaní s po-
mocou súlodia na rieke, našľapovanie na klz-
né ložiská pri veľkých deformáciách, ako aj 
výstavba piliera v Dunaji.

Táto stavba preverila schopnosti našej 
spoločnosti realizovať podobné diela vo vyso-
kej geodetickej kvalite. Bez špičkovej mera-
cej techniky a vhodne zvolených meračských 
postupov by to v dnešných rýchlych časoch 
výstavby nešlo. Podstatnou výhodou procesu 
bola kooperácia a pružná komunikácia s ma-
terskou fi rmou GEFOS, a. s., ktorá realizovala 
merania vo výrobe.

Tak ako pred niekoľkými rokmi bola naša 
spoločnosť pri montáži a natáčaní OK mosta 
APOLLO, aj teraz sme opäť radi, že sme sa 
mohli podieľať svojimi schopnosťami na vý-
stavbe „Nového Starého mosta“. Veríme, že 
to nebol posledný most na Dunaji s našou ko-
operáciou.
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Vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňujúcich geodetických 
meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov

1 Úvod
 

Týmto príspevkom chceme vyskúšať mož-
nosť modelovania distribúcie stredných chýb 
s overením na reálne vykonaných meraniach. 
Budeme analyzovať vplyv klesajúcej presnos-
ti jednostranne pripojeného a orientovaného 
polygónového ťahu a jej vplyv na projektova-
nie a budovanie primárneho ostenia.

2 Projektovanie primárneho ostenia 
pri cyklickom spôsobe razenia
 
Pod pojmom cyklické razenie rozumieme 

vrtno-trhací spôsob razenia. V strednej Euró-
pe, a teda aj v našich geologických podmien-
kach, sa v súčasnosti najviac používa nová 
rakúska tunelovacia metóda (NRTM). Princi-
piálne však k vrtno-trhacím metódam patría 
aj Lunardiho metóda (známa aj pod názvom 
ADECO-RS), alebo škandinávske tunelovacie 
metódy – tie však neobsahujú defi nitívne os-
tenie a meranie konvergencií. Proces, na zák-
lade ktorého prebieha projektovanie primár-
neho ostenia pri cyklickom spôsobe razenia 
(NRTM), možno jednoducho opísať takto: zá-
kladným podkladom projektovania je v pr-
vom rade výsledok inžinierskogeologického 
prieskumu, na základe ktorého sa navrhnú 
vystrojovacie triedy.

 

2.1 Inžinierskogeologický prieskum
 

Na základe odsúhlaseného variantu trasova-
nia sa v mieste budúceho tunela vykoná geo-
detické mapovanie a inžinierskogeologický 
prieskum. Geodetické mapovanie slúži pre-
dovšetkým ako podklad na podrobný projekt 
portálov, pričom geologický prieskum slúži 
na spresnenie vnútornej horninovej skladby 
masívu – je to účelová klasifi kácia horninové-
ho prostredia. Vykonáva sa prostredníctvom 
priamych prieskumných inžinierskogeologic-
kých (IG) vrtov v kombinácii s geofyzikálnymi 

metódami. Výsledkom inžinierskogeologic-
kého prieskumu je zhodnotenie horninového 
masívu a špecifi kácia homogénnych celkov, 
na základe ktorých sa navrhuje zabezpeče-
nie výrubu tunelovej rúry.

 
2.2 Návrh vystrojovacích tried primárneho 

ostenia
 

Projektant posúdi jednotlivé homogénne cel-
ky (výrubové triedy), priradí im vystrojovacie 
prvky a vzniknú vystrojovacie triedy (VT). Svo-
jím počtom sa môžu zhodovať s výrubovými 
triedami, ale môžu sa od nich aj líšiť.

Každá VT je navrhnutá na mieru pre daný 
horninový typ, rozdielne sú:
• horizontálne členenie čeľby (delená čeľba 

na kaplnky, s protiklenbou a iné),
• odstup čeľby od jadra (stupňa),
• maximálna dovolená dĺžka záberu,
• hrúbka primárneho ostenia,
• počet zabezpečovacích prvkov (ihly, IBO 

svorníky a iné),
• rozdielna hrúbka technologického 

nadvýšenia (TN).

Pri návrhu VT existujú dva prístupy:
• primárne ostenie má slúžiť iba počas 

výstavby a postupne musí defi nitívne 
ostenie preniesť plnú záťaž horninového 
prostredia,

• primárne ostenie slúži počas celej 
životnosti stavby a pomáha defi nitívnemu 
osteniu v prenose záťaže horninového 
prostredia.

Početnosť jednotlivých VT v metroch má pria-
my vplyv na cenu razenej časti tunela. Počet-
nosť VT uvádzaných projektom je kvalifi kova-
ný odhad, ktorý sa pri reálnom razení môže 
meniť lebo princíp technológie NRTM je dyna-
micky reagovať na aktuálne podmienky horni-
nového masívu. V projekte navrhované typy 
zaistenia – vystrojenia a ich počet, sa môžu 

na konci razenia líšiť od reality (vzhľadom na 
kvalitu inžinierskogeologického prieskumu). 
Pre nás geodetov je podstatné pri VT poznať 
tvar (geometriu) a technologické nadvýšenie 
primárneho ostenia. Dôvodom jeho vzniku sú 
prebiehajúce konvergencie v masíve počas 
razenia tunela. Technologické nadvýšenie sa 
pohybuje okolo hodnôt 0 mm až 150 mm – 
niekedy aj viac v závislosti od geologických 
podmienok. V tejto hodnote je často schova-
ná aj stavebná tolerancia 20 až 30 mm, kon-
štantne pozdĺž celého tunela. Práve tento fakt 
považujem zo strany projektanta za ukážku 
neznalosti geodetickej problematiky. Navyše 
pri realizácii projektov podľa žltého FIDIC-u 
často dochádza ku tlaku zhotoviteľa na pro-
jektanta o minimalizáciu technologického 
nadvýšenia. Vystrojovacie triedy na začiatku 
razenia majú obvykle vyšší počet zaisťovacích 
prvkov a aj väčšie technologické nadvýšenie. 
Napríklad VT (Vb) môže mať technologické 
nadvýšenie až 100 mm. Nižšie výrubové trie-
dy majú nižšie technologické nadvýšenie, le-
bo sa tu predpokladajú menšie konvergencie 
vďaka uplatneniu samonosného efektu.

Na obr. 3 môžeme vidieť ukážku návrhu 
geometrie primárneho ostenia vo vystrojova-
cej triede II.

Primárne ostenie má hrúbku 150 mm a je-
ho technologické nadvýšenie je 20 mm – tá-
to hodnota pokrýva prípadné konvergencie. 
Stavebná tolerancia má hodnotu 30 mm, 
v skutočnosti je táto hodnota znížená o geo-
textíliu a izolačnú fóliu, ktorá sa vkladá medzi 
primárne a sekundárne ostenie – s terčíkom 
táto vrstva môže dosiahnuť aj 10 mm.

Vystrojovacia trieda II sa nachádza ob-
vykle v strede razeného masívu a pri 
1 000-metrovom tuneli, pri razení z jednej 
strany dosiahneme toleranciu na tvar primár-
neho ostenia 20 až 30 mm na 500 m razenej 
dĺžke (stred tunela). Túto toleranciu s istotou 
„spotrebuje“ zhotoviteľ primárneho ostenia 
pri striekaní mokrej betónovej zmesi na klen-
bu. Podľa technicko-kvalitatívnych podmie-
nok (TKP) je tolerancia na hrúbku sekundár-
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neho ostenia v tvare +30 mm / -30 mm, tá je 
však prípustná len lokálne – bodovo.

V praxi sa tento problém rieši tak, že väč-
šinou konvergencie dosiahnu iba 20 – 50 % 
predpokladanej hodnoty, tým sa vytvára 
priestor na väčšiu stavebnú toleranciu pre 

geo deta. V prípade, že konvergencie dosiah-
nu očakávané hodnoty, alebo sú jej očakáva-
né hodnoty nízke, musí si geodet zvýšiť tech-
nologické nadvýšenie. Toto je práve citlivá 
záležitosť, pretože každý zvýšený centimeter 
má potom vplyv na spotrebu liateho betónu 

pri budovaní sekundárneho ostenia – preto 
musí byť táto hodnota stanovená optimálne, 
prípadne ju geodet musí vedieť obhájiť.

 

3 Optimalizácia meraní 
v geodetických sieťach
 

V minulosti, keď ešte neboli dostupné dnes 
bežné UMS, pozostávalo meranie z optic-
kého merania horizontálnych smerov a ze-
nitových uhlov bez automatickej registrácie 
a cielenia, pričom každé čítanie bolo poten-
ciálnym zdrojom chýb. Elektronické meranie 
šikmých dĺžok, bolo tiež značne komplikova-
né v porovnaní s dneškom, z optických me-
tód sa používala hlavne paralaktika. Práve 
pre túto obťažnosť vznikli optimalizačné me-
tódy na dosiahnutie požadovanej presnosti 
parametrov 1. a 2. radu, pokiaľ možno s čo 
najmenším – optimálnym počtom jednotli-
vých meraní. Matematickým riešením tohto 
geodetického problému prostredníctvom di-

Obr. 2 | Inžinierskogeo-
logický pozdĺžny profil 
– s vystrojovacími triedami 
a typom základov.

Obr. 3 | Geometria 
primárneho ostenia 
– vystrojovacia 
trieda II.

Obr. 1 | Inžinierskogeo-
logický pozdĺžny profil – 
geofyzikálna metóda 
a IG vrty.
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ferenciálnych rovníc s podmienkami vzniklo 
niekoľko optimalizačných modelov spracova-
nia. Najpoužívanejšie metódy boli:

• D-optimalita – minimalizuje determinant 
kovariančnej matice,

• A-optimalita – minimalizuje stopu 
kovariančnej matice,

• L-optimalita – minimalizuje lineárny 
funkcionál kovariančnej matice,

• STROPT-optimalita – štrukturálne 
optimalizuje plán s diferencovaním 
významu funkcií.

Výsledkom spracovania optimalizácie je plán 
merania s navrhnutou štruktúrou a počtom 
opakovaní jednotlivých meraných prvkov 
vrátane odhadu prvkov kovariančnej matice 
štruktúry. Práve tú by sme chceli využiť na 
našu analýzu klesajúcej presnosti, priamo 
úmernej k dĺžke razenej časti jednosmerne 
pripojenej a jednosmerne orientovanej.

4 Porovnanie optimalizácie 
s reálnym meraním
 

V júli 2017 sme realizovali kontrolné mera-
nie v severnej tunelovej rúre tunela Ovčiar-

sko. Toto meranie prebehlo cez celú sever-
nú tunelovú rúru s prípojom na obidvoch stra-
nách portálov, pričom cez priečne prepojenia 
sa nevykonávalo žiadne meranie. Vyrovnanie 
prebehlo v programe PLS RS prostredníc-
tvom 2. lineárneho modelu s odhadom adič-
ného a násobného člena diaľkomera. Toto 
meranie nám poslúžilo ako reálne meranie 
na overenie výsledkov optimalizácie a štruk-
túry jej kovariančnej matice. Situáciu s pre-
hľadom rozmiestnenia vzťažných a pozorova-
ných bodov znázorňuje obr. 4.

Parametre charakterizujúce presnosť 
reálneho merania:
• UMS Leica 1202+ TCRA,
• počet meraných skupín: 2 a viac,
• aposteriórna stredná chyba meraného 

smeru 1,00 mgon (z vyrovnania siete 
0,76 mgon),

• aposteriórna stredná chyba meranej 
vzdialenosti (2,0 + 2,0 ppm) mm – 
(z vyrovnania siete 1,5 + 1,5 ppm) mm,

• oprava z rovnice diaľkomera o adičný 
člen +1,252692 mm,

• násobný člen +0,013131.

Parametre charakterizujúce presnosť 
simulácie merania:

• počet meraných skupín: 2,
• aposteriórna stredná chyba meraného 

smeru 0,76 mgon,
• aposteriórna stredná chyba meranej 

vzdialenosti (1,5 +1,5 ppm) mm.

V tab. 1 dokumentujeme porovnanie stred-
ných chýb stanovísk polygónového ťahu (PŤ) 
obojsmerne pripojeného a orientovaného. Bo-
dy 5001 až 5018 tvoria vrcholy PŤ, pričom bod 
5001 sa nachádza pri západnom portáli pri-
bližne na začiatku razenej časti tunela. Na vý-
chodnom portáli je podobne stabilizovaný bod 
5018, približne na začiatku razenej časti tune-
la. Medzi týmito bodmi je umiestnených spo-
lu 16 bodov (5002 – 5017) s dĺžkami strán 
120 m až 150 m. Z hodnôt je zrejmé, že ma-
ximá dosahujú stredné chyby v súradnicových 
osiach v strede tunela, kde je vzdialenosť me-
dzi vzťažnými bodmi na povrchu maximálna.

Pri razení tunela a následnom vykonáva-
ní usmerňujúcich meraní sme však v situácii, 
keď sa vzdialenosť od fi xných bodov na po-
vrchu stále predlžuje, čím rastú stredné chy-
by. V tabuľke 2 vidíme ako narastá stredná 
chyba pri jednosmernom pripojení iba na zá-
padnom portáli (ZP).

Vzhľadom na to, že máme k dispozícií aj 
reálne meranie, môžeme dosiahnuté stred-

Obr. 4 | Schéma meranej konfigurácie.
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Vidíme, že na bode 5018, vzdialenom 
2 337 m od posledného pripojeného bodu 
(5001) na body vytyčovacej siete pri ZP do-
sahujú súradnicové rozdiely v osi Y 91,8 mm 
a v osi X 36,4 mm. Keď tieto výsledky premiet-
neme do osi tunela, zistíme, že reálna odchýl-
ka v priečnom smere je v tomto bode 100 mm 
a v pozdĺžnom 2 mm. Podobný pomer dosiah-
neme na každom z bodov PŤ (na bode 5017   
osi Y 89 mm a v osi X 7 mm atď.).

 
 

5 Záver
 

Na základe tabuľky 3 môžeme povedať, že 
nielen konvergencie majú vplyv na technolo-
gické nadvýšenie, ale aj dĺžka jednostranne 
pripojenej a orientovanej razenej časti tunela. 
Ak tento vplyv rastie nad 30 mm až 40 mm 
v priečnom smere (1 400 m – 1 600 m) za-
čínajú sa objavovať problémy v podobe nad-
mernej profi lácie primárneho ostenia. Pri vy-
tváraní rezervy zo strany geodeta na priehra-
dových nosníkoch, ktoré sú vyrobené podľa 
schválenej projektovej dokumentácie, mož-
no vykonať nadvýšenie tiež len do 30 mm až 
50 mm. Tým myslíme vytyčovať nosník vyš-
šie a roztiahnuť oblúk. Podľa nášho názoru by 
sa do technologického nadvýšenia mala za-

REÁLNE MERANIE SIMULÁCIA

 2. lineárny model  D-optimalita A-optimalita

Vzdialenosť
Označenie 

bodu
s(X) s(Y) s(X) s(Y)

2.LM - D-o
s(X) s(Y)

2.LM - A-o

s(X) s(Y) s(X) s(Y)

[m]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 5001 0,67 0,69 0,68 0,81 -0,01 -0,12 0,68 0,81 -0,01 -0,12

119,3 5002 1,18 1,05 1,15 1,08 0,03 -0,03 1,15 1,08 0,03 -0,03

258,8 5003 1,89 1,50 1,72 1,40 0,17 0,10 1,72 1,4 0,17 0,10

396,6 5004 2,61 1,87 2,26 1,63 0,35 0,24 2,26 1,63 0,35 0,24

534,5 5005 3,24 2,13 2,68 1,77 0,56 0,36 2,68 1,77 0,56 0,36

665,8 5006 3,69 2,31 2,98 1,83 0,71 0,48 2,98 1,83 0,71 0,48

785,4 5007 3,96 2,45 3,10 1,86 0,86 0,59 3,10 1,86 0,86 0,59

935,9 5008 4,11 2,64 3,12 1,91 0,99 0,73 3,12 1,91 0,99 0,73

1086,6 5009 4,16 2,84 3,08 1,94 1,08 0,90 3,08 1,94 1,08 0,90

1223,4 5010 4,05 3,03 2,88 1,97 1,17 1,06 2,88 1,97 1,17 1,06

1374,9 5011 3,82 3,19 2,61 1,95 1,21 1,24 2,61 1,95 1,21 1,24

1500,1 5012 3,54 3,14 2,39 1,92 1,15 1,22 2,39 1,92 1,15 1,22

1650,8 5013 3,03 2,85 2,13 1,86 0,90 0,99 2,13 1,86 0,90 0,99

1788,5 5014 2,50 2,51 1,85 1,75 0,65 0,76 1,85 1,75 0,65 0,76

1938,9 5015 1,93 2,07 1,52 1,53 0,41 0,54 1,52 1,53 0,41 0,54

2076,8 5016 1,41 1,62 1,27 1,29 0,14 0,33 1,27 1,29 0,14 0,33

2217,1 5017 0,99 1,09 1,15 1,14 -0,16 -0,05 1,15 1,14 -0,16 -0,05

2337,4 5018 0,58 0,37 0,64 0,43 -0,06 -0,06 0,64 0,43 -0,06 -0,06

Tab. 1 | Tunel Ovčiarsko – obojsmerné pripojené a orientované meranie

né chyby overiť aj prostredníctvom súradnico-
vých rozdielov na bodoch 5001 až 5018 po-
rovnaním súradníc z obojstranne pripojeného 

a orientovaného PŤ a jednostranne pripoje-
ného a orientovaného PŤ na ZP. Výsledky sú 
zobrazené v tabuľke 3.
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Je dôležité uvedomiť si, že naše geodetic-
ké meranie prebiehalo už v tuneli, kde bola 
takmer dokončená horná klenba sekundár-
neho ostenia a bol takmer bez prevádzky. 
Usmerňovacie merania prebiehajú pred pre-
razením a po, a s istotou môžeme povedať, 
že v takom prostredí a s takou prevádzkou vý-
sledky, aké ukazuje tabuľka 3, nemožno do-
siahnuť. Vždy budú aspoň o 20 – 30 % hor-
šie.

Literatúra

 
[1] Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), so 44.33.35 

Púchov – Považská Bystrica, tunel Milochov, tunelová rúra 
– inžinierskogeologický pozdĺžny profil (Reming Consult, 
a. s.).

[2] Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), so 44.33.30 
Púchov – Považská Bystrica, tunel Diel, – geometria pri-
márneho ostenia – vystrojovacia trieda II (Reming Con-
sult, a. s.). Elaborát fy. GEO-KOD, s.r.o. Z_2017.029.000, 
Určenie súradníc a výšok novozriadených bodov základnej 
a podrobnej vytyčovacej siete tunela Ovčiarsko v severnej 
tunelovej rúre STR (Ing. J. Hajabács).

REÁLNE MERANIE SIMULÁCIA

2. lineárny model D-optimalita

Vzdialenosť
Označenie 

bodu
s(X) s(Y) s(X) s(Y)

2.LM - D-o

s(X) s(Y)

[m]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 5001 0,70 0,70 0,85 0,79 -0,15 -0,09

119,3 5002 1,40 1,20 1,60 1,24 -0,20 -0,04

258,8 5003 2,60 1,90 2,64 1,79 -0,04 0,11

396,6 5004 3,90 2,50 3,81 2,24 0,09 0,26

534,5 5005 5,40 2,90 5,11 2,51 0,29 0,39

665,8 5006 7,00 3,20 6,45 2,57 0,55 0,63

785,4 5007 8,50 3,20 7,70 2,46 0,80 0,74

935,9 5008 10,50 3,40 9,36 2,40 1,14 1,00

1086,6 5009 12,70 3,70 11,10 2,45 1,60 1,25

1223,4 5010 14,70 4,10 12,72 2,64 1,98 1,46

1374,9 5011 17,00 4,70 14,53 3,02 2,47 1,68

1500,1 5012 18,90 5,40 16,00 3,53 2,90 1,87

1650,8 5013 21,10 6,60 17,71 4,39 3,39 2,21

1788,5 5014 23,00 8,10 19,19 5,45 3,81 2,65

1938,9 5015 24,90 10,00 20,70 6,89 4,20 3,11

2076,8 5016 26,60 12,00 21,94 8,48 4,66 3,52

2217,1 5017 28,10 14,30 23,02 10,39 5,08 3,91

2337,4 5018 29,10 16,50 23,72 12,19 5,38 4,31

Tab. 2 | Tunel Ovčiarsko – jednosmerné pripojené a orientované meranie od ZP

REÁLNE MERANIE SIMULÁCIA

2. lineárny model  D-optimalita

Vzdialenosť
Označenie 

bodu 
d(X) d(Y) 3s(X) 3s(Y)

d(X)-
-3s(X)

d(Y)-
-3s(Y)

3s(X) 3s(Y)
d(X)-

-3s(X)
d(Y)-

-3s(Y)

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,0 5001 2,4 -0,6 2,1 2,1 0,3 -2,7 2,6 2,4 -0 -2,97

119,3 5002 4,6 -1,5 4,2 3,6 0,4 -5,1 4,8 3,7 -0,2 -5,2

258,8 5003 7,5 -1,8 7,8 5,7 -0,3 -7,5 7,9 5,4 -0,4 -7,2

396,6 5004 10,3 -2,2 11,7 7,5 -1,4 -9,7 11,4 6,7 -1,1 -8,9

534,5 5005 13,0 -2,5 16,2 8,7 -3,2 -11,2 15,3 7,5 -2,3 -10,0

665,8 5006 15,8 -2,5 21,0 9,6 -5,2 -12,1 19,4 7,7 -3,6 -10,2

785,4 5007 18,4 -1,8 25,5 9,6 -7,1 -11,4 23,1 7,4 -4,7 -9,2

935,9 5008 21,1 -0,6 31,5 10,2 -10,4 -10,8 28,1 7,2 -7,0 -7,8

1086,6 5009 24,0 1,4 38,1 11,1 -14,1 -9,7 33,3 7,4 -9,3 -5,9

1223,4 5010 27,2 4,3 44,1 12,3 -16,9 -8,0 38,2 7,9 -11,0 -3,6

1374,9 5011 31,2 8,4 51,0 14,1 -19,8 -5,7 43,6 9,1 -12,4 -0,7

1500,1 5012 36,1 12,2 56,7 16,2 -20,6 -4,0 48,0 10,6 -11,9 1,6

1650,8 5013 43,2 17,7 63,3 19,8 -20,1 -2,1 53,1 13,2 -9,9 4,5

1788,5 5014 51,2 22,6 69,0 24,3 -17,8 -1,7 57,6 16,4 -6,4 6,3

1938,9 5015 61,2 28,1 74,7 30,0 -13,5 -1,9 62,1 20,7 -0,9 7,4

2076,8 5016 71,5 32,0 79,8 36,0 -8,3 -4,0 65,8 25,4 5,7 6,6

2217,1 5017 83,3 34,3 84,3 42,9 -1,0 -8,6 69,1 31,2 14,2 3,1

2337,4 5018 91,8 36,4 87,3 49,5 4,5 -13,1 71,2 36,6 20,6 -0,2

Tab. 3 | Tunel Ovčiarsko – porovnanie 3-sigmových stredných chýb so súradnicovými rozdielmi

hrnúť aj rezerva pre geodeta, ktorá by sa zís-
kala modelovaním distribúcie stredných chýb 
na základe konkrétnej situácie alebo z tabuľ-

ky. Toto je však vec, ktorá zostáva na strane 
projektanta, a je len na ňom, či to akceptuje 
alebo nie.

Lektorovali: 

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Jozef Kožár
GEO-KOD, s. r. o., Bratislava

Ing. Miroslav Krupec

GEO-KOD, s. r. o., Bratislava
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XXIII. poľsko-česko-slovenské geodetické dni 
– Varšava 2017

V dňoch 18. – 20. mája 2017 pripravilo „Stowarzyszenie geodetów polskich“ (SGP) ako hlavný organizačný garant v poradí už XXIII. poľsko-
česko-slovenské geodetické dni v hlavnom meste Poľska Varšave. Odborný aj spoločenský program medzinárodných geodetických dní 
prebiehal v hoteli „GROMADA“.
Na štvrtkovom poobedňajšom otvorení XXIII. medzinárodných geodetických dní sa už tradične podieľali predsedovia poriadateľských 
stavovských organizácií: Mgr. Inž. Stanislaw Ciegelski – prezes SGP, Ing. Václav Šanda – predseda ČSGK a Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – 
predseda SSGK, ktorí následne aj moderovali úvodný prvý tematický blok príspevkov predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy.

Tematický blok č. 2: „Nowe technologie 

pomiarowe w geodezji“

PACHUTA, A. – OLSZAK, T. – BARLIK, M. – 
WALO, J. – SZPUNAR, R. – PRÓCHNIEWICZ, 
D. – ANDRASIK, E. – PIENIAK, M.: „Nowa 
podstawowa fundamentalna osnowa 
grawimetryczna Polski“

DORDA, J.: „Nové technologie při 
diagnostice důlních jam“

PAPČO, J. – BAKOŇ, M. – LEŠKO, M. – 
CZIKHARDT, R. – PRVÝ, M.: Monitorovanie 
veľkých stavieb s využitím technológie 
radarovej interferometrie

MOJZEŠ, M. – WOZNIAK, M. – HABEL, B. 
– MACAK, M.: Určenie Youngovho modulu 
pružnosti z merania dĺžok v oblasti vodnej 
nádrže Źarnowiec

TRHAN,O.: Úprava dát získaných pomocou 
UAV fotogrametrie

Piatok: 19. mája 2017

Tematický blok č. 3: „Kataster 

wielowymiarowy 3D, 4D, ...“

KARABIN, M.: „Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia katastru wielowymiarowego w Polsce“

KUBASÁK, T. – RAŠKOVIČ, V.: Budeme mať 
viacpodlažné budovy v katastrálnej mape?

MAKOVEC, R. – ŠAFÁŘ, V.: „Nové 
technológie v obnově katastrálního operátu“

ŽUFANOVÁ, V.: „Vícerozměrný katastr 
v České republice“

OVESNÁ, G.: „Využití software Carlson při 
práci s analógovými důlními mapami“

Tematický blok č. 4: „Informatyzacja 

i interoperacyjność państwowych zasobów 

geo dezyjnych“

PAUKNEROVÁ, E.: „Interoperabilita 
prostorových dat a síťových služeb – 
poznatky z projektu ELF“

ŠUPPOVÁ, I.: Elektronizácia služieb v SR 
z pohľadu geodeta a z pohľadu občana

Obr. 1 | Podpredseda ÚGKK SR – Ing. Ľubomír Suchý počas prezentácie príspevku.

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

Odborný program geodetických dní

Štvrtok: 18. mája 2017

Tematický blok č. 1: „Wystopienia Glownych 

Geodetów“

KIERZNOWSKA,G.: „Polska sluźba 
geodezyjna i kartografi czna“

ŠTENCEL,K.: „Stav zeměměřictví v České 
republice“

SUCHÝ, Ľ.: „Informácie z rezortu ÚGKK SR 
a smery rozvoja katastra nehnuteľností 
i geodetických a kartografi ckých činností“
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GRUDZIEŃ, M.: „Obszary interoperacijności 
polskich zasobów geodezyjnych 
i kartografi cznych“

CHOROMAŃSKI, K.: „Analiza moźliwości 
pozycjonowancia satelity studenckiego PW-
sat2 z wykorzystaniem metod geodezyjnych“

IMRIŠEK, M.: Monitorovanie zmien vlhkosti 
atmosféry pomocou GNSS a asimilácia 
zenitových troposférických oneskorení do 
NWP modelu

URBAŃSKI, M.: „Modelowanie 
budynków polskiej stacji antarktycznej 
im.H.Arctowskiego“

Kultúrne a spoločenské aktivity počas 
geodetických dní

Na záver prvého rokovacieho dňa 18. 5. 
2017 o 20:00 hod. usporiadatelia pripravi-
li spoločenský večer všetkých účastníkov 
v banketovej sále hotela GROMADA, spojený 
s hudobným sprievodom.

V poobedňajších hodinách druhého rokova-
cieho dňa 19. 5. 2017 organizátori usporiada-
li vydarenú prehliadku historických častí cen-
tra Varšavy za veľmi priaznivého počasia. Túto 
nádhernú prehliadku výrazne a nezabudnuteľne 
obohatil 90-ročný profesionálny, po česky hovo-
riaci sprievodca, s chôdzou ktorého sme takmer 

nestačili držať krok. Pri lúčení sa nám pochválil, 
že ešte stále behá maratón.

Na záver druhého rokovacieho dňa usporia-
datelia pripravili raut v záhradných priestoroch 
hotela GROMADA, kde sme si mohli pochutnať 
predovšetkým na grilovaných špecialitách poľ-
skej kuchyne.

V závere ukončenia XXIII. poľsko-česko-slo-
venských geodetických dní „prezes“ SGP sláv-

nostne odovzdal usporiadateľské insígnie 
predsedovi ČSGK – Ing. Václavovi Šandovi, 
ktorý zároveň oznámil, že XXIV. geodetické 
dni sa uskutočnia 24. – 26. 5. 2018 v Prahe, 
a všetkých účastníkov na ne srdečne pozval.

 
Ing. Štefan Lukáč 

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. 
Fotografie: Ing. Peter Bednár

Obr. 3 | Účastníci autobusového zájazdu na XXIII.poľsko-česko-slovenské geodetické dni

Obr. 2 | Pohľad do rokovacej sály XXIII. poľsko-česko-slovenských geodetických dní.
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Krátka správa Komory č. 12/2017 – 

elektronické schránky – účinky doručenia

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 3. 7. 2017

Vážený člen KGaK,
preposielame vám newsletter – špeciál, za-
meraný na vysvetlenie dôsledkov doručova-
nia do elektronických schránok, lehôt a spô-
sobu ich počítania, spracovaný advokátskou 
kanceláriou. Newsletter obsahuje aj praktic-
ké príklady počítania lehôt v závislosti od spô-
sobu doručovania.

Od 1. 7. 2017 všetky právnické osoby majú ak-
tivované elektronické schránky, a keďže orgá-
ny verejnej moci (úrady, obce, notári, exekútori, 
súdy) budú doručovať už povinne svoje listiny 
do týchto schránok, je potrebné vedieť, kedy sú 
zásielky doručené, kedy sa začínajú a končia 

lehoty na vykonanie právnych úkonov (podanie 
odvolania, pripomienok, námietok a pod.).
Všeobecné informácie týkajúce sa postupu 
samotného procesu aktivácie schránok, in-
štalácie, sprevádzkovania sú zverejnené na 
mnohých internetových stránkach, najmä: 
https://www.slovensko.sk v sekcii návody, 
www.statutar.sk a iné.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 13/2017

Seminár A.G.K. 2017

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 11. 7. 2017

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám prikladáme pozvánku na semi-
nár A.G.K. 2017 – prípravný kurz AGaK z inži-
nierskej geodézie.
Termín: 12. 9. 2017 na SvF STU v Bratislave.

Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom 
o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj auto-
rizovaným geodetom a kartografom (členom 
KGaK) súbor vybraných prednášok v oblasti 
inžinierskej geodézie, s cieľom aktualizácie 
úrovne poznania v danej tematike.
Organizačné pokyny a registrácia sú zverej-
nené na webe: 
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-
geodezie/seminar-a.g.k.2017.html?page_
id=5870
Registrácia bude ukončená po naplnení ka-
pacity priestorov. Pre členov Komory je odsú-
hlasené znížené vložné vo výške 24 eur.
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného 
vzdelávania autorizovaných geodetov a kar-
tografov Komory geodetov a kartografov.

Kancelária KGaK

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

• GNSS Zenith 35 PRO 

s 555 kanálmi

• Výkonná robotická 

stanica Zoom 90 R

• Široký výber prístrojov

Viac informácií na: 0911 620 618, geoteam@geoteam.sk

VYSKÚŠAJTE SI

MAXIMUM TECHNOLÓGIE
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Milé dámy a vážení páni,
 
čas je možno jeden z najspravodlivejších atribútov našich životov. 
Nedá sa kúpiť, oklamať, máme ho voľne k dispozícii. Možno preto 
si jeho plynutie veľmi neuvedomujeme, až do chvíle, kým sa ne-
stretneme s nejakým jubileom, výročím a pod. Potom si väčšinou 
povzdychneme – ako rýchlo to beží... Každému rovnako.
 
Uvedomil som si to aj ja, keď sme začali pripravovať jubilejné 
25. slovenské geodetické dni (SGD). Už dvadsiate piate. Aj tie-
to chceme pre vás pripraviť tak, aby boli zaujímavé, poskytli vám 
dobré informácie, stretli ste sa so spolužiakmi, kolegami, priateľ-
mi v príjemnej atmosfére hotela Holiday Inn v nádhernom meste 
– Trnave.
 
Program 25. SGD je do istej miery pripravený tak, aby refl ektoval 
to, čo sme v oblasti geodézie a kartografi e za posledných dvad-
saťpäť rokov prežili. Dozvieme sa to v bloku Úradu geodézie, kar-
tografi e a katastra Slovenskej republiky – 25 rokov činnosti ÚGKK 
SR v samostatnej SR. Pripomenieme si aj dvadsaťpäťročnú histó-
riu SGD.

Pozvánka na 25. SGD v Trnave

 
Zaujímavá bude aj výstava meračskej techniky, výpočtovej techniky 
a softvéru, ktorá sa bude konať po najväčšom európskom veľtrhu 
geodézie a geoinformatiky INTERGEO. Zúčastnia sa na nej všetky 
najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku a predstavia najnovšie 
novinky, tak ako vlani.
 
Spoločenský večer sme sa rozhodli ladiť mierne retro, ale svižne, 
preto veríme, že tanečníci si prídu na svoje...
 
25 rokov je pomerný dlhý čas a SGD sa dostávajú z mladej dospe-
losti do mladšieho stredného veku. Verím, že je to záruka ich bu-
dúcej vitality, sviežosti a opodstatnenosti. Podporme ich spoločne 
účasťou na jubilejnom ročníku.
 
Milé geodetky, kartografky, vážení geodeti a kartografi , 
srdečne vás v mene organizačného výboru a odborných garantov 
pozývam na jubilejné 25. SGD! 
 
Vladimír Stromček
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Štvrtok – 9. november 2017

 9:30  – 9:45 Otvorenie 25. slovenských geodetických dní
 9:45  – 10:45 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov
Z 25-ročnej histórie SGD

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

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

 10:45 –  11:15 Prestávka
 11:15  –  12:15 25 ROKOV ČINNOSTI ÚGKK V SAMOSTATNEJ SR

2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR

KRÁLIK, M. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Mapovanie od technicko-hospodárskeho mapovania po obnovu katastrálneho 
operátu

LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
25 rokov tvorby referenčných údajov o území SR

JAKUBÁČ, R. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
25 rokov od účinnosti zákona o katastri nehnuteľností

 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

LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Čo sme priniesli na trh v roku 2017

BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Virtuálna geodézia

TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s. r. o.
Topcon technológie

BORZA, M. – GEOAKTUÁL
Nové technológie spracovania, vizualizácie a interpretácie dát z leteckého 
laserového skenovania

 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

Odborný program

PAPČO, J. – SvF STU v Bratislave
RemotIO – monitorovanie stability objektov na zemskom povrchu 
a identifi kácia možných rizík s využitím technológie InSAR a družice 
Sentinel – 1

ORNTH, J. – ORNTH spol. s r.o.
BIM a geodézia

SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Ako jednoducho a rýchlo dokončiť digitálnu mapu v teréne

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Fotogrametrický a laserový zber dát v jednom kroku – riešenia Vexcel a Riegl 

 16:15  – 16:30  Diskusia
   16:30  Ukončenie 1. rokovacieho dňa 25. SGD

Piatok – 10. november 2017

 9.00 – 10.30 LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE

4. blok – Odborný garant:
Ing. Marek Fraštia, PhD.
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

FRAŠTIA, M. a kolektív – SvF STU v Bratislave

Letecké laserové skenovania (LLS) – súčasné technické možnosti a potenciál 
v geodézii

KARDOŠ, M. – Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
Využitie LLS v lesníckom mapovaní

PLAKINGER, M. – Hornonitrianske bane, a.s.
Monitoring poklesov terénu vplyvom banskej činnosti technológiou LLS

ONDREJKA, P. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Pomoc LLS pri hodnotení zosuvu vo Vrátnej doline

 10:30 – 11:00 Prestávka
 11:00 – 12:00 ZO VŠETKÉHO NIEČO

5. blok – Odborný garant:
Ing. Róbert Fencík, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

HORŇANSKÝ, I. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Terminológia v geodézii, kartografi i a katastri

DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografi cký ústav
Vývoj geodetických základov na Slovensku od rozdelenia ČSFR po súčasnosť 

ERDÉLYI, J. – SvF STU v Bratislave
Aktuálny stav v oblasti implementácie BIM

 12:00  –  12:30 Diskusia a ukončenie 25. SGD
 12:30  –  14:00 Obed

Počas 25. 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
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Nový GEOMAX PicPoint.

Leica Viva TS16

Viac podrobností o Leica Viva TS16 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

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

Totálne stanice Leica Viva TS16 ponúkajú 
rýchlosť a bezkonkurenčnú efektivitu, ako 
ste ju doteraz nepoznali. Sú k dispozícii 
v štyroch modeloch TS16M, TS16A, 
TS16P a TS16I, pričom v každom je 
integrovaný nový ovládací systém Leica 
Captivate, ktorý umožňuje realistické 
prezeranie dát v 3D. Vďaka intuitívnemu 
ovládaniu a dotykovej technológii môžete 
jednoducho prezerať a kontrolovať 
všetky merané a projektované dáta 
z akéhokoľvek pohľadu či natočenia.

Vďaka novej funkcii automatickej 
fi ltrácie nežiaducich hranolov, ktorou je 
zdokonalená technológia ATRplus, si vie 
totálna stanica na stanovisku zapamätať 
všetky odrazové plochy vo svojom okolí. 
Meranie je vykonané iba na váš hranol 
a všetky ostatné odrazy sú ignorované. 
Dosiahnete väčšiu efektivitu a skrátite 
čas merania.

Najdôležitejšie o Leica Viva TS16
Jednomužné meranie 
• uhlová presnosť 1“, 2“, 3“, 5“; bezhranolové 

meranie dĺžok do 500, resp. 1 000 metrov
• presnosť merania dĺžok na hranol 1 mm +1,5 ppm, 

bezhranolovo 2 mm + 2 ppm

Tento rok fi rma Geomax uviedla viacero noviniek. Jed-
nou z nich je PicPoint. Zjednodušené povedané, ide 
o  kompaktné spojenie GNSS merania s pozemnou fo-
togrametriou. Čo nám bude stačiť v teréne? Potrebný 
je Geomax GNSS prijímač radu Zenith PRO na jednej 
výtyčke s kamerou PicPoint, tablet s Androidom, softvé-
rom X-PAD GNSS a X-PAD PicPoint. Využitie má najmä 
pri meraní neprístupných bodov pomocou GNSS. Na-
príklad meranie neprístupných bodov na fasádach bu-
dov je úplne jednoduché. Spustíme v X-PAD meranie a 
cez nástroje spustíme PicPoint. Zvolíme si tri vhodné 
stanoviská, ktoré sú pred objektom neprístupných bo-
dov od seba rovnomerne rozmiestnené a zároveň tak, 
aby fotogrametrické snímky týchto stanovísk mali pre-
kryt 60 %. Na každom stanovisku stlačením jedného 
tlačidla odmeriame jeho súradnice pomocou GNSS a 
vyhotovíme jednu snímku. Po treťom stanovisku dáme 

cez softvér X-PAD vypočítať fotogrametrický model, kto-
rý je po výpočte už v štátnom súradnicovom systéme. 
Takto si môžeme v teréne na fotogrametrickom modeli 
vyznačiť ľubovoľný bod a uložiť jeho súradnice. Softvér 
nám umožňuje aj namerať ľubovoľnú dĺžku, prevýšenie 
medzi bodmi, plochu a iné výpočtové funkcie. Prípad-
ne, ak sme si v teréne nevytvorili všetky potrebné bo-
dy na vytvorenom modeli, môžeme súradnice ľubovoľ-
ného bodu získať aj v kancelárii pomocou programu 
X-PAD MPS. 

Technické špecifi kácie PicPoint: 
Dosah:  do 25 m.
Presnosť:  5 mm relatívna / 5 cm absolútna.
Rozlíšenie kamery:  18 mpix.
Batéria kamery:  350 snímok
Hmotnosť kamery:  160 g

• vylepšená technológia ATRplus, ktorá zacieli len na 
váš hranol (samoučiaca funkcia)

• nové diaľkové ovládače Leica CS20 a CS35 pre 
jednomužné meranie 

 Komunikácia a spojenie s GNSS prijímačmi
• technológia bluetooth, USB kľúč, SD karta
• kompatibilita s dátami zo starších typov prístrojov 

Leica TPS1200 a Leica Viva
• spojenie GNSS a totálnej stanice v riešení Leica 

SmartStation 
• na vyššiu efektivitu je možné spojiť TS16 s roverom 

GNSS a využiť tak výhody riešenia SmartPole
 
Snímkovanie a fotogrametrické merania
• nový ovládací softvér Leica Captivate na 

jednoduchšiu prácu s 3D dátami
• snímkovo asistované meranie
• 30-násobné optické zväčšenie na vysoké rozlíšenie 

snímok a precízne snímanie terča
• jednoduchá práca so snímkami pomocou 5“ WVGA 

farebného dotykového displeja
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Microdrones – nová značka profesionálnych UAV na slovenskom trhu

Viac informácií nájdete u autorizovaného distribútora Microdrones pre Slovenskú republiku: www.geotronics, alebo obchod@geotronics.sk, Tel: +421 918 579 733

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s. r. o., sa v roku 
2017 stala autorizovaným distribútorom bezpilotných 
leteckých systémov značky Microdrones pre Slovenskú 
republiku. Spoločnosť Microdrones, v súčasnosti 
úzko kooperujúca so spoločnosťou Trimble, vznikla 
v roku 2005 a počas prvého polroka svojej existencie 
predala viac ako 250 kusov svojich UAV zariadení. 
Nemecká fi rma so sídlom v meste Siegen sa radí 
medzi svetových lídrov vo výrobe a vývoji bezpilotných 
quadrokoptér s vertikálnym vzletom a pristátím do 
hmotnosti 25 kg. Novinkou na slovenskom trhu 
preto sú 4 výnimočné produkty, ktoré vo svojej 
triede dosahujú maximálne možné parametre. 
Úvodom do portfólia produktov Microdrones je malý 
inteligentný dron s označením mdMapper-200, ktorý 
je vhodný a dostupný pre každého, kto uvažuje nad 
myšlienkou mapovania menších území, fotografovania, 

inšpekcie, či tvorbe videa. Strednú triedu tvorí produkt 
mdMapper-1000, ktorý svojimi robustnými vrtuľami 
a stavbou potvrdzuje všetky uvádzané predpoklady, 
ako napr. odolnosť voči vetru a vode, či výdrž vo 
vzduchu až 45 min. Nadstavbou nad tento model je 
quadrokoptéra mdMapper1000 DG, čo znamená, 
že zariadenie je priamo na palube vybavené Trimble 
Applanix GNSS a IMU jednotkou, ktorá zaručuje 
priame georeferencovanie snímok, čím eliminujeme 
povinnosť rozmiestňovania vlícovacích bodov v teréne 
a znižujeme časové nároky na dokončenie misie. 
Systémy mdMapper-1000 a mdMapper-1000DG 
môžu byť vybavené rôznymi kamerami, napríklad Sony 
a6300, či vyššou 42 MPix kamerou Sony RX1RII. 
Výsledkom sú kvalitné snímky danej oblasti a presné 
súradnice projekčných centier každej jednej fotografi e. 
Údaje získané takýmto systémom sú pripravené na 

okamžité kancelárske spracovanie v ľubovoľnom 
fotogrametrickom softvéri. Vrcholom ponuky je 
zariadenie s názvom mdMapper-3000, ktoré tvorí 
vlajkovú loď produktov spoločnosti Microdrones, 
a môže byť vybavené 42 Mpix kamerou Sony, resp. 
100 Mpix strednoformátovou kamerou PhaseOne, 
systémom LIDAR či kombináciou rôznych ďalších 
senzorov. Toto zariadenie je predurčené na tie najťažšie, 
najnáročnejšie a najpresnejšie úlohy, s ktorými sa 
v teréne môžete stretnúť. Zariadenia mdMapper 
potvrdzujú v teréne svoje papierové predpoklady 
a ukazujú tak svoju vyspelosť, genialitu a výnimočnosť 
na trhu bezpilotných leteckých systémov. Produkty 
fi rmy Microdrones zaisťujú, že každá jedna vytvorená 
ortofotomapa, digitálny model terénu či videoinšpekcia 
bude dosahovať a spĺňať tie najprísnejšie kritériá, ktoré 
koncový zákazník často kladie.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
8. júna 2017 v hoteli Bránica, Belá

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Ing. Hardoš po prijatí odpovedí z Úradu na pod-
nety od členov Komory navrhuje v rámci regio-
nálnych stretnutí diskusiu k daným riešeniam. 

Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového 
zákona (prípadne novelizácie) o Komore geode-
tov a kartografov s dôrazom na samotnú činnosť 
a kontrolu kvality AGaK a riešenie členstva ale-
bo registrácie zahraničných osôb pri cezhranične 
poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, kancelária Komory – 
spolupráca s advokátskou kanceláriou T: október 2017

Zákon o komore nezodpovedá súčasnej situácii, 
ekonomickým, sociálnym a európskym zákonom. 
Keďže na rok 2017 nie je v pláne ÚGKK SR žiad-
ny zákon, okrem novely katastrálneho zákona, 
bolo dohodnuté vypracovanie návrhov prostred-
níctvom pracovnej skupiny v Komore, ktoré bu-
dú predložené legislatívnemu odboru ÚGKK SR 
a po posúdení by bol zákon o komore zaradený 
do legislatívnej rady vlády pre ďalší rok. To zna-
mená, že v roku 2018 by mohol prejsť legislatív-
nym procesom.
V návrhu nového zákona je vhodné inšpirovať sa 
zákonom SKSI, dbať na dôležitosť kvality vyko-
návaných GaK prác, aplikovať problematiku zá-
kona o sociálnom poistení a zahraničných (hos-
ťujúcich geodetov). Bolo by vhodné, aby sa do 
zákona dostalo aj vykonávanie vybraných GaK 

ložka 11a) zo zákona o správnych poplatkoch, ke-
ďže sa javila ako nepoužiteľná (obsolentná). Ne-
predlžovala sa platnosť preukazov, ale vydávali sa 
nové. Vydanie preukazu bude spoplatnené podľa 
položky 6 v sume 4,50 eur.
T: splnené 

Banský merač

Ing. Peter Repáň eviduje problém banského mera-
ča, ktorého na ÚGKK SR nechcú zapísať do Regis-
tra geodetov a následne mu nebol vydaný preu-
kaz na vstup do štátnej dokumentácie.
Otázka na spoločné rokovanie s ÚGKK SR.
T: 9. 6. 2017 

Vyhotovenie GP zodpovedným zástupcom

– platné na niektorých katastroch.

Ing. Ondriaš – predložil vydané usmernenie ÚGKK 
SR KO 5405/2015, kde v predposlednom odse-
ku sú defi nované osoby v prípade, ak GaK činnosti 
vyhotovuje PO, ktorá má zodpovedného zástupcu:

–  v bode 1 – podklady zo štátnej dokumentácie 
vyberie zodpovedný zástupca na základe preu-
kazu oprávňujúceho vstup do ŠD,

–  v bode 4 – v popisovom poli GP, v časti vyho-
tovil, meno, sa uvedenie meno zodpovedného 
zástupcu.

Podľa názoru Komory má na uvedené právo každý 
vyhotoviteľ s potrebným geodetickým vzdelaním, 
ktorý je zapísaný v registri geodetov.
Z: regionálni zástupcovia T: 9 .6. 2017

Odborné stanovisko k technickému riešeniu 

znaleckých posudkov

Žiadosť o odborné stanovisko k technickému rie-
šeniu znaleckých posudkov – priebeh hranice 
a odstránenie stavby. Podľa žiadateľa súdni znal-
ci nedostatočne vyhodnotili súvisiace dokumenty.
Komora nemá mechanizmus na riešenie súd-
nych sporov a v tomto zmysle bola spracovaná aj 
odpoveď prostredníctvom Ing. Repáňa.
T: splnené

Sociálna poisťovňa

Autorizácia sa chápe ako forma podnikania.
Kancelária Komory rozoslala hromadný e-mail s od-
porúčaním pre príslušných členov odniesť na So-
ciálnu poisťovňu vyplnené čestné vyhlásenie fyzic-
kej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie 

prác autorizovaným GaK, nielen overovanie tých-
to prác.
Ak sa bude spracúvať novela zákona, bude sta-
čiť paragrafové znenie, v prípade nového zákona 
bude potrebné spracovanie doložky vplyvov (na 
rozpočet, informatizáciu, zamestnanosť...).
 
Postup prác:
–  spracovanie zámerov Komory, pričom je potreb-

né spolupracovať s advokátskou kanceláriou, 
ktorá už v minulosti evidovala nutnosť zmien 
v zákone o komore (doplnenia, spresnenia...).

–  paragrafové znenie v priebehu leta,
–  v októbri predloženie znenia návrhu novely zá-

kona legislatívnemu odboru ÚGKK SR.

Rôzne

Problematika geometrických plánov 

rozostavaných stavieb a ich kolaudácie

Problematika bola prednesená na VZ a téma 
je súčasne navrhnutá na spoločné rokovanie 
s ÚGKK SR.
Z: Ing. Piroha – členovia katastrálnej komisie T: splnené 

Vstup do štátnej dokumentácie a vstup a vjazd 

na cudzie nehnuteľnosti

Ing. Hardoš
ÚGKK SR predložil 22. 5. 2017 do medzirezort-
ného pripomienkového konania návrh novely KZ, 
ktoré končí 9. 6. 2017.
Navrhované je vydávanie jedného preukazu geo-
deta platného pre vstup do štátnej dokumentácie 
a vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, pričom 
jeho platnosť je na celé územie SR. Vypúšťa sa po-

Predstavenstvo KGaK
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činnosti vydaného podľa osobitného predpisu a vy-
konávaní autorizácie len pre potreby zamestnávate-
ľa, za účelom zániku povinného nemocenského po-
istenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO.
T: splnené

Pripomienka k návrhu katastrálneho zákona

Zo strany Komory bola na ÚGKK SR odoslaná 
pripomienka k návrhu novelizácie zákona o KN 
k §12, bod j) – Pôsobnosť úradu:
j) uznáva odbornú kvalifi káciu fyzických osôb, kto-
ré vykonávajú geodetické a kartografi cké činnosti 
podľa osobitného predpisu a fyzických osôb, kto-
ré autorizačne a úradne overujú výsledky geode-
tických a kartografi ckých činností podľa osobitné-
ho predpisu,
Bod j) vyznieva ako duplicitný. Podobný je už 
v zákone o GaK č. 215/1995 v znení neskorších 
predpisov v §4, ods.( 2), písm. o).
Pripomienka KGaK znie: buď bod j) z návrhu nove-
ly zákona o KN vypustiť, alebo jednoznačne spres-
niť, aby sa odstránili pochybnosti.
Úrad sa s pripomienkou stotožnil a ustanovenie 
bolo z návrhu vypustené.
T: splnené

Register právnických osôb

Komora prijala vzor na spracovanie generického 
registra AGaK pre Štatistický úrad, ktorý je kance-
lária povinná spracovať.
Členovia predstavenstva schválili názov zdrojo-
vej evidencie Komory „Zoznam autorizovaných 
geodetov a kartografov vedený v zmysle záko-
na NR SR č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.“
T: splnené

Súťaž na PPÚ

V nadväznosti na neadekvátne zrušenie súťaže 
bolo spracované v spolupráci s Komorou pozem-

kových úprav spoločné vyhlásenie stavovských 
a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej súťa-
že na vypracovanie projektov pozemkových úprav 
vo vybraných katastrálnych územiach samospráv-
nych krajov Slovenskej republiky.
Prijatá odpoveď od MPaRV SR k spoločnému vy-
hláseniu KPÚ a KGaK: „Vzhľadom na vážne riziko 
s pravidlami verejného obstarávania a z neho vy-
plývajúcich korekcií zo strany Európskej komisie 
považuje MPaRV SR zrušenie verejného obstará-
vania na PPÚ za správne.“

Register partnerov verejného sektora

Advokátska kancelária Papšíková, s. r. o., priamo 
činnosti pre RPVS nevykonáva, ale má k dispozícii 
svojich partnerov, ktorí túto službu realizujú. V prí-
pade, ak je záujem, je možné sa obrátiť na Mgr. 
Papšíkovú.
Registrácia do konca júla 2017.

Alternatívne preberanie elektronických 

dokumentov

Firma Ditec ponúka alternatívne preberanie elek-
tronických dokumentov bez potreby OP s čipom 
a bez nutnosti splnomocňovania k prístupu do 
schránky. Radi by to ponúkli členom Komory ako 
inú možnosť preberania elektronických dokumen-
tov. Zaručujú sa hlavne bezpečnosťou projektu, 
tzn., že informácie cez nich len „pretečú“ krypto-
vané, bez možnosti sťahovania obsahu. Poskytujú 
aj možnosť konfi gurácie preberania správ – stiah-
nutie správ v nastavených termínoch (aby neply-
nula lehota v čase, keď nie je možné sa k správe 
prakticky dostať – víkendy...). Cena by sa odvíja-
la od záujmu členov Komory. Ponúkajú napr. mož-
nosť spracovať pilotný projekt pre funkcionárov 
Komory zadarmo na nejaký čas, aby vedeli posú-
diť prínos projektu.
Na vyjasnenie si možností projektu je vhodné zor-
ganizovať osobné stretnutie.
T: jún – júl 2017

Vyhodnotenie vzdelávania za obdobie 

2014 – 2016

Na základe vyhodnotenia sústavného vzdelávania 
členov Komory za obdobie 2014 – 2016 predsta-
venstvo prerokovalo ďalší postup so záverom, že 
je potrebné podať návrh na začatie disciplinárne-
ho konania z dôvodu porušenia povinností sústav-
ného vzdelávania AGaK za hodnotené obdobie 
všetkým členom Komory, ktorí si povinnosť v hod-
notiacom období nesplnili. V zmysle uvedeného 
prijíma uznesenie č. 13/2017. Ide o 151 aktívnych 
členov a 34 pozastavených členov. Predstaven-
stvo navrhuje odovzdať návrh na disciplinárne ko-
nanie príslušným členom.

Uznesenie 13/2017 Z č. 7/2017

Predstavenstvo komory predkladá predsedovi 
Disciplinárnej komisie komory návrh na discipli-
nárne konania pre členov Komory, ktorí si nespl-
nili povinnosti sústavného vzdelávania za hodno-
tiace obdobie 2014 – 2016.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová T: ihneď

Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 

2017 a o platení členských príspevkov

 
Čerpanie rozpočtu

Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK sú 
k 1. štvrťroku čerpané uspokojivo. Evidované je pre-
čerpanie prostriedkov v položke „Pečiatky“, ktoré 
sú však vykompenzované príjmami za oprávnenie 
a pečiatky.

Členské príspevky

– uhradené: 708
20 výziev

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Hotel Bránica
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Informácie z rokovania orgánov KGaK 8. júna 2017
v hoteli Bránica, Belá

zentácie formy činnosti katastrálnych geodetov 
a fínskeho informačného systému katastra a geo-
portálu:
–  Vo Fínsku je 313 municipalít (okresov) a z toho 

75 má právo na katastrálne merania (príklad 
ako naše okresné pracoviská),

–  v katastri pracujú len štátni geodeti,
–  NLS (National Land Survey) – patrí sem aj ka-

taster, celý NLS zamestnáva 1 226 zamest-
nancov, vo vedení pracuje 101 zamestnancov 
(ako náš Úrad, ktorý však patrí pod minister-
stvo lesov a pôdohospodárstva), v centrálnom 
informačnom systéme 288 zamestnancov 
a vo výskumnom ústave 121 zamestnancov. 
Štát fi nancuje 40 %, 60 % je fi nancovaných 
z vlastnej činnosti.

–  informácie z katastra nie sú voľne prístupné,
–  na 5 mil. obyvateľov pracuje 500 štátnych 

geo detov v katastri, súkromní geodeti podni-
kajú len v ostatných oblastiach geodézie.

–  v katastri sa evidujú sa aj ceny prevodov 
nehnuteľností – servis o cenách,

–  geoportál je centralizovaný, obsahuje aj geo-
logické dáta, nehody, pôdohospodárske ma-
py, cestné mapy... – celoštátny informačný 
systém. Informácie z geoportálu sú na roz-
diel s katastrom voľne prístupné. Ing. Hardoš 
sa zúčastnil okrem dvoch zasadnutí VZ aj na 
plenárnych zasadnutiach, zasadnutiach člen-
ských asociácií FIG, technických sekciách, ex-
kurzii na NLS a prezidentskom zasadnutí FIG.

Prof. Ing. Kopáčik, PhD.

Zúčastnil sa na zasadaní 6. komisie – Inžinierska 
geodézia, kde prezentoval konferenciu, ktorú pri-
pravuje SvF STU v Bratislave v Portugalsku (18. – 
20. októbra INGEO2017).
Zúčastnil sa na seminári BIM a referát „BIM pre ge-
odetov“ bude prednesený aj na IPG seminári (výstup 
pracovnej komisie 6 – IG a komisie 10 – Stavebné 
projekty a fi nančná správa stavebných projektov).
Odzneli zaujímavé prednášky:
–  prof. Craig Hancock, pôsobiaci v Číne – pre-

hľad, čo je BIM a súvislosti s geodéziou,
–  prof. Christian Clemen, Nemecko – vytváranie 

3D-modelov,
–  prednáška o normách v oblasti aplikácií BIM,
–  prof. Robert Kaden, Nemecko – BIM a GIS – 

rozdiely v dátových štruktúrach, ako sa pre-
chádza z GIS do BIM a opačne – výmenné for-
máty medzi aplikáciami,

–  prof. Andrej Mocicka, Austrália– prezentoval 
vytvorený softvér, ktorý je schopný po imple-
mentácii v geodetickej totálnej stanici načítať 
akýkoľvek formát BIM,

–  prof. Michael Olsen, USA– BIM a mračná bo-
dov – softvéry na spracovanie modelu mra-
čien bodov s nadstavbou na BIM,

–  prof. Mohsen Kalantari, Austrália – BIM 
a územné plánovanie – otvoril otázku projek-
tov budov s viacerými vlastníkmi, kde BIM de-
fi nuje stenu ako hranu 2 miestností, ale nie je 
defi novaná vlastnícka hranica.

Informácia o FIG

 
Ing. Hardoš

FIG Working Week sa uskutočnil 28. 5. – 2. 6. 
2017 vo Fínsku, Helsinky. Za Komoru sa ho zúčast-
nili Ing. Ján Hardoš a prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Celkovo sa zúčastnilo 1 347 účastníkov a 100 
sprevádzajúcich osôb z 90 krajín sveta. Výstava 
bola malá – Leica, Trimble, ESRI...
Prednesených bolo 412 referátov. Prof. Kopáčik 
predniesol referát v komisii č. 6 – IG na tému Sle-
dovanie meraní mosta SNP v Bratislave integro-
vanými meračskými systémami (autori: prof. Ing. 
Kopáčik, PhD., Ing. Erdély, PhD., Ing. Lipták, PhD., 
Ing. Kyrinovič, PhD.).
Prebehlo 9 plenárnych zasadaní, valné zhromaž-
denie sa uskutočnilo v pondelok a piatok.
Ing. Hardoš sa zúčastnil aj na prezidentskom mí-
tingu (60 účastníkov), na ktorom sa riešia vše-
obecné problémy FIG a exkurzie fínskeho ka-
tastra (národného zememeračského úradu).
V tomto roku prebehli voľby ďalšieho FIG Work-
ing Week v roku 2021 medzi Ghanou – Accra 
a Poľskom – Krakov. Vyhrala Ghana. Ing. Hardoš 
volil poľský Krakov vzhľadom na blízku destináciu, 
aby sa WW FIG mohlo zúčastniť čo najviac sloven-
ských geodetov.
FIG Working Week v ďalších rokoch sa uskutoční: 
2018 Turecko – Istanbul, 2019 Vietnam – Hanoj, 
2020 Holandsko – Amsterdam.
Technická exkurzia sa zrealizovala vo forme pre-

Z rokovani orgánov SGaK.
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–  propagačné prednášky – FARO, využitie BIM 
na nemeckých železniciach, projekt helsinské-
ho letiska...

Ing. Hardoš
Záver: Tradičné technológie ustupujú do úzadia 
a nastupuje automatizácia činností. Pre malé fi r-
my je tento trend fi nančne náročný. Podstatou 
by však stále malo zostať garantovanie presnos-
ti geo detmi.

Informácia o činnosti DR, SaAK, DK, RR
 
Ing. Vladimír Vázal (predseda DR)
Prierez činnosti Dozornej rady bol prednesený na 
valnom zhromaždení a od VZ DR zasadala dnes.
V činnosti orgánov Komory sa nevyskytli nedo-
statky. Dozorná rada odporúča zverejňovať zápisy 
z regionálnych zasadaní v bulletine SGaK. Taktiež 
upozorňuje na ubúdanie príspevkov zo zahranič-
ných služobných ciest.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (predseda 
Skúšobnej a autorizačnej komisie)
Od posledného stretnutia v spolupráci s kancelá-
riou Komory skontrolovali počet prihlášok na kva-
lifi kačnú skúšku z IG. Vzhľadom na 2 záujemcov 
sa termín skúšok odkladá na jeseň 2017.
Na jeseň v roku 2016 bol 1 kandidát neúspešný, 
čo však neznamená zvýšenie úrovne uchádzačov 
o kvalifi kačnú skúšku, skôr členovia SaAK zľavili 
zo svojich požiadaviek. Naďalej pretrváva problém 
s prijatými projektmi, ktoré sú monotematické.

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
Členovia disciplinárnej komisie v tomto roku ab-
solvovali zasadanie už 3 krát.
Prijatých je 9 sťažností z oblasti katastra nehnu-
teľností, vydané sú 2 disciplinárne opatrenia – na-
pomenutie a 1 pokuta.
V najbližšom čase sa členovia budú venovať rieše-
niu nesplnenia povinností sústavného vzdelávania 
AGaK za obdobie 2014–2016. Prijaté bolo aj jed-
no poďakovanie za doriešenie prípadu.
Ing. Hardoš – navrhuje členom DK spracovať 
problematiku riešených sťažností vo forme výstu-
pu – štatistika pochybení – k lepšej prezentácii 
samotnej činnosti DK, ale aj pre členov KGaK.
Ing. Pobjecký – odborné pochybenia sú odstupo-
vané na OKI ÚGKK SR, DK skôr rieši etickú prob-
lematiku AGaK.
Ing. Leitmann – ak sú sťažnosti v kompetencii DK 
a geodeta, zaviažu geodeta na doriešenie proble-
matiky. OKI síce dá vyjadrenie, možno sankcie, ale 
problém často ostáva nedoriešený.
Ing. Pobjecký – OKI nie je oprávnená prikázať ge-
odetovi riešenie.

Ing. Renáta Šrámková (členka RR SGaK)
V súčasnosti prebiehajú práce na 2. čísle SGaK, 
ktorý by mal byť distribuovaný koncom júna 2017.
Členovia RR na konci roka spracovali štatistiku 
nákladov na tlač bulletinu a rozhodli sa osloviť aj 

iné tlačiarne na spracovanie ponuky a aj po dobrej 
spolupráci pri tlači publikácie KGaK k jej 20. vý-
ročiu, sa rozhodli k zmene vydavateľa. Od roku 
2017 tlač zabezpečuje fi rma Dóša, s. r. o., a vý-
sledkom je ušetrenie na čísle cca 1 300 eur.
Vzhľadom aj na vyššie uvedené ušetrené pros-
triedky a neadekvátnosť náhrad za stratu času pre 
členov RR, predseda redakčnej rady Ing. Lukáč 
navrhuje kompenzovanie NSČ ušetrenými pro-
striedkami.
Ing. Hardoš, Ing. Hudec – potvrdzujú prácu funkcio-
nárov nad rámec hodín strávených na jednotlivých 
zasadaniach. V prípade potreby zvýšenia prostried-
kov je potrebné uvedené vždy zahrnúť do rozpočtu 
na ďalšie obdobie. Vzniknutú rezervu navrhujú čer-
pať na ocenenie práce členov RR – schválené.
 
Informácia o činnosti odborných komisií (pre Ka-
taster a Pozemkové úpravy, Ekonomickej, Inži-
nierska geodézia, TNK č. 89 Geodézia a karto-
grafi a) 
 
Ing. Anna Holá, Ing. Jozef Piroha (členovia 
Komisie pre Kataster nehnuteľností a Pozemkové 
úpravy)
Aktuálne sa členovia komisie venovali zostaveniu 
a skompletizovaniu otázok od členov KGaK na té-
mu katastra, ktoré sú odovzdané zodpovedným 
pracovníkom ÚGKK SR a výsledkom bude zoznam 
odpovedí, ktoré by mohli AGaK pomôcť pri ich prá-
ci. Problematika sa dotýka rozostavaných stavieb, 
zbytkových parciel, tried presností... Členovia ka-
tastrálnej komisie okrem zosumarizovania otázok 
navrhli aj možné riešenia a tieto budú prediskuto-
vané na spoločnom stretnutí so zástupcami Úradu.
Výsledok rokovaní bude všetkým členom odosla-
ný a môže byť podkladom pre námet na regionál-
nych stretnutiach.

Ing. Hardoš
Novela katastrálneho zákona
ÚGKK SR 22. 5. 2017 predložil návrh novely KZ 
do medzirezortného pripomienkového konania, 
ktoré končí dnes 9. 6. 2017. Ešte pred predlo-
žením novely do MPK bola KGaK oslovená s po-
žiadavkou o jej pripomienkovanie. Na Úrad bola 
doručená z Komory 1 pripomienka, ktorá vo vše-
obecnosti súvisela s uznávaním odborných kvalifi -
kácií a s ktorou sa Úrad stotožnil. Ustanovenie bo-
lo z návrhu vypustené:
• §12, bod j) – Pôsobnosť Úradu:
j) uznáva odbornú kvalifi káciu fyzických osôb, kto-
ré vykonávajú geodetické a kartografi cké činnosti 
podľa osobitného predpisu a fyzických osôb, kto-
ré autorizačne a úradne overujú výsledky geode-
tických a kartografi ckých činností podľa osobitné-
ho predpisu,
Bod j) vyznieva ako duplicitný. Podobný je už 
v zákone o GaK č. 215/1995 v znení neskorších 
predpisov v §4, ods.( 2), písm. o).
Pripomienka KGaK znie: buď bod j) z návrhu nove-
ly zákona o KN vypustiť, alebo jednoznačne spres-
niť, aby sa odstránili pochybnosti.

•  presnejšie precizovaná stavba – v KN bu-
dú evidované stavby, ktoré majú obvodové múry 
a strešnú konštrukciu.
•  od 1. 1. 2018 bude vydávaný jeden preukaz 
geodeta platný pre vstup do štátnej dokumen-
tácie a vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, 
pričom jeho platnosť je na celé územie SR. Vy-
púšťa sa položka 11a) zo zákona o správnych 
poplatkoch, keď že sa javila ako nepoužiteľná (ob-
solentná). Platnosť preukazov sa nepredlžovala, 
ale vydávali sa nové. Vydanie preukazu bude spo-
platnené podľa položky 6 v sume 4,50 eur.
 
Pozemkové úpravy
V nadväznosti na neadekvátne zrušenie súťaže 
bolo spracované v spolupráci s Komorou pozem-
kových úprav spoločné vyhlásenie stavovských 
a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej sú-
ťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových 
úprav vo vybraných katastrálnych územiach sa-
mosprávnych krajov Slovenskej republiky“.
K vyhláseniu bola následne prijatá odpoveď od 
MPaRV SR: „Vzhľadom na vážne riziko s pravidla-
mi verejného obstarávania a z neho vyplývajú-
cich korekcií zo strany Európskej komisie pova-
žuje MPaRV SR zrušenie verejného obstarávania 
na PPÚ za správne.“

Ing. Ján Hardoš (člen Ekonomickej komisie)
Členovia pripravili materiál o cenách prác pre KN 
(OKO novým mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc 
pozemkov...), ktorých výsledky sa preberajú do 
štátnej dokumentácie a v prípade pretrvávajúce-
ho záujmu ÚGKK SR bude zorganizované stretnu-
tie k predloženému materiálu a k hľadaniu krokov 
v spolupráci s legislatívnym odborom Úradu a prí-
slušnými fi nančnými orgánmi.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (člen Komisie 
inžinierskej geodézie)
Stavebný zákon
Komisia sleduje prípravu nového stavebného zá-
kona, ktorý by mal byť podľa vyjadrenia MDaV SR 
v letných mesiacoch zaradený do rezortného pri-
pomienkového konania. Platí dohoda s SKSI, kto-
rá materiál získaný v rámci RPK poskytne Komore. 
Komora má stály záujem presadiť defi novanie hlav-
ného geodeta stavby. Legislatívci trvajú na novom 
termíne „vyhradené činnosti“, s ktorým sa bude po-
trebné vyrovnať aj v § 6 zákona o GaK, kde sú de-
fi nované „vybrané činnosti“. Diskutovali o možnosti 
v nasledujúcom kole vydať medzi vykonávacie vy-
hlášky k novému SZ vyhlášku, ktorá by riešila geo-
detické činnosti v stavebnom procese (75/2011).
 
Digitálna technická mapa Bratislavy
Na mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavu 
podal protest prokurátor vo veci ohlasovacej po-
vinnosti zmien obsahu digitálnej technickej ma-
py Bratislavy. Mesto podalo odpor, avšak súd pre-
hralo. Je tak ohrozená aktualizácia DTM BA. Le-
gislatívci mestského zastupiteľstva vypracovali 
návrh doplnení pre SZ, zákon o GaK a vyhlášku 
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č. 300/2009, ktoré odoslali na spripomienkova-
nie zástupcom Komory. V návrhu je však veľa ne-
presností a je vhodné zorganizovať stretnutie na 
doriešenie. Treba uviesť, že pôvodné všeobecné 
nariadenie má nižšiu právnu silu (nie je zakázané, 
ale nemá oporu v zákone), a preto iniciatíva na do-
plnenie zákonov a vyhlášky je správnym krokom.

Ing. Hardoš
Komora riešila štyri odpovede pre Úrad pre verej-
né obstarávanie. Príslušná komisia ÚVO sa obrá-
tila na Komoru, aby zaujala stanovisko k sťažnos-
tiam stavebných fi riem pri výstavbe kanalizácií, 
ktoré podali námietku k podmienke obstarávate-
ľa, mať k dispozícii odborne spôsobilého geodeta. 
Komora spracovala stanovisko k povinnej účasti 
geodeta z legislatívnej aj odbornej stránky.

Komisia TNK č. 89 Geodézia a kartografi a

Predseda: prof. Ing. Kopáčik, PhD., členovia: Ing. 
Hardoš, Ing. Stromček, Ing. Pobjecký, zástupco-
via škôl, VÚGK, MO SR, Topografi ckého ústavu, 
MPaRV SR, VTS – Ing. Ferianc.
Komisia zasadala v januári 2017. Plán činnosti:
– revízia STN 013410 – Mapy veľkých mierok 
a STN 013411 – Základné účelové mapy – zod-
povedný Ing. Koťka. Mali by byť zlúčené do jednej 
spoločnej normy. Termín je do konca roka 2017.
– revízia noriem dĺžkových meradiel – zodpoved-
ný Ing. Ježko, PhD.
– revízia normy merania posunov stavebných ob-
jektov sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
riešiť až v roku 2018.

Príprava 25. SGD 

Ing. Vladimír Stromček

Miesto: Trnava
Termín: 9. – 10. 11. 2017
Odborný garanti SGD na svojom zasadaní 16. 5. 
2017 skoncipovali základný blok odborného 
programu:

Štvrtok
1.  Vystúpenie predsedu KGaK a predsedníčky 

ÚGKK SR.

2.  Súhrnné referáty o 25-ročnej histórii mapova-
nia, GIS, vývoja katastra.

3.  Uplatňovanie nových technológií.

Piatok
4.  Letecké mapovanie – aplikácie v lesníctve, ba-

níctve, geologický výskum...
5.  Metrologické zariadenia, pozemkové úpravy – 

reakcie na aktuálne udalosti v rezorte.
6.  Záverečné vystúpenie – rekapitulácia 25. roč-

níkov SGD.

Vzhľadom na prelomový ročník je vhodné upriamiť 
pozornosť na uvažovanie o možno novom spôso-
be organizovania SGD. V súvislosti so stratou mar-
ketingovej podpory zo strany Wüstenrot poisťovne 
apeluje na sponzorskú podporu od funkcionárov 
Komory, prípadne typ na nových sponzorov.
Najbližšie stretnutie OG sa uskutoční 28. 6. 
2017 v Bratislave.

Rôzne 

 
Stavebný zákon

 
Ing. Ondriaš – pri pripomienkovaní stavebné-
ho zákona trvať na podmienke vytýčenia stav-
by oprávnenou osobou. Ku kolaudácii vyžadovať 
okrem protokolu o vytýčení stavby a GP aj poreali-
začné polohové a výškové geodetické zameranie 
stavby, autorizačne overené, na posúdenie zho-
dy realizácie stavby so stavebným povolením sta-
vebných úradov. Vo fáze prípravy stavby vyžado-
vať, aby bol každý projekt vyhotovený na podklade 
geodetického zamerania (polohopis – výškopis), 
ktorý obsahuje aj prešetrené vlastnícke hranice.

Ing. Hardoš – na doplnenie uvádza, že porealizač-
né zameranie je vo vykonávacej vyhláške, ale bo-
lo by vhodné dostať ho do vyhradených činností 
v zákone. Ku kolaudácii sa vyžaduje doklad o vytý-
čení stavby oprávnenou osobou a GP, ktorý však 
nateraz chápu stavebné úrady skôr ako poreali-
začné zameranie a nie ako geodetické zameranie 
pre vlastníka, aby sa stavba dostala do KN. Treba 
presadzovať normálne porealizačné zameranie – 

vrátane prípojok IS, t. j. splnenie reálnych poloho-
vých, výškových a geometrických podmienok sta-
vebného povolenia.
Navrhuje defi novať vyhradené geodetické činnos-
ti s odkazom na §6 zákona č. 215/1995 a roz-
viesť ich vo vyhláške k SZ.
 
Prof. Ing. Kopáčik, PhD. – treba si ujasniť vše-
obecný náhľad a tzv. politickú vôľu. Štát prefe-
ruje tendenciu zjednodušiť proces pri malých 
stavbách. Porealizačné zameranie stavby bude 
potrebné vyargumentovať spomínaným predchá-
dzaním možných nezrovnalostí v susedských vzťa-
hoch a vydokladovaním stavby podľa projektu. 
Rovnako vytýčenie stavieb oprávnenou osobou sa 
budú snažiť v pripomienkovom konaní vrátiť späť.
Otázkou zostáva, na akom geodetickom podkla-
de má projektant pracovať? Geodetickým podkla-
dom je aj geoportál, nečíselná mapa...). V prípade 
nečíselných máp bude potrebné miestne zamera-
nie, avšak tento úkon bude viesť k predĺženiu sta-
vebného konania. Zámerom nového SZ je vydať 
stavebné povolenie do 30 dní. SZ nerieši, ako má 
projektant pracovať.
 
Ing. Raškovič – navrhuje: Výkres umiestnenia 
stavby vykonať na podklade, ktorý zohľadňuje 
overenie vlastníckych hraníc oprávneným geode-
tom.
 
Ing. Hardoš – stálo by za úvahu požiadať MDaV 
SR, aby KGaK bola zahrnutá do vnútrorezortného 
pripomienkového konania a nemuseli sme vlast-
né požiadavky a pripomienky riešiť cez SKSI.

Súpisné čísla stavieb

 
Ing. Bušniaková – neeviduje usmernenie, kto-
ré určuje, či sú potrebné súpisné čísla na všetky 
stavby alebo len na hlavné. SZ uvedené nerieši, 
adresné body boli riešené vyhláškou MV SR.
 
Ing. Piroha preverí existenciu vyhlášky.

Kataster nehnuteľností

 
Ing. Nechuta – vyslovil požiadavku, aby sa Komo-
ra viac venovala katastru nehnuteľností.

Účastníci zasadania – momentálne je v štádiu rie-
šenia stavebný zákon a treba ustrážiť geodetické 
činnosti, keďže okrem Komory sa nikto inžinier-
skej geodézii nevenuje. Je zrejmé, že v katastri je 
viac problémov, čo je zapríčinené aj chýbajúcimi 
smernicami, nástupom nových technológií, čas-
tými zmenami pracovníkov na príslušných úra-
doch...

 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Z rokovani orgánov 
SGaK.
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 9. júna 2017 
v hoteli Bránica, Belá

Úvodná informácia zástupcov ÚGKK SR 

Ing. Ľ. Suchý, podpredseda ÚGKK SR
 
Personálne zmeny na ÚGKK SR od posledného 
stretnutia
V septembri 2016 odišiel z pozície riaditeľa VÚGK 
Ing. Andrej Vašek, ktorého nahradil Ing. Vladimír 
Raškovič a na prelome rokov 2016 – 2017 bol po 
odchode Ing. Erika Ondrejičku do funkcie riaditeľa 
Katastrálneho odboru ÚGKK SR vymenovaný Ing. 
Michal Leitman.

Aktivity ÚGKK SR od posledného stretnutia
Naďalej prebiehajú práce týkajúce sa digitalizá-
cie a spresňovania údajov katastra nehnuteľnos-
tí, snahou je skvalitňovanie a rozširovanie služieb 
v poskytovaní údajov do SGI. Dnes možno konšta-
tovať, že je súvisle pokryté celé územie SR vekto-
rovou katastrálnou mapou.
V roku 2017 sa podarilo implementovať všetky 
geo detické výsledky do súboru prevzatých mera-
ní v poslednom katastrálnom území Prešov. Úloha 
implementácie geodetických výsledkov bola rea-
lizovaná prostredníctvom správ katastra, neskôr 
katastrálnych odborov za pomoci GKÚ, pričom 
v niektorých katastrálnych územiach bola zapo-
jená aj komerčná sféra. Zistené nesúlady sa prie-
bežne odstraňujú katastrálnymi odbormi a v prí-
pade nutnosti meračských prác bude zrejme opäť 
možné využiť aj externé prostredie.

Geometrické plány
S výnimkou roku 2008 osciloval počet autori-
zovaných a úradne overených GP na úrovni cca 
60 000 ks. V období rokov 2015 – 2016 je evi-
dovaný nárast úradne overených GP na cca 
72 000 GP. Osobitne sledovanou úlohou je kva-
lita vyhotovovaných GP. Prioritným cieľom je za-
viesť technologické a organizačné regulatívy, kto-
ré by viedli k jednotnému a stabilnému postupu 
tvorby GP, so zachovaním skvalitnenia súboru 
geodetických informácií v dlhšom časovom hori-
zonte. Uvedený cieľ vyžaduje odstrániť individuál-
ne a regionálne rozdiely v požiadavkách zo stra-
ny územných orgánov štátnej správy pri úradnom 
overovaní GP. Po vyhodnotení štatistík dlhodobo 
osciluje priemer vrátených GP, ktoré sa vracajú 
s protokolom, okolo čísla 30 %. V priebehu roka 
2016 sa členovia OKI ÚGKK SR zúčastnili regio-
nálnych stretnutí Komory, kde sa snažili priblížiť 
postupy požiadaviek orgánov štátnej správy, aby 
sa toto číslo čo najviac znížilo.

Interný dokument ÚGKK SR – Hlavné smery roz-
voja na úseku geodézie, kartografi e a katastra 
na roky 2016 – 2020
• KO OÚ stotožňujú listy vlastníctva – z cel-
kového počtu 4,5 mil. je aktuálne stotožnených 
43 % LV.
• odstránenie osobitnej evidencie listín s po-
voleným vkladom k dielom parciel – LS regis-
tre – do r. 2009 sa uplatňoval zákonný princíp, 
že sa odvkladované diely parciel nezapisovali do 
KN, až po usporiadaní celej parcely. Prvou fázou 
eliminovania negatívnych vplyvovov jej existencie 
je zverejnenie zoznamov parciel v jednotlivých ka-
tastrálnych územiach, ktoré sú dotknuté osobit-
nou evidenciou, aby sa zamedzilo vzniku ďalších 
duplicít generovaných poskytovaním nerelevant-
ných resp. neaktuálnych podkladov na spracova-
nie právneho stavu vyhotovovaných geometric-
kých plánov, a taktiež v dôsledku katastrálnych 
konaní realizovaných bez vpisu do katastra.
• predmet evidovania v katastri nehnuteľnos-
tí – mal by sa v pripravovanej legislatíve ustáliť, 
zastabilizovať. Požiadavky začínajú byť neprijateľ-
né (sumárne výmery bytových jednotiek, počty 
izieb...). Právomoc rozhodovať, čo v KN evidovať, 
prechádza z okresných pracovísk na ÚGKK SR. 
Odoláva sa tlakom na evidenciu všetkých typov 
sietí.
• odstraňovanie duplicitného vlastníctva, kto-
ré často vzniká aj zo samotnej činnosti správneho 
orgánu SK – KÚ, prepisovaním vlastníckych vzťa-
hov z pozemkových kníh... Jednou z možností je 
odkazovať účastníkov konania na dohodu, avšak 
aplikačná prax ukazuje že problém je väčšinou po-
trebné riešiť súdnou cestou, pričom dĺžka súdne-
ho konania je v nedohľadne.
• odstraňovanie chýb po zápise PPÚ alebo RO-
EP – v prípadoch, ak KN disponuje relevantnými 
údajmi o nesprávnosti takto zapísaných údajov, 
mohol by participovať aj na ich odstránení. Odka-
zovať účastníkov konania na súdy vytvára nespo-
kojnosť a dlhý časový horizont na ich odstránenie. 
Po poslednom rokovaní s MPaRV SR je z ich stra-
ny evidovaná požiadavka, aby sa takéto chyby od-
straňovali cez katastrálny zákon, nie podľa záko-
na o pozemkových úpravách 330/1991.
• selektívne mapovanie častí katastrálnych úze-
mí. Aj pri tejto úlohe je zámer využiť externé pros-
tredie. Smernica na mapovanie – OKO NM bude 
účinná v priebehu leta 2017. Obnova cez PPÚ je 
však racionálnejšia a efektívnejšia a preto v tejto 
veci naďalej pokračujú rokovania s MPaRV SR.
• rekonštrukcia číselných výsledkov meraní 
z pôvodného mapovania – Analýzou využívania 

číselných výsledkov merania bolo preukázané, že 
v cca 130 k. ú., v ktorých bola v minulosti vykona-
ná obnova katastrálneho operátu novým mapova-
ním či už v celom k. ú. alebo len v časti (t. j. exis-
tujú číselné výsledky merania – technicko-hospo-
dárske mapovanie so súradnicami resp. tvorba 
základnej mapy veľkej mierky), je v súčasnosti 
spravovaná vektorová katastrálna mapa nečísel-
ná (VKMn). Úrad postupne vyhodnocuje jednotli-
vé katastrálne územia a stanoví postup podľa kon-
krétnych podmienok v tom ktorom katastrálnom 
území na to, aby boli všetky využiteľné číselné vý-
sledky meraní v katastri evidované. Toto úsilie má 
smerovať k tomu, aby bolo možné preklasifi kovať 
VKMn na vektorovú katastrálnu mapu číselnú (ďa-
lej len „VKMč“), prípadne na VKMi.
• zabezpečenie vedenia histórie zmien v SGI na 
základe softvérového nástroja k určitému dátumu.
• bola vydaná nová metodika na doplňovanie 
plošných a líniových vecných bremien do SGI – 
k zosúladeniu stavu písomného operátu a súboru 
geodetických informácií.
• v katastrálnych mapách zachovávať princíp 
používania štandardizovaných názvov.
• rozhodovacia činnosť o odvolaniach voči za-
mietnutému vkladu prešla zo súdov na ÚGKK 
SR – z tohto dôvodu boli sprísnené podmienky 
na výkon skúšok na realizáciu vkladových konaní 
– 2. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 
právo alebo geodézia.

Legislatívne zámery ÚGKK SR a spolupráca 

KGaK s ÚGKK SR pri tvorbe a návrhu zákona 

alebo novelizácie o komore

Mgr. Ľubomíra Šoltýsová, Legislatívny odbor 
ÚGKK SR
 
Novela katastrálneho zákona
ÚGKK SR predložil 22. 5. 2017 do medzirezort-
ného pripomienkového konania návrh novely KZ, 
ktoré končí 9. 6. 2017. Ešte pred predložením no-
vely do MPK bola KGaK oslovená s požiadavkou 
o jej pripomienkovanie a na Úrad bola doručená 
z komory 1 pripomienka, ktorá vo všeobecnosti 
súvisela s uznávaním odborných kvalifi kácií. Úrad 
sa s pripomienkou stotožnil a ustanovenie bolo 
z návrhu vypustené.
 
Zámery, ktoré viedli k spracovaniu novely (nejde 
o komplexnú úpravu):
–  úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR – na 

zlepšenie podnikateľského prostredia,
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–  pripravovaný projekt ÚGKK SR v rámci elek-
tronizácie spoločnosti – Elektronické služby 
katastra nehnuteľností – potreba základných 
a nevyhnutných krokov k elektronizácii konaní 
na OÚ.

Zmeny
• vydávanie jedného preukazu geodeta plat-
ného pre vstup do štátnej dokumentácie a vstup 
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, pričom jeho plat-
nosť je na celé územie SR. Vypúšťa sa položka 
11a) zo zákona o správnych poplatkoch, keďže sa 
javila ako nepoužiteľná (obsolentná). Nepredlžo-
vala sa platnosť preukazov, ale vydávali sa nové. 
Vydanie preukazu bude spoplatnené podľa polož-
ky 6 v sume 4,50 eur.
• predmet evidovania v katastri bude v kompe-
tencii ÚGKK SR. Pôjde však o komunikáciu me-
dzi OÚ a ÚGKK SR, nie podnety od verejnosti. Na 
vydanie rozhodnutia Úradu sa nebude vzťahovať 
konanie o správnom poriadku, rozhodnutia budú 
zverejnené na webovom sídle Úradu.
• upravujú sa kompetencie Úradu – nezavádza-
jú sa nové, ale konkretizujú sa do jedného ustano-
venia.
• upravuje sa § 59 Oprava chyby (bližšie uve-
die riaditeľ KO ÚGKK SR).
– upravuje sa § 68 Verejnosť katastra – reagujú 
na pokrok v informačných technológiách pri po-
skytovaní údajov z KN, pričom sa dbá na ochranu 
osobných údajov evidovaných v KN.
• zbierka listín zostáva v obmedzenom rozsahu 
– osoby vykonávajúce GaK činnosti majú prístup 
do zbierky listín, avšak môžu do nich nahliadnuť 
len vtedy, ak plnia úlohy podľa osobitného predpi-
su (napr. zákazka na vyhotovenie GP).
• úprava evidencie stavieb – v KN budú evido-
vané stavby, ktoré majú obvodové múry a strešnú 
konštrukciu. Pôvodné ustanovenie – spravidla sa 
neevidujú inžinierske stavby – bolo vypustené.

Po ukončení medzirezortného pripomienkového 
konania bude prebiehať odborná diskusia k pred-
loženému návrhu.
Na doplnenie, súčasne s touto novelou je novelizo-
vaný aj zákon o GaK, ide však o legislatívne zmeny 
vyplývajúce z novelizácie KZ.

Ing. Michal Leitman, riaditeľ Katastrálneho odbo-
ru ÚGKK SR
 
Oprava chýb v katastrálnom operáte
Úrad si uvedomoval potrebu funkčného a efek-
tívneho mechanizmu na opravu chyby v KN a už 
v roku 2014 vydal patričné usmernenie. V spolu-
práci s legislatívnym odborom Úradu pripravili roz-
šírenie znenia § 59, ktoré dáva viac kompetencií 
katastrálnym odborom:
–  pri splnení potrebných kritérií je možná oprava 

údajov v katastri po zápise rozhodnutia o de-
dičstve,

–  odstránenie duplicity po odsúhlasení všetkých 
strán,

–  oprava údajov po zapísanom ROEP,
–  výmera pozemkov registra „C“ a „E“,
–  defi novanie chyby podľa správneho konania 

a neformálne chyby,
–  výmery chybne zobrazenej parcely registra „E“.

Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGaK

Poďakoval za poskytnutie novely zákona o KN Ko-
more pred MPK.
 
Zvýraznil potrebu novelizácie zákona o komore – 
doriešenie tzv. problémov aplikačnej praxe:
–  je záujem o zvýraznenie aj vykonávania vybra-

ných GaK činností autorizovaných geodetom 
a kartografom alebo pod jeho vedením,

–  zdôraznenie kontroly kvality a disciplinárnej 
právomoci,

–  upraviť uznávanie profesijnej kvalifi kácie 
v zmysle európskych smerníc – podľa vzoru 
SKSI (hosťovanie),

–  upraviť pôsobenie AGaK v súlade s chápaním 
autorizácie ako SZČO alebo zamestnanec (v 
súvislosti so Sociálnou poisťovňou). Podľa SP 
je autorizácia podnikanie podľa iného zákona 
ako živnostenského. Mnoho AGaK pôsobí vo 
fi rmách ako zamestnanci.

Komora má záujem o spracovanie paragrafového 
znenia novely zákona o komore v priebehu leta 
a v jeseni predloženie znenia návrhu novely legis-
latívnemu odboru ÚGKK SR na diskusiu, aby moh-
la byť navrhnutá úradom do legislatívneho plánu 
vlády na budúci rok.
Ing. Suchý potvrdil záujem Úradu o riešenie nove-
ly zákona o komore.

Nový stavebný zákon
Komora má záujem pripomienkovať ho prostred-
níctvom SKSI.
Upozornil na poznámku prof. Kopáčika zo včeraj-
šej diskusie súvisiacu s termínom „vyhradené čin-
nosti“ v stavebnom zákone aj v oblasti geodézie, 
kde je odkaz na § 6 zákona o GaK. Termín „vyhra-
dené činnosti“ sa nám javí ako adekvátnejší, mož-
no by bolo v budúcnosti vhodné zmeniť termín „vy-
brané činnosti“ v zákone o GaK tiež na termín „vy-
hradené činnosti“.
Komora nemá záujem byť v rozpore s ÚGKK SR pri 
pripomienkovaní stavebného zákona, a preto na-
vrhuje pred vydaním pripomienok Úradu v mimo-
rezortnom pripomienkovom konaní zorganizovať 
spoločné stretnutie s Úradom na vyjasnenie si prí-
padných nezrovnalostí.
 

GP na rozostavané stavby, otázky 

z komerčnej sféry, na vysvetlenie a riešenie 

existujúcich problémov v KN

Ing. Jozef Piroha
K danej problematike mal príspevok na valnom 
zhromaždení KGaK, ktorý pojednával nielen o ro-
zostavaných stavbách, ale aj o GP na zameranie 

stavieb ku kolaudácii a následnému zápisu do KN.
Úrad k tejto problematike vydal usmernenie v ro-
ku 2015, napriek tomu však komora navrhuje je-
ho rozšírenie o jednoznačnejší výklad aj pre úrad-
ných overovateľov, napr. či je ku kolaudácii potreb-
ný GP alebo nie.
Navrhuje spoločné stretnutie zástupcov Katastrál-
nej komisie a Úradu k vyjasneniu si názorov a pod-
netov z praxe, ktoré vyplynuli aj z otázok, na ktoré 
boli členovia Komory vyzvaní.

Ing. Raškovič
Materiál s otázkami z praxe je v súčasnosti na KO 
ÚGKK SR, niektoré sa opakujú z minulosti.

Ing. Suchý
Návrhy na riešenie z Komory a z Úradu nie sú dia-
metrálne odlišné. Problematika rozostavaných 
stavieb však zasahuje aj do stavebného zákona 
a stavebnej vyhlášky.

Ing. Hardoš
Stavebné úrady chápu GP na jednoduché stavby 
(napr. rodinné domy) ako porealizačné zamera-
nie. Našou snahou je dosiahnuť, aby ku kolaudá-
cii nevyžadovali len vytyčovací protokol a GP ale 
aj normálne porealizačné zameranie stavby a in-
žinierskych sietí (geodetická časť dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby), ktoré by staveb-
ným úradom mali slúžiť ako kontrola polohovej, 
geometrickej a výškovej realizácie stavby v súla-
de so stavebným povolením a stavebníkom a všet-
kým majiteľom v budúcnosti minimálne ako pres-
ná informácia o polohe a výške uloženia prípojok 
inžinierskych sietí.

Ceny na vybrané činnosti v KN

Ing. Hardoš
Na minuloročnom spoločnom rokovaní dostala 
Komora návrh na spoluprácu pri tvorbe návrhu 
vyhlášky ÚGKK SR o cenách prác pre KN (OKO 
novým mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc po-
zemkov...), ktorých výsledky sa preberajú do štát-
nej dokumentácie. Záujem o riešenie cenotvorby 
pre GaK činnosti vzišiel zo strany Úradu z dôvodu 
výsledkov posledných verejných súťaží, keď jed-
noznačne musela byť uplatnená najnižšia cena. 
Samotný Úrad chcel nástroj na vylúčenie najniž-
ších cien, pretože prieskum cien u iných dodáva-
teľov nie je dôvodom na vylúčenie najnižšej ceny 
v súťaži. Keďže Komora má spoločný záujem o rie-
šenie, pripravila návrh cenotvorby. Podľa posled-
ných informácií Úrad nie je naklonený cenotvorbe 
pre komerčné účely. Otázkou zostáva, či je tento 
záujem aktuálny.

Ing. Suchý
Ceny dampingu sú neprijateľné. GP Úrad nezadá-
va, a preto ich ceny nerieši. Jedným z krokov od-
stránenia dampingu by mohla byť regulácia cien. 
Nič nebráni stretnutiu k danej problematike, pred-
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loženiu vypracovaného materiálu Úradu, k hľada-
niu krokov v spolupráci s legislatívnym odborom 
a príslušnými fi nančnými orgánmi.

Vyhotovovanie GP zodpovednými 

zástupcami

 
Ing. Hardoš
 
Na niektorých katastroch sa vyskytoval problém, 
že bolo vyžadované uviesť ako vyhotoviteľa GP 
zodpovedného zástupcu. Zrejme vychádzali z vy-
daného usmernenia KO 5405/2015, kde v pred-
poslednom odseku sú defi nované osoby v prípa-
de, ak GaK činnosti vyhotovuje PO, ktorá má zod-
povedného zástupcu:
–  v bode 1 – podklady zo štátnej dokumentácie 

vyberie zodpovedný zástupca na základe preu-
kazu oprávňujúceho vstup do ŠD,

–  v bode 4 – v popisovom poli GP, časti vyhoto-
vil, meno, sa uvedenie meno zodpovedného 
zástupcu.

Podľa názoru Komory má na uvedené právo kaž-
dý vyhotoviteľ, ktorý je zapísaný v registri geo-
detov.

Ing. Leitman Michal
Je možné, že došlo k mylnému pochopeniu výkla-
du k danej problematike, ktorý bol spracovaný ku 
konkrétnemu prípadu . Uvedená skutočnosť bude 
preverená a zaradená do otázok pre KN.

Vyhodnotenie riešenia zvyškových 

parciel, objektivizácia overovania GP, 

opravy v KN

Otázka zvyškových parciel je zahrnutá v otázkach 
pre KO ÚGKK SR.

Ing. Raškovič
Jeho názor na riešenie zvyškových parciel je zná-
my, na Úrade sa snažili uvedené riešiť kompromi-
som. Riešenie by sa malo dostať do novej smer-
nice. Zvyšková parcela sa za určitých podmienok 
bude určovať na základe rozumných kritérií polo-
hy a vždy bude zdôvodniteľné, že nie vždy je po-
trebné určiť zvyškovú parcelu.

Ing. Leitman Michal
Z pohľadu evidencie KN a ochrany vlastníckeho 
práva je riešenie zvyškových parciel viac než žia-
duce.
V budúcnosti je možné stanoviť ďalšie kritériá 
hlavne v extravilánoch. Je zrejmé, že fi ktívne ur-
čené body s kódom kvality T2 len pre tento účel 
operát nezlepšia.

Ing. Raškovič
Defi nícia GP – územie, ktoré potrebujeme technic-
ky vyriešiť, aby sme ho dostali do požadovaného 
právneho úkonu.

Defi nícia zvyškovej parcely – GP je to, keď úze-
mie dáme do mapy a všetko, čoho sa dotkne je 
predmetom GP.
Každý pohľad má svoju logiku a cieľ a je výhodou, 
že otázka zvyškových parciel je stále otvorená.
 

Rôzne

 
Ing. Hardoš
Banský merač
Člen predstavenstva eviduje problém banského 
merača, ktorému nebol vydaný preukaz na vstup 
do štátnej dokumentácie.

Ing. Suchý, Ing. Leitman Michal
Je potrebné doručiť konkrétny prípad, preto-
že absolventov TUKE BERG bežne pozývajú na 
skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a z tohto 
dôvodu je uvedená informácia prekvapivá.
 
Ing. Raškovič
Je potrebné preveriť študijný odbor daného 
uchádzača, keďže je možné, že číslo odboru, kto-
rý vyštudoval, sa nezhoduje s číselníkom Štatis-
tického úradu. Študijný odbor banské meračstvo 
nezodpovedá podľa číselníka študijnému odboru 
geodézia a kartografi a.
 
Ing. Hardoš
Usmernenia ÚGKK SR
Pre AGaK by bolo vhodné, keby boli informovaní 
aj o vydaných usmerneniach Úradu adresovaných 
pre KO OÚ. Je možné, aby boli aj tieto uvedené na 
webe Úradu alebo odoslané do KGaK?
 
Ing. Suchý
Všetky usmernenia vydané v zmysle aktov riade-
nia ÚGKK SR (inštrukcie, metodické návody...) sú 
publikované na webe. Pre úradných overovate-
ľov sú často vydané odpovede na písomné poda-
nia ku konkrétnym prípadom, tie však nie je mož-
né považovať za usmernenie ÚGKK SR. Môžeme 
uvažovať o ich samostatnom publikovaní (mimo 
aktov riadenia), je však riziko, že dané stanovisko 
sa môže zovšeobecniť.
 
Ing. Nechuta
Smernica na vyhotovovanie GP
Keďže sa na niektorých okresných úradoch často 
odvolávajú na jej znenie, otázkou ostáva platnosť 
vydanej smernice?
 
Ing. Suchý
Je samozrejmé, že smernica je už zastaraná, vy-
daná bola pred 20 rokmi. Od jej vydania boli za-
vedené nové technológie, a preto sa na zmeny 
reaguje inými metodickými aktmi riadenia. Dote-
raz nebola zrušená, je však zrejmé, že každý ge-
odet musí reagovať na zmeny v zmysle platnej 
vyhlášky a zákonov. Na Úrade bola prednesená 
požiadavka na vytvorenie komisie na prípravu no-
vej smernice.
 

Ing. Leitmann Eugen
Preukaz geodeta – je v ňom zahrnutý okrem vstu-
pu aj vjazd na cudzie nehnuteľnosti?

Mgr. Šoltýsová
Preukaz zahŕňa aj vjazd na cudzie nehnuteľnosti.

Ing. Jacko, PhD.
GP bez poznámky „stav právny“ – v prípade GP 
na duplicitné vlastníctvo, reštitúcie,... je možné, 
aby Úrad zaviedol inštitút s výkazom výmer napr. 
„na účely súdneho konania – reštitúcie“? Doda-
točné grafi cké podklady nemajú právnu silu.
Prílohou rozsudku či rozhodnutia správneho orgá-
nu má, resp. musí (?) byť „len“ GP a nie „nejaká“ 
grafi cká identifi kácia, či grafi cký podklad (účelová 
mapa a pod...). Nemôže sa pre tento „špecifi cký 
prípad“ v stave právnom uviesť aj stav, ktorý v sú-
časnosti už nie je platný, ale pre rozsudok či roz-
hodnutie je podstatný, keďže ide napr. o obnove-
nie platného stavu pred terajším stavom, čo by sa 
uviedlo pod „Stav právny – na účely konania....“, 
teda uvedené by sa nerozpisovalo v Poznámke 
pod výkaz / výmer. Je možné doložiť aj GP.
 
Ing. Leitman Michal
Účel GP je presne defi novaný zákonom. Iné modi-
fi kácie neexistujú. Existujú však usmernenia, napr. 
na GP na vyznačenie viacnásobného vlastníctva. 
GP musia vychádzať z aktuálnych údajov katastra. 
 
Ing. Raškovič
GP má byť premietnuteľný do KN. V praxi sa rie-
šil prípad, že po dohode na súde bol spracovaný 
AGaK nezávislý elaborát – grafi cká identifi kácia, 
ktorý súd vzal do úvahy a následne bol spraco-
vaný štandardný GP, ktorý sa použil na zápis do 
KN. Možno by bolo vhodné stanoviť pre AGaK, že 
okrem GP môžu vyhotoviť aj iné elaboráty (gra-
fi cké identifi kácie), ktoré bude možné autorizovať 
a budú mať právnu silu.
 
Ing. Piroha
Obdobne sa vyhotovujú elaboráty pre nájomné 
zmluvy pri líniových stavbách, ktoré sú podobné 
s GP, len majú iný názov – dokumentácia na uza-
tváranie nájomných zmlúv.

Ing. Suchý – v tejto súvislosti informoval o po-
žiadavke MPaRV SR, aby každá nájomná zmluva 
bola evidovaná v KN.

Ing. Jacko, PhD.
Znalectvo
Je v novele zákona o KN riešená aj znalecká čin-
nosť?

Ing. Suchý
Novela katastrálneho zákona problematiku znal-
cov nerieši, ich činnosť je riadená zákonom 
o znalectve MS SR. Prípravy zákona o znalec-
kej činnosti začali pred cca 4 rokmi, avšak práce 
aj diskusia sú zrejme utlmené. V prípade, ak je 
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k danej veci evidovaný súdnoznalecký posudok, 
je možné riešiť GP akoby spor neprebiehal, na-
koľko stále nepadlo konečné rozhodnutie.
 
Ing. Javor
Hranica stavby = hranica vlastníctva
V poslednom čase pribúdajú pre disciplinárnu ko-
misiu Komory podania na zateplenie a vytyčova-
nie hraníc pri stavbách, ktoré tvoria hranicu vlast-
níctva. Geodet považuje zateplenie 20 cm v rámci 
dovolenej odchýlky, avšak znalec aj 10 cm pova-
žuje za zásah do vlastníctva.

Ing. Leitman Michal
Ide o problematiku tzv. veľmi blízkych bodov v ka-
tastri a identických bodov. Je presne defi nované, 
čo je identický bod. Po zateplení stavby bod strá-
ca svoju identickosť, už nie je identickým bodom. 
 
Ing. Holá
Digitalizácia archívu katastrálnych odborov 
okresných úradov.
Listiny v archívoch sa ničia a strácajú, plánuje sa 
ich skenovanie?

Ing. Suchý
Vo výhľade do roku 2020 je ambíciou Úradu di-
gitalizácia geodetických výsledkov a listín.
 
Ing. Jacko, PhD.
Inštitút spresnenia hranice.
Ak sú pri meraní body posunuté o 24 cm, avšak 
vlastníci súhlasia s hranicou, uvažuje novela ka-
tastrálneho zákona s inštitútom spresnenia urče-
nia súradníc lomových bodov, alebo je potrebné 
postupovať cez opravu chýb? Takto vytýčené hra-
nice sa nedajú prevziať do KN.

Ing. Leitman Michal
Vytýčenie hraníc je reverzný postup a postupuje 
sa len cez inštitút opravy chýb. Ak pozemok nie 
je geodeticky určený a určia sa hranice, ocitnú 
sa aj v súbore prevzatých meraní.
 
 
Závery zo spoločného rokovania:

1.  Komora spracuje paragrafové znenie novely 
zákona o komore v priebehu leta a na jeseň 

ho predloží legislatívnemu odboru ÚGKK SR 
na posúdenie, aby mohla byť následne pred-
ložená do legislatívneho plánu vlády SR.

 2.  Pred vydaním pripomienok ÚGKK SR k sta-
vebnému zákonu v mimorezortnom pripo-
mienkovom konaní bude zorganizované spo-
ločné stretnutie ÚGKK SR a KGaK, k vyjas-
neniu si prípadných nezrovnalostí, v záujme 
zachovania spoločného postupu.

 3.  Komora pripravila materiál o cenách prác pre 
KN (OKO novým mapovaním, GP, vytyčova-
nie hraníc pozemkov...), ktorých výsledky sa 
preberajú do štátnej dokumentácie. Zorgani-
zuje sa stretnutie k predloženému materiálu 
a k hľadaniu krokov v spolupráci s legislatív-
nym odborom a príslušnými fi nančnými or-
gánmi.

 4.  So zástupcami Katastrálnej komisie KGaK 
a ÚGKK SR bude zorganizované stretnutie 
k spracovaniu odpovedí na otázky komerčnej 
sféry z oblasti KN.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Spoločná fotografia
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 18. 5. 2017 do 11. 9. 2017

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1068 Ing. Antónia Kováčová A 13. 7. 2017

1069 Ing. Mário Barančík A 13. 7. 2017

1070 Ing. Dušan Bloudek A 13. 7. 2017

1071 Ing. Alexandra Žigová A 4. 9. 2017

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 17. 5. 2017)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

255 Ing. Ján Masarik A 31. 5. 2017

282 Ing. Jozef Ondriaš B 31. 5. 2017

733 Ing. Miroslav Masár A 15. 6. 2017

634 Ing. Viktor Gálik B 30. 6. 2017

1014 Ing. Jana Glogovská A 30. 6. 2017

137 Ing. Marian Hreus A 30. 6. 2017

783 Ing. Monika Nekolová A 21. 8. 2017

729 Ing. Peter Dugas B 31. 8. 2017

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 11. 9. 2017):

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

291 Ing. Miroslav Oško B 31. 5. 2017

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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