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l Milí čitatelia!

Ambíciami bulletinu Slovenský geodet a kartograf je vypĺ-
ňať určitú medzeru, ktorá vzniká medzi bežnými viac-menej 
komerčnými časopismi a výlučne odbornými vedeckými ča-
sopismi a zároveň byť časopisom, ktorý tvorí určité profesio-
nálne zázemie odborníkov geodetov a kartografov pôsobia-
cich v rôznych oblastiach geodetickej praxe, ale hlavne v ob-
lasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Napriek 
týmto ambíciám ste zrejme postrehli, že s prípravou tretích čí-
sel bulletinu máme každoročne určité problémy, ktoré vyúsťu-
jú do oneskorených vydávaní, než ako je zaužívané pri ostat-
ných, t. j. do konca príslušného kvartálu. Môžem za redakčnú 
radu otvorene povedať, že oneskorené vydávanie tretích čísel 
je spôsobené nedostatkom hlavných odborných článkov, kto-
ré sa asi počas letného dovolenkového obdobia nepíšu ľahko. 
Týmto sa zároveň čitateľom za oneskorené vydávanie ospra-
vedlňujeme.

Rubriku „Hlavných odborných článkov“ tentoraz napĺňame 
dvoma príspevkami. Prvý pripravil prezidentom SR čerstvo 
vymenovaný profesor a zároveň vedúci Katedry geodetických 
základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý podrobne 
rozoberá problematiku perspektív merania tiažového zrých-
lenia absolútnymi gravimetrami, zaznamenávajúcimi v ostat-
nom období prevratný vývoj. Druhý príspevok pripravili predo-
všetkým dámy prednášajúce „Kataster nehnuteľností“ a sú-
visiace predmety na oboch fakultách technických univerzít, 
ktorým nám približujú problematiku výučby tejto dominantnej 
oblasti odboru geodézia a kartografi a na Fakulte BERG TU 
v Košiciach.

Rubrika „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry“ je naplnená pravidelnou informáciou z XXIV. česko-sloven-
sko-poľských geodetických dní 2018 v Prahe, krátkymi sprá-
vami z činnosti orgánov Komory a pozvánkou na 26. sloven-
ské geodetické dni, ktoré sa tohto roku uskutočnia v hoteli 
LUX v Banskej Bystrici.

Rubriku „Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky“ 
vypĺňajú predajcovia techniky: Geotech, SGS Geosolutions, 
Surveye a Geotronics Slovakia. 

V rubrike „Komora informuje“ nájdete informácie z výjazdo-
vého zasadania predstavenstva Komory geodetov a karto-
grafov v Búči, informácie z výjazdového rokovania orgánov 
Komory geodetov a kartografov v Búči, informácie zo spo-
ločného rokovania orgánov Komory geodetov a kartogra-
fov s predstaviteľmi Úradu geodézie, kartografi e a katastra 
SR v Búči, informácie kancelárie Komory o nových členoch, 
o členoch, ktorým bola obnovená aj pozastavená činnosť 
a o členoch, ktorí vystúpili na vlastnú žiadosť.

Príjemné čítanie tretieho tohtoročného čísla časopisu želá 
všetkým čitateľom v mene redakčnej rady 

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1. Úvod

Jednoduchý princíp balistických absolút-
nych gravimetrov vychádzajúci z kinematiky 
hmotného bodu vládne vo svete merania tia-
žového zrýchlenia už viac než 50 rokov. Ba-
listické absolútne gravimetre postupne na-
hradili reverzné kyvadlá, ktoré sa na tento 
účel používali od roku 1817. Meranými ve-
ličinami pri mechanických balistických gra-
vimetroch sú dve základné jednotky sústavy 
SI, dĺžka a čas, ktoré sú navyše veľmi dob-
re prepojiteľné s metrologickými etalónmi. 
Táto skutočnosť má významný dôsledok 
v tom, že každý kalibrovaný balistický abso-

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

Perspektívy merania absolútneho tiažového zrýchlenia 
pomocou balistických absolútnych gravimetrov

lútny gravimeter môže na konkrétnom sta-
novisku s vysokou presnosťou realizovať ce-
losvetový gravimetrický súradnicový systém 
bez pripájania sa na akékoľvek ďalšie gravi-
metrické body. Článok je venovaný prehľadu 
v súčasnosti používaných absolútnych balis-
tických gravimetrov, skúsenostiam z meraní 
absolútnym gravimetrom FG5-X, stručnému 
prehľadu absolútnych gravimetrických me-
raní na Slovensku a perspektívam do budúc-
nosti.

Tiažové zrýchlenie je jednou z mála fyzi-
kálnych veličín, ktorej presnosť merania sa 
v priebehu veľmi krátkeho obdobia (približ-
ne v rokoch 1960 – 1980) zvýšila takmer 

o 3 rády a dosiahla hranicu environmentál-
neho šumu. Názornou dokumentáciou toh-
to faktu je graf z publikácie (Torge, 1989), 
pozri obr. 1. Preto je nevyhnutné, aby bola 
táto veličina exaktne defi novaná. Z praktic-
kého hľadiska je vhodné defi novať tiažové 
zrýchlenie ako veličinu, viac-menej nezávis-
lú od času.

Zrýchlenie priamo určené absolútnym 
gravimetrom je však ovplyvnené viacerými 
časovo premenlivými faktormi, je teda ča-
sovo premenlivé a nazýva sa zrýchlenie voľ-
ného pádu. Tri z mnohých časovo premenli-
vých faktorov vieme v súčasnosti modelovať 
s dostatočnou presnosťou, a preto podľa od-
porúčania Medzinárodnej geodetickej aso-
ciácie IAG je tiažové zrýchlenie defi nova-
né ako zrýchlenie voľného pádu opravené 
o variáciu slapového zrýchlenia bez perma-
nentnej časti – trvalá slapová deformácia 
Zeme sa neodstraňuje, pozri (Tscherning, 
1984; IAG Rezolúcia č. 16, Hamburg 1983), 
variáciu odstredivého zrýchlenia spôso-
benú pohybom zemského pólu a variáciu 
gravitačného zrýchlenia vplyvom anomál-
nych vzdušných hmôt, pozri (Petit a Luzum, 
2010). Tiažové zrýchlenie je teda konvenč-
ná veličina vztiahnutá k nulovému slapové-
mu systému (zero-tide system), k polohe 
pólu Medzinárodnej služby rotácie Zeme 
a referenčných systémov IERS a k štandard-
nej atmosfére (U.S. Standard Atmosphere, 
1976). Tiažové zrýchlenie by sa teda na da-
nom stanovisku nemalo v čase príliš meniť 
za predpokladu, že sa nezmenila výška bo-
du, alebo že neprišlo v blízkosti stanoviska 
k preskupeniu hmôt prírodnou, alebo an-
tropogénnou činnosťou. Zmeny tiažového 

Obr. 1  •  Vývoj presnosti pozemných gravimetrických meraní, prevzaté z (Torge, 1989)
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zrýchlenia na danom bode v čase odzrkad-
ľujú vo väčšine prípadov časovú zmenu hyd-
rologických podmienok, ktoré doteraz nie 
sú štandardne modelované. Tieto zmeny 
môžu vykazovať trend, sezónnu zložku, ale 
aj nepravidelnú zložku, pričom ich hodnota 
do značnej miery závisí od okolitej topogra-
fi e, geologického podložia a množstva ďal-
ších faktorov. K výraznejším časovým zme-
nám tiažového zrýchlenia však dochádza aj 
v oblastiach s minulou alebo prebiehajúcou 
banskou činnosťou, v tektonicky aktívnych 
oblastiach, v zosuvných oblastiach, a tiež 
na územiach, kde sa v nedávnych geologic-
kých obdobiach nachádzal ľadovec a kde 
dochádza k výrazným vertikálnym pohybom 
vďaka postglaciálnemu izostatickému vyrov-
naniu. Preto opakované merania absolútnej 
hodnoty tiažového zrýchlenia pomocou ba-
listických gravimetrov nám pomáhajú sledo-
vať a modelovať viaceré hydrologické a geo-
dynamické procesy.

Ak sa pozrieme bližšie na obr. 1, vidíme, 
že dve strmo klesajúce čiary nachádzajúce 
sa v elipse predstavujú mechanické (s mak-
roskopickým testovacím telesom obsahu-
júcim kútový odrážač) balistické gravimet-
re, využívajúce nesymetrickú (voľný pád) 
a symetrickú (zvislý vrh) balistickú metódu. 
Z obrázka vidíme, že kým v roku 1960 bo-
li balistické gravimetre približne rovna-
ko presné ako dovtedy používané reverz-
né kyvadlá, o 20 rokov neskôr boli už viac 
než o 2 rády presnejšie a kyvadlové prístro-
je sa v praxi na meranie tiažového zrýchle-
nia úplne prestali používať. Ako je zmienené 
(Faller, 2005), tento úspech bol dosiahnu-
tý vďaka technologickému pokroku, niekoľ-
kým objavom a nápadom na ich využitie a 
realizáciu. Ide najmä o objavenie možnos-
ti generovať laserové žiarenie a zostrojenie 

prvého lasera v roku 1960. Prvý absolútny 
gravimeter využívajúci laserový interferome-
ter na sledovanie polohy padajúceho tele-
sa bol vyvinutý približne o 10 rokov neskôr 
v rámci dizertačnej práce Jamesa Hammon-
da (Hammond, 1970). V priebehu ďalších 
rokov boli zdokonalené viaceré kľúčové me-
chanické časti balistických gravimetrov. Na-
príklad optický hranol, ktorý tvorí pohyblivú 
časť laserového interferometra, musí byť vy-
robený tak, aby jeho ťažisko čo najpresnej-
šie koincidovalo s jeho optickým stredom. 
Ďalším veľmi dômyselným elektro-mecha-
nickým zariadením, ktoré umožnilo zvýšenie 
presnosti tlmením mikrootrasov referenčné-
ho hranola laserového interferomentra je dl-
hoperiodický izolátor, nazývaný superpru-
žina, navrhnutý v rámci dizertačnej práce 
(Rinker, 1983). Spomedzi množstva objavov 
v oblasti fyziky, ktoré sa zaslúžili o spresne-
nie merania absolútneho tiažového zrých-
lenia, spomeňme ešte stabilizáciu frekven-
cie (vlnovej dĺžky) laserového lúča. Pri He-
-Ne laseri sa napríklad používa stabilizácia 
frekvencie pomocou jódových pár. Laserový 
lúč He-Ne lasera na báze 633 nm, prechá-
dzajúci komôrkou naplnenou jódovými para-
mi vykazuje pri určitých frekvenciách (vlno-
vých dĺžkach) pokles intenzity. Tieto miesta 
sa nazývajú absorpčné čiary, pričom každej 
z nich zodpovedá určitá veľmi presná frek-
vencia, pozri obr. 2.

Na obr. 2 je vo zvislom smere vykreslená 
tretia derivácia intenzity laserového žiarenia 
v závislosti od malej zmeny vlnovej dĺžky, 
pričom spektrálnej čiare d prislúcha vlnová 
dĺžka 632,99117754 nm a spektrálnej čia-
re j vlnová dĺžka 632,99142704 nm. Pri me-
raní sa najčastejšie využíva frekvencia zod-
povedajúca spektrálnej čiare e s vlnovou 
dĺžkou 632,99119473 nm z toho dôvodu, 

že zo všetkých spektrálnych čiar má pri čia-
re e laserový lúč najväčšiu intenzitu.

2.  Prehľad v súčasnosti používaných 
balistických gravimetrov

Kompletný prehľad absolútnych balistických 
gravimetrov a ich vývoja je nad rámec tohto 
článku, ale chceli by sme priblížiť aspoň nie-
ktoré prototypy týchto unikátnych meracích 
prístrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú 
(predstavené sú 4 prototypy s makroskopic-
kou testovacou hmotou) a samozrejme tie, 
ktoré sa vyrábajú sériovo (predstavené sú 
2 absolútne gravimetre s makroskopickou 
testovacou hmotou). Existujú aj ďalšie pro-
totypy absolútnych balistických gravimet-
rov (Čína, Japonsko, USA, Poľsko), niektoré 
z nich sa však už nepoužívajú, v dostupných 
článkoch nie sú dostatočne opísané a väčši-
nou nedosahujú kvalitatívne parametre ko-
merčne vyrábaných gravimetrov. Na konci 
tejto časti sú spomenuté atómové balistické 
gravimetre, ktorých vývoj v poslednom ob-
dobí zaznamenal významný vzostup.

Absolútny gravimeter IMGC-02 (Taliansko)

Ide o gravimeter, ktorý ako jeden z mála vyu-
žíva symetrickú metódu merania. Vyvinula ho 
talianska metrologická komunita Národného 
ústavu výskumu v metrológii (National Institu-
te of Research in Metrology – INRiM), pôvod-
ne Ústavu metrológie G. Colonnettiho (Institu-
te of Metrology of Gustavo Colonnetti – IMGC), 
podľa ktorého nesie aj svoje označenie. Rozší-
rená prístrojová neistota, ako uvádza (Capelli 
a kol., 2006), je 8:109 g pri hladine význam-
nosti p = 95%, čo na povrchu Zeme zodpove-
dá absolútnej presnosti 8.10-8 m.s-2 (8 μGal). 
Konštrukcia tohto prístroja je zaujímavá tým, 
že pádová komora je v spodnej časti prístroja, 
čiže zrýchlenie voľného pádu sa získava pod-
statne bližšie pri gravimetrickom bode, než 
pri iných absolútnych gravimetroch. Efektívna 
výška tohto gravimetra je približne 52 cm. To 
je veľká výhoda, pretože chyba z nepresnos-
ti určenia vertikálneho gradientu tiažového 
zrýchlenia pri presunutí tiažového zrýchlenia 
na gravimetrický bod bude menšia než pri os-
tatných absolútnych gravimetroch, ktoré majú 
spravidla pádovú komoru umiestnenú vyššie. 

Obr. 2 • Absorpčné spektrálne 
čiary vznikajúce pri malej zmene 
frekvencie He-Ne lasera po 
prechode lúča jódovými parami. 
Zdroj: http://www.npl.co.uk/scien-
ce-technology/time-frequency/
optical-frequency-standards-and-
-metrology/research/iodine-stabi-
lised-lasers
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Pádová komora je sklenená, pričom v jej vnút-
ri sa nachádza Faradayova klietka, ktorá slú-
ži na minimalizáciu tvorby elektrostatického 
náboja na testovacej hmote. Referenčný hra-
nol je umiestnený nad pádovou komorou a je 
stabilizovaný pomocou seizmometra. Schéma 
a fotografi a absolútneho gravimetra IMGC-02 
je znázornená na obr. 3.

Pri medzinárodnom porovnaní absolút-
nych gravimetrov v roku 2005 (ICAG05) bo-
la týmto prístrojom deklarovaná rozšírená 
neistota približne 9 μGal a výsledná hodno-
ta bola oproti referenčnej hodnote nižšia pri-
bližne o 4 μGal (D’Agostino, 2008).

Absolútny gravimeter GABL-E (Rusko)

Prototyp GABL-E bol vyvinutý na Ústave au-
tomatizácie a elektrometrie Sibírskeho od /
delenia Ruskej akadémie vied v Novosi-
birsku. Využíva princíp nesymetrickej ba-

listickej metódy. Podľa (Timofeev V. a kol., 
2013) je vnútorná presnosť (opakovateľ-
nosť) zrýchlenia voľného pádu 4 μGal. 
Rozmery opticko-mechanickej časti sú 
1200 × 700 × 700 mm a elektronickej časti 
620 × 560 × 660 mm. Gravimeter GABL-E 
je znázornený na obr. 4. Celková hmotnosť 
gravimetra je 180 kg.

Poľný absolútny gravimeter GABL-M 
(Rusko)

Prototyp GABL-M, pozri obr. 5, bol rovnako 
ako predchádzajúci gravimeter vyvinutý na 
Ústave automatizácie a elektrometrie Sibír-
skeho oddelenia Ruskej akadémie vied v No-
vosibirsku. Vývoj tohto gravimetra prebiehal 
v rokoch 2006 – 2009. Rovnako využíva prin-
cíp nesymetrickej balistickej metódy (Yush-
kin a kol., 2012). Vnútorná presnosť (opako-
vateľnosť) zrýchlenia voľného pádu (Yushkin 

a kol., 2012) je 5 μGal. Gravimeter je kom-
paktnejší, pretože vákuová pádová komo-
ra, laserový interferometer, seizmofi lter a ió-
nová pumpa sú pevne spojené. V súčasnos-
ti je vyrobených viacero prístrojov GABL-M, 
pričom konštrukčne nie sú všetky úplne iden-
tické, ale sú vyrobené s viacerými modifi kácia-
mi. Okrem menších rozmerov a kompaktnejšej 
konštrukcie je podstatným rozdielom oproti 
gravimetru GABL-E použitie neodymového la-
sera so stabilizáciou frekvencie pomocou jódo-
vých pár s relatívnou presnosťou 10-10. Toto je 
možné vnímať ako určitú výhodu aj oproti ame-
rickému poľnému gravimetru A-10, (pozri niž-
šie) avšak na druhej strane to obmedzuje tep-
lotný pracovný rozsah prístroja na 10-30 °C, 
čo je v poľných podmienkach limitujúce. V gra-
vimetri GABL-M je aj odlišný systém nastave-
nia vertikality laserového lúča než v gravimet-
ri A-10. Viac podrobností o tomto gravimetri 
možno nájsť v publikácii (Yushkin a kol., 2012).

Absolútny gravimeter ABG-VNIIM-1 
(Rusko)

Prototyp ABG-VNIIM-1, pozri obr. 6, bol vyvi-
nutý v roku 2011 Výskumným ústavom pre 
metrológiu D. I. Mendelejeva v Petrohrade (Vi-
tushkin a Orlov, 2014). Konštrukčnou odliš-
nosťou oproti iným gravimetrom je, že motor 
na dvíhanie testovacej hmoty je celý umiest-
nený vo vákuovej pádovej komore, ktorá tak 
môže byť lepšie izolovaná od vonkajšieho pro-
stredia. Zvyškový tlak vo vákuovej komore do-
sahovaný pomocou iónovej pumpy sa pohy-
buje v intervale 0,5 – 1 × 10-4 Pa. Vákuová 
pádová komora je kratšia než pri väčšine 

Obr. 3 • Schéma a rozmery (mm) talianskeho absolútneho gravimetra IMGC-02 (vľavo), zdroj: (D’Agostino a kol., 
2008) a fotografia (vpravo). Zdroj: (D’Agostino a kol., 2009)

Obr. 4 • Ruský absolútny gravimeter GABL-E. 
Zdroj: (Timofeev a kol., 2013)

Obr. 5 • Ruský poľný absolútny gravimeter GABL-M. Zdroj: 
http://www.niimorgeofizika-group.com/en/niims/grav.html

Obr. 6 • Ruský absolútny gravimeter ABG-VNIIM-1. 
Zdroj: (Vitushkin a Orlov, 2014)
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absolútnych gravimetrov, pričom k voľnému 
pádu testovacej hmoty dochádza na vzdia-
lenosti približne 10 cm. Referenčná výška 
gravimetra je 63 cm. Zdrojom žiarenia pre 
laserový interferometer je neodymový laser 
s vlnovou dĺžkou približne 532 nm (zelená 
časť viditeľného spektra) frekvenčne stabi-
lizovaný jódovými parami. Presnosť gravi-
metra je podľa (Vitushkin a Orlov, 2014) a 
(Vitushkin, 2015) charakterizovaná rozšíre-
nou prístrojovou neistotou, odhadnutá z ex-
perimentálneho merania, je 2 μGal, čo však 
zatiaľ nebolo potvrdené na medzinárodnom 
porovnaní absolútnych gravimetrov.

Poľný absolútny gravimeter A-10 (USA)

Tento gravimeter vyvinula americká fi rma 
Micro-g LaCoste Inc., čo však zatiaľ nebolo 
potvrdené na medzinárodnom porovnaní ab-
solútnych gravimetrov na presné gravimet-
rické meranie v extrémnych podmienkach. 
Na meranie využíva nesymetrickú metódu 
voľného pádu. Vyrába sa komerčne. Mera-
nie je do značnej miery automatizované vrá-
tane horizontácie. Hlavným rozdielom opro-
ti presnejším gravimetrom FG5 a FG5-X je, 
okrem menších rozmerov všetkých súčas-
tí, rozdielny spôsob stabilizácie lasera. Na-
miesto stabilizácie pomocou jódových pár 
využíva metódu ML-1 polarizácie. Takýto typ 
lasera umožňuje meranie v teplotnom rozsa-
hu –18 až 38° C. Prístroj môže byť počas 
merania napájaný pomocou batérií. Neisto-
ta merania zrýchlenia voľného pádu je vý-
robcom udávaná 1×10-7 m.s -2 (10 μGal). Na 
kvalitnom stanovisku by mala byť táto pres-
nosť dosiahnuteľná za 10 minút merania. 
Hmotnosť samotného gravimetra bez elek-
troniky a káblov je približne 40 kg, pričom 
celková hmotnosť je približne 80 kg. Na 
obr. 7 je tento gravimeter znázornený spolu 
s jednoduchou schémou.

Absolútny gravimeter FG5-X (USA)

Absolútny gravimeter FG5-X (Niebauer a kol., 
2011) je komerčne vyrábaný prístroj, ktorý 
vznikol úpravou absolútneho gravimetra FG5 
(Niebauer a kol., 1995). Meranie vykonáva 
pomocou nesymetrickej metódy voľného pá-
du. Najdôležitejšími konštrukčnými zmenami 
oproti gravimetru FG5 sú: zmena materiálu 

na výrobu vákuovej pádovej komory, predĺže-
nie pádovej komory, a tým aj zväčšenie drá-
hy voľného pádu približne na 35 cm a zdo-
konalenie zdvíhacieho mechanizmu testova-
cej hmoty (špeciálneho kútového odrážača). 
Opakovateľnosť merania zrýchlenia voľného 
pádu je 2×10-8 m.s-2 (2 μGal). Rozšírená prí-
strojová neistota je približne 4 μGal. Operač-
ná teplota prístroja je 15 až 30° C. Absolút-
ny gravimeter FG5-X a jeho zjednodušená 
schéma sa nachádza na obr. 8.

V súčasnosti sa tento typ prístroja považu-
je za najpresnejší mechanický absolútny gra-
vimeter. Rýchly rozvoj atómových balistických 
gravimetrov v poslednom desaťročí však na-

značuje, že limity mechanických gravimetrov 
môžu byť o niekoľko rokov prekonané.

Atómové balistické gravimetre

Princíp merania zrýchlenia voľného pádu 
pomocou padajúcich atómov bol navrhnu-
tý v poslednej dekáde 20. storočia najmä 
vďaka novým objavom zachytávania a chla-
denia (spomaľovania) atómov. Veľmi zjed-
nodušene povedané, oproti mechanickým 
balistickým absolútnym gravimetrom je pri 
atómových gravimetroch padajúca testova-
cia hmota nahradená mračnom atómov so-
díka, cézia alebo rubídia. Merací cyklus po-

Obr. 7 • Americký poľný absolútny gravimeter A-10 (vľavo) a jeho zjednodušená schéma (vpravo). 
Zdroj: http://www.microglacoste.com

Obr. 8 • Americký komerčne vyrábaný absolútny gravimeter FG5-X (vľavo) a jeho zjednodušená schéma 
(vpravo). Zdroj: http://www.microglacoste.com
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zostáva z prípravnej fázy, interferometrickej 
fázy a detekčnej fázy, pričom časovo trvá 
niekoľko stoviek milisekúnd (Santos a Bona-
volt, 2016). Zhluk niekoľko sto miliónov ató-
mov ochladených na teplotu niekoľkých μK 
sa zachytí v trojrozmernej magnetovo-op-
tickej klietke, odkiaľ sa buď nechajú padať, 
alebo sa vystrelia nahor. Pomocou troch tzv. 
Ramanových laserových pulzov sa tieto ató-
my rozdelia na dve hmotné vlny, presmeru-
jú sa a skombinujú tak, aby spolu interfero-
vali. V detektore sa potom zisťuje množstvo 

atómov, ktoré závisí od interferometrickej fá-
zy. Interferometrická fáza vzniká rozdielom 
fáz dvoch hmotných vĺn a súvisí s tiažovým 
zrýchlením podľa rovnice (1), pozri (Bidel 
a kol., 2013)

ΔΦ=keff aT2  (1),
 

kde ΔΦ je interferometrická fáza, keff ≈4π/λ 
je efektívny vlnový vektor zodpovedajúci Ra-
manovmu prechodu atómov, pričom λ je vl-
nová dĺžka laserového žiarenia, a = g+anoise 

je súčet tiažového a poruchového zrýchle-
nia a T je časová perióda Ramanových lase-
rových pulzov.

Prvý atómový gravimeter bol vyvinu-
tý v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
na Stanfordovej univerzite v Kalifornii, po-
zri (Peters a kol., 2001). V súčasnosti je vy-
robených viacero atómových gravimetrov, 
ktoré svojou presnosťou konkurujú mecha-
nickým balistickým gravimetrom. Na me-
dzinárodných porovnaniach absolútnych 
gravimetrov sa doteraz zúčastnil iba fran-
cúzsky atómový gravimeter LNE-SYRTE, 
pozri obr. 9 a v roku 2017 šesť atómových 
gravimetrov z Číny. Veľkou výhodou atómo-
vých gravimetrov je vyššia frekvencia mera-
ní (až niekoľko Hz), možnosť merať dlhý čas 
kontinuálne bez mechanického opotrebova-
nia jednotlivých častí. Značné úsilie sa v sú-
časnosti venuje konštrukcii poľných atómo-
vých gravimetrov, ktoré umožňujú aj meranie 
v exteriéri, pozri napr. (Bidel a kol., 2013).

Atómový gravimeter pozostáva z vákuo-
vej pádovej komory, kde prebieha zachytá-
vanie atómov a kde dochádza aj k interfe-
rencii z laserového systému, ktorý privádza 
laserové lúče do pádovej komory a z elek-
troniky. Pádová komora musí byť izolovaná 
od mikrootrasov zemského povrchu, čo sa 
zabezpečuje pasívnymi, alebo aktívnymi izo-
látormi.

Obr. 10 • Meranie absolútnym gravi-
metrom FG5-X na bode Liesek (vľavo), 
vákuová pádová komora s testovacou 
hmotou počas voľného pádu (vpravo)

Obr. 9 • Francúzsky atómový gravimeter LNE-SYRTE na prepravnom vozíku. 
Zdroj: http://syrte.obspm.fr
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3. Absolútny gravimeter FG5-X č. 247

Absolútny gravimeter FG5-X č. 247 kúpi-
la v roku 2013 Slovenská technická uni-
verzita (STU) v rámci projektu „Národné 
centrum diagnostikovania deformácií zem-
ského povrchu na území Slovenska“ ITMS 
č. 26220220108. Ide o prvý a zatiaľ jedi-
ný absolútny gravimeter na Slovensku, ho-
ci merania zahraničnými absolútnymi gra-
vimetrami boli na Slovensku vykonané už 
viackrát. Okrem provizórnych gravimetric-
kých bodov Trnava a Bratislava, zriadenými 
na pôde STU, boli doteraz týmto gravimet-
rom uskutočnené 4 meracie kampane na 
bodoch projektu v časoch: jún 2014, októ-

ber 2014, apríl 2015 a jún 2017. Na obr. 10 
a 11 sú dokumentované merania týmto ab-
solútnym gravimetrom.

Okrem toho sa prístroj zúčastnil na 
dvoch medzinárodných porovnaniach ab-
solútnych gravimetrov v Luxembursku (Bel-
val) v novembri 2015, obr. 12, a v Nemecku 
(Wettzell) v máji 2018, a tiež na dvoch testo-
vacích meraniach na Geodetickom observa-
tóriu Pecný Výskumného ústavu geodetické-
ho, topografi ckého a kartografi ckého (VÚ-
GTK) , Česká republika na jar 2016 a 2017. 
Viackrát sa vyskytli vážne technické problé-
my s laserom, takže He-Ne trubica musela 
byť už dvakrát menená, čo znemožnilo plá-
nované merania v roku 2016. Čiastočné vý-

sledky gravimetrických meraní boli publi-
kované v článku (Mojzeš a kol., 2015) a vo 
viacerých diplomových prácach. Z výsled-
kov medzinárodného porovnania absolút-
nych gravimetrov v roku 2015 v Luxembur-
sku vyplýva, že gravimeter FG5-X č. 247 má 
systematickú odchýlku voči priemeru ostat-
ných zúčastnených absolútnych gravimet-
rov –11,3 μGal, resp. –7,8 μGal, podľa po-
užitej stratégie spracovania (pozri Pálinkáš 
a kol., 2017). Systematický posun približ-
ne –7 μGal sa ukázal aj pri porovnaní me-
raní vykonaných gravimetrom FG5-X č. 247 
s predchádzajúcimi meraniami na vybra-
ných bodoch, pozri obr. 13.

Obr. 11 • Prevoz absolútneho gravimetra FG5-X medzi gravimetrickými bodmi (vľavo), gravimeter počas merania na bode Partizánske (vpravo)

Obr. 12 • Medzinárodné porovnanie absolútnych gravimetrov v novembri 2015 v meste Belval v Luxembursku. Gravimeter FG5-X č. 247 je prvý sprava.
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4. Odhad zrýchlenia voľného pádu a absolútneho 
tiažového zrýchlenia

Uvažujme nehomogénne tiažové pole s konštantným vertikálnym 
gradientom tiažového zrýchlenia. Pohybová rovnica v takomto tia-
žovom poli má tvar

z
..
 = g(z) = g0+Wzz z(t) (2).

Symbol z vyjadruje vzdialenosť voľne padajúceho telesa vo verti-
kálnom smere, g je zrýchlenie voľného pádu, čiže druhá derivácia 
vzdialenosti voľného pádu podľa času z 

..
, go je zrýchlenie voľného 

pádu v čase t = 0 a Wzz je vertikálny gradient tiažového zrýchlenia 
a t je čas. Dráhu z(t) v rovnici vyjadríme rozvojom do Taylorovho ra-
du s uvážením prvých troch členov

z(t)=z0+v0t + 1–2 g0 t2 (3),

takže pohybová rovnica nadobudne tvar

z
..
 = g0+Wzz(z0+v0.t + 1–2 g0 t2) (4).

Symboly z0 a v0 vyjadrujú dráhu a rýchlosť v čase t = 0. Rovnicu 
(4) teraz postupne dvakrát zintegrujme podľa času, čím dostane-
me vzťahy

ż (t) = v(t) = v0 + g0t + Wzzz0.t + 1–2 Wzz.v0t2 + 1–6  Wzz.g0.t3 (5),

z(t) = z0 + v0t + 1–2 g0t2 + 1–2 Wzzz0t2 + 1–6 Wzzv0.t3 + 1–24 Wzz.g0.t4 (6).

Rovnica (6) predstavuje základný vzťah pre vertikálnu polohu tele-
sa pri voľnom páde v nehomogénnom tiažovom poli. Z dôvodu pre-
menlivej vzdialenosti testovacieho ramena počas voľného pádu 
a konečnej rýchlosti svetla je ešte potrebné uvážiť malú, avšak nie 
zanedbateľnú korekciu k meranému času výskytu interferenčných 
prúžkov. Opravený čas t~ sa vypočíta zo vzťahu

t~ = ti + 
zi – zo     (7).

S uvážením opravy (7) môžeme po usporiadaní členov podľa nezná-
mych z0, v0 a go prepísať rovnicu (6) do tvaru

z = z0 (1+ 1–2  Wzz t
~2) + v0 t(1+ 1–6 Wzzt

~2)+ 1–2 g0 t~2 (1+ 1–12  Wzz t
~2 ) (8).

Z dôvodu technologického princípu fungovania lasera WEO100, 
ktorý sa používa v gravimetroch FG5 a FG5-X, je potrebné k rovnici 
(8) pridať ešte dva neznáme parametre a, b, pomocou ktorých od-
stránime vplyv modulačnej frekvencie lasera fmod = 8333 Hz. Táto 
frekvencia je použitá na zabezpečenie frekvenčnej stability lasera. 
Výsledná určujúca rovnica, ktorá nám vyjadruje vzťah medzi mera-
nou veličinou na ľavej strane (vzdialenosťou ) a neznámymi veličina-
mi na pravej strane (z0, v0, g0, a, b) bude mať teda tvar

z = z0 (1 + 1–2 Wzz t
~2 ) + v0 t (1+ 1–6 Wzz t

~2 ) + 1–2 g0 t~2 (1 + 1–12 Wzz t
~2) + 

a sin (t~2πfmod) + b cos(t~2πfmod) (9).

V skutočnosti je priamo meranou veličinou iba čas detekcie inter-
ferenčných prúžkov a vzdialenosť z sa dopočíta zo známej frekven-
cie (vlnovej dĺžky) lasera a zo známeho počtu celých vlnových dĺžok 
(počtu interferenčných prúžkov). Väčšinou je registrovaný čas každé-
ho tisíceho interferenčného prúžku, čo počas jedného pádu predsta-
vuje približne 900 meraní časov, pričom ku každému času sa podľa 
známej vlnovej dĺžky jednoducho priradí vzdialenosť z. Vzhľadom na 
to, že pri každom páde máme veľké množstvo nadbytočných mera-
ní, určia sa odhady neznámych parametrov z vyrovnania metódou 
najmenších štvorcov. Vyrovnané zrýchlenia voľného pádu ĝ0 v čase 
t = 0 sa pri každom páde môžu nachádzať v mierne rozdielnej výške. 
Preto sa táto hodnota ešte redukuje na vrchol paraboly voľného pá-
du ĝv podľa vzťahu 

ĝv = ĝ0 – Wzz   (10).

Tiažové zrýchlenie následne získame zo zrýchlenia voľného pádu 
vztiahnutého k vrcholu paraboly voľného pádu zavedením prísluš-
ných redukcií podľa vzťahu

ĝ = ĝv + δgs + δgl + δgb + δgp  (11),

kde δgs je oprava z oceánskych slapov, δgl je oprava z kontinentál-
nych slapov, δgb je oprava z atmosférického tlaku a δgp je oprava 
z pohybu pólu. Hodnota tiažového zrýchlenia ĝ sa vzťahuje na vrchol 
paraboly voľného pádu. Toto miesto sa nachádza vo výške h1 nad nad 
gravimetrickým bodom. Táto výška sa nazýva aktuálna výška gravi-
metra (veľmi blízka výške vrcholu pádu) a získame ju sčítaním výšok 
A + B + C + D, pozri obr. 14. Výška h2 sa nazýva efektívna výška gravi-
metra, pozri (Niebauer, 1989) a (Pálinkáš a kol., 2012), a predstavuje 
výšku, v ktorej hodnota zrýchlenia voľného pádu nezávisí od hodnoty 
vertikálneho gradientu Wzz, a teda nie je ovplyvnená jeho nepresnos-
ťou. Táto výška sa nachádza približne v 1–3 dráhy voľného pádu. V rám-
ci diplomovej práce (Javorková, 2017) bola experimentálne určená 
presná odľahlosť efektívnej výšky vzhľadom na výšku vrcholu pá-
du pričom experiment ukázal, že efektívna výška gravimetra FG5-X 
č. 247 je o 11,94 cm menšia než výška vrcholu pádu.

Obr. 13 • Porovnanie odhadov tiažového zrýchlenia z meraní vykonaných gravimetrom 
FG5-X č. 247 (posledné 3 merania) s meraniami vykonanými gravimetrom FG5 č. 215 
na bode Liesek. Merania sú vztiahnuté k výške 1,25 m nad gravimetrickým bodom, kvôli 
minimalizovaniu chyby vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia. 
Zdroj: (Pálinkáš a Kostelecký, 2010; Javorková, 2017)
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Výška h1, a tým aj výška h2 sa môžu mierne 
meniť pri novom postavení prístroja, pretože 
výšky A a C závisia od polohy urovnávacích 
skrutiek statívov. Výška h1 je približne 1,37 m 
a výška h2 je približne 1,25 m. Výška h3 je fi x-
ná výška 1 m, ktorá sa často používa pri po-
rovnaniach rôznych absolútnych gravimetrov.

5.  Absolútne gravimetrické body 
na území Slovenska

Absolútne gravimetrické merania na Sloven-
sku donedávna vykonávali výlučne zahra-
ničné inštitúcie vlastniace absolútny gravi-
meter. Merania v minulosti robila najmä Fa-
kulta geodézie z Polytechniky vo Varšave 
vlastným prototypom absolútneho gravimet-
ra s označením ZZG, Centrálny ústav met-
rológie a geodynamiky vo Viedni (ZAMG) 
gravimetrom Jila-g6 a neskôr Výskumný 
ústav geodetický, topografi cký a kartogra-
fi cký (VÚGTK) v Ondřejove gravimetrom 
FG5 č. 215. Posledný z menovaných gra-
vimetrov vykonáva gravimetrické merania 
Slovensku na vybraných bodoch v pravidel-
ných časových intervaloch aj v súčasnosti. 
Okrem toho boli v rokoch 1998 – 2001 vy-
konané absolútne gravimetrické merania 
v rámci medzinárodného projektu UNIGRA-
CE (Unifi cation of Gravity Systems in Central 
and Eastern Europe), kde sa okrem už spo-
mínaných gravimetrov zúčastnil pri meraní 
na Slovensku aj ďalší gravimeter FG5 z Ne-

V súčasnosti je teda na Slovensku spolu 
23 absolútnych gravimetrických bodov. Bo-
dy s najväčším počtom opakovaných abso-
lútnych gravimetrických meraní sú Gánov-
ce, Liesek, Telgárt a Modra-Piesok.

6. Zhrnutie

Monitorovanie tiažového zrýchlenia spolu 
s geometrickou polohou sa najmä vďaka vy-
sokej presnosti stáva v súčasnosti účinným 
nástrojom na sledovanie viacerých dynamic-
kých procesov prebiehajúcich na povrchu, 
alebo vnútri Zeme. Ide najmä o variáciu hyd-
rologických hmôt, alebo pohyb tektonických 
litosférických dosiek, či pohyb spôsobený 
postglaciálnym izostatickým vyrovnaním. 
Do úvahy prichádza aj monitorovanie verti-
kálnych deformácií v okolí veľkých staveb-
ných diel, napr. vodných priehrad, niekto-
rých dopravných stavieb a podobne. Tia-
žové zrýchlenie nám ako fyzikálna veličina 
zároveň dáva cennú informáciu o hmotách, 
čiže aj hustotách, a ich zmenách v okolí bo-
du merania. Balistické absolútne gravimet-
re sa v súčasnosti väčšinou používajú na vy-
budovanie oporných bodov gravimetrických 
sietí a na monitorovanie spomenutých dyna-
mických procesov. Stále častejšie sa však 
používajú aj poľné absolútne balistické gra-
vimetre, ktoré čiastočne nahrádzajú relatív-
ne gravimetre. Základné informácie v tomto 
článku by mohli byť zhrnuté do niekoľkých 
bodov.

Obr. 15 • Rozloženie 9 absolútnych gravimetrických bodov projektu Národné centrum diagnostikovania deformácií 
zemského povrchu na území Slovenska. Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/veda-
a-vyskum/narodne-centrum-diagnostikovania-deformacii-zemskeho-povrchu-na-uzemi-slovenska.html

Obr. 14 • Schematický prehľad používaných relatívnych 
výšok nad gravimetrickým bodom pri absolútnom 
gravimetri FG5-X

mecka. Niekoľko meraní vykonala americká 
armáda, taktiež gravimetrom FG5. Od roku 
2015 sa absolútne gravimetrické merania 
na Slovensku vykonávajú aj gravimetrom 
FG5-X č. 247 kúpeným Slovenskou technic-
kou univerzitou v Bratislave. Nedávno vyko-
nala merania v oblasti Vysokých Tatier aj Po-
lytechnika vo Varšave, gravimetrom FG5.

Absolútne gravimetrické body na Sloven-
sku sú umiestňované v budovách na najniž-
šom podlaží, pričom sú väčšinou stabilizova-
né betónovým pilierom s horizontálnymi roz-
mermi 1,3 × 1,3 m a hĺbkou minimálne 1 m, 
pričom sú izolované od podlahy budovy. Sa-
motný gravimetrický bod je presne identifi -
kovaný klincovou značkou umiestnenou pri-
bližne v strede plochy piliera. Niektoré body 
sú stabilizované klincovou značkou priamo 
v podlahe budovy. Rozloženie deviatich ab-
solútnych gravimetrických bodov projektu 
Národné centrum diagnostikovania defor-
mácií zemského povrchu na území Sloven-
ska je znázornených na obr. 15. Podrobnej-
šie sú tieto body opísané v článku (Mojzeš 
a kol., 2015). Okrem týchto bodov sú na Slo-
vensku ďalšie absolútne gravimetrické bo-
dy: Bratislava (v budove Slovenského hydro-
meteorologického ústavu), Vinosady, Mod-
ra-Piesok, Hurbanovo, Nitra, Plešivec, Žilina, 
Stará Lesná, Štart, Lomnický štít, Stará Ľu-
bovňa, Bardejov, Košice, Snina. Body Vino-
sady a Modra-Piesok, ako aj body Stará Les-
ná, Štart, Skalnaté pleso a Lomnický štít sú 
body dvoch vertikálnych gravimetrických zá-
kladníc.
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• Najpresnejším mechanickým absolút-
nym balistickým gravimetrom je v súčasnos-
ti americký komerčne vyrábaný gravimeter 
FG5-X. Jeho absolútna presnosť je rádovo 
na úrovni mikrogalov, čiže 10-8 m.s-2.
• Atómové a mechanické balistické gra-
vimetre sú v súčasnosti približne rovnako 
presné, avšak atómové gravimetre majú do 
budúcnosti pravdepodobne väčšie možnos-
ti ďalšieho vývoja a uplatnenia, aj ako poľné 
absolútne gravimetre, prípadne gravimetre 
na pohyblivých platformách.
• Presnosť absolútnych balistických gravi-
metrov sa za posledných 20 rokov výrazne 
nezmenila a zostáva na úrovni environmen-
tálneho šumu.
• Na Slovensku je v súčasnosti iba jeden 
absolútny balistický gravimeter, a to FG5-X 
č. 247 na Slovenskej technickej univerzite.
• V rámci projektu ITMS: Národné centrum 
diagnostikovania deformácií zemského po-
vrchu na území Slovenska, bola pripravená 
infraštruktúra potrebná na monitorovanie 
viacerých dynamických procesov prebieha-
júcich na povrchu Zeme, alebo v jej vnútri.
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1. Úvod

Úplné vysokoškolské vzdelanie v študijnom 
odbore Geodézia a kartografi a v Sloven-
skej republike majú iba dve inštitúcie: Fakul-
ta BERG TU v Košiciach a Stavebná fakulta 
STU v Bratislave. Príspevok je zameraný na 
výučbu katastra nehnuteľností a súvisiacich 
predmetov v troch stupňoch vysokoškolské-
ho vzdelávania na Fakulte BERG.

V zmysle § 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov [3], sú vysoké školy defi nované 
ako vzdelávacie, vedecké a umelecké usta-
novizne, poskytujúce vysokoškolské vzde-
lanie. Na území našej republiky poskytu-
jú vysoké školy vzdelávanie v rámci akre-
ditovaných študijných programov v troch 
stupňoch vysokoškolského štúdia. Študijný 
program sa uskutočňuje na fakulte, ak ho 
odborne aj organizačne zabezpečuje fakul-
ta vysokej školy.

Študijný program prvého stupňa je ba-
kalársky študijný program, vysokoškolské 
vzdelávanie v rámci študijných programov 
prvého stupňa zabezpečuje každá vyso-
ká škola. Študijné programy druhého stup-
ňa a študijné programy spájajúce prvé dva 
stupne vysokoškolského vzdelávania sú 
magisterský študijný program, inžiniersky 
študijný program a doktorandský študijný 
program. Študijný program tretieho stupňa 
je doktorandský študijný program.

Študijný program možno uskutočňovať 
v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústa-
vy študijných odborov. V súlade s § 50 Zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
spravuje sústavu študijných odborov Slo-
venskej republiky Ministerstvo školstva, ve-
dy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výučba katastra nehnuteľností v študijnom odbore 
geodézia a kartografia na Fakulte BERG TU v Košiciach 

2. Študijný odbor Geodézia 
a kartografia

Študijný odbor Geodézia a kartografi a 
(5.1.3) je v Sústave študijných odborov Slo-
venskej republiky vydanej rozhodnutím MŠ 
SR č. 2090/2002, zo 16. decembra 2002 
[1] zaradený do skupiny č. 5 Konštruova-
nie, technológie, výroba a komunikácie, 
podskupiny 5.1: Architektúra a urbanizmus, 
oblasť výskumu projektovanie, inžinierstvo, 
technológie a vodné hospodárstvo. 

Uvedený študijný odbor sa môže podľa 
Sústavy študijných odborov študovať:

• v prvom stupni vysokoškolského štúdia 
(Bc.) štandardná dĺžka štúdia 3 až 
4 roky,

• v druhom stupni vysokoškolského štúdia 
(Ing.) štandardná dĺžka štúdia 2 roky.

 Podmienkou je ukončenie 
prvostupňového štúdia v študijnom 
odbore Geodézia a kartografi a,

• v treťom stupni vysokoškolského štúdia 
(PhD.). Podmienkou je ukončenie 
druhostupňového štúdia v študijnom 
odbore Geodézia a kartografi a, alebo 
v niektorom príbuznom študijnom 
odbore.

 

Opis študijného odboru – 1. stupeň
 
Študenti prvého stupňa si počas štúdia ma-
jú osvojiť základné poznatky z oblasti geo-
dézie, kartografi e a katastra nehnuteľnos-
tí. Odborný profi l absolventa prvého stup-
ňa štúdia sa utvára v 6 až 8-semestrálnom 
štúdiu. Jadro vedomostí získa študent ab-
solvovaním skupiny predmetov tvoriacich 
teoretický, odborný a technicko-aplikačný 
základ štúdia. Nosné témy jadra znalostí 
1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viaza-
né na predmety uvedené v opise študijného 
odboru Geodézia a kartografi a zverejnenom 
na portály [2] vysokých škôl. Tieto znalos-
ti tvoria 108 kreditov zvoleného študijného 
programu 1. stupňa štúdia. Jeden predmet 
má maximálne 5 kreditov. Súčasťou 1. stup-
ňa štúdia v menovanom študijnom odbore je 
aj absolvovanie niektorých predmetov z od-
porúčaných tém jadra znalostí [2]. Štúdium 
je ukončené po absolvovaní všetkých pred-
písaných predmetov a po získaní všetkých 
kreditov, minimálne však 180 kreditov. Na 
záver 6. alebo 8. semestra absolvent vyko-
ná pred komisiou štátnu záverečnú skúšku.

Tabuľka 1 • Vymedzenie príbuzných študijných odborov

príbuzné študijné odbory Banské meračstvo a geodézia (5.2.33)

vzdialenejšie študijné odbory Geografia (4.1.35)

Ochrana a využívanie krajiny (4.3.1)

Environmentálne inžinierstvo (4.3.2)

Aplikovaná matematika (9.1.9)

Štatistika (9.1.10)

Informatika (9.2.1)

Fyzika (4.1.1)
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Opis študijného odboru – 2. stupeň

Odborný profi l budúceho inžiniera sa utvára 
v rámci denného štúdia po 4-semestrálnom 
štúdiu. Aby absolvent bol schopný budovať 
solídny vedecký prístup, študenti musia zís-
kať skúsenosti s formuláciou hypotéz, ex-
perimentálnym návrhom, overovaním hypo-
téz a analýzou získaných údajov. Štúdium 2. 
stupňa vysokoškolského štúdia je ukončené 
po absolvovaní všetkých predpísaných pred-
metov z nosných a odporúčaných tém jadra 
znalostí [2] a po získaní všetkých kreditov, 
minimálne však 120 kreditov. Na záver 4. se-
mestra absolvent vykoná pred komisiou štát-
ne záverečné skúšky a obhajuje diplomovú 
prácu. Po úspešnom absolvovaní všetkých 
skúšok a úspešnej obhajobe diplomovej prá-
ce je absolventovi priznaný titul inžinier.

Možnosti štúdia študijného odboru Geo-
dézia a kartografi a prezentuje tabuľka č. 2.

3. Výučba katastra nehnuteľností 
na Fakulte BERG TU v Košiciach

Vzdelanie v študijnom odbore Geodézia 
a kartografi a na Fakulte BERG TU v Ko-
šiciach zastrešuje pracovisko Ústavu ge-
odézie, kartografi e a GIS v rámci troch štu-
dijných programov: Geodézia a kataster 

nehnuteľností (GaKN), Geodézia a geogra-
fi cké informačné systémy (GaGIS) v pr-
vom stupni a Inžinierska geodézia a katas-
ter nehnuteľností (IGaKN) v druhom stupni 
vysokoškolského štúdia. Kataster nehnuteľ-
ností je jedným z nosných predmetov štú-
dia v študijnom odbore Geodézia a kartogra-
fi a a podľa odporúčaného študijného plánu 
uvedených programov je zároveň povinným 
predmetom. Kataster nehnuteľností sa na 
Fakulte BERG TU v Košiciach vyučuje počas 
1. stupňa vysokoškolského štúdia v oboch 
uvedených študijných programoch, pod ná-
zvom Kataster nehnuteľností I a v 2. stup-
ni vysokoškolského ako Kataster nehnuteľ-
ností II. Výučbe danej problematiky predchá-
dza absolvovanie nadväzujúcich povinných 
predmetov Katastrálne mapovanie, Pozem-
kové úpravy I, II a Výučba v teréne z mapo-
vania a katastra nehnuteľností a príbuzných 
predmetov súvisiacich s problematikou ka-

tastra nehnuteľností (obr. 3). Náplň každého 
príbuzného predmetu je defi novaná v prís-
lušnom informačnom liste predmetu a prie-
bežne sa mení podľa požiadaviek legislatívy 
a samozrejme praxe. V záverečnom ročníku 
2. stupňa vysokoškolského štúdia študenti 
absolvujú tzv. blokovú výučbu, v rámci ktorej 
absolvujú odborné prednášky z praxe.

Kataster nehnuteľností I absolvujú na 
Fakulte BERG študenti študijných progra-
mov GaKN a GaGIS v piatom semestri vyso-
koškolského štúdia 1. stupňa, t.j. v zimnom 
semestri záverečného ročníka bakalárske-
ho štúdia. Výučba katastra nehnuteľností 
je koncipovaná formou prednášok a prak-
tických cvičení, ktorých obsahová náplň je 
v súlade s informačným listom daného pred-
metu, ktorý je súčasťou akreditačného spisu 
príslušného študijného programu.

Cieľom predmetu je, aby študenti nado-
budli vedomosti z oblasti katastra nehnu-

Tabuľka 2 • Možnosti štúdia

univezita fakulta študijný odbor stupeň študijný program – forma štúdia

STU v Bratislave Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
(5.1.3)

1. stupeň Geodézia a kartografia (denná, Bc.)

2. stupeň Geodézia a kartografia (denná, Ing.)

3. stupeň Geodézia a kartografia (denná, PhD.)

Geodézia a kartografia (denná, PhD., AJ)

Geodézia a kartografia (externá, PhD.)

TU v Košiciach  F BERG Geodézia a kartografia
(5.1.3)

1. stupeň Geodézia a kataster nehnuteľností (denná, Bc.)

Geodézia a kataster nehnuteľností (externá, Bc.)

Geodézia a GIS (denná, Bc.)

Geodézia a GIS (externá, Bc.)

2. stupeň Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 
(denná, Ing.)

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 
(externá, Ing.)

Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
(5.1.3)

1. stupeň Geodézia a kartografia (denná, Bc.)

Obr. 1 • Ukážka časti 
informačného listu 
predmetu. 
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teľností (KN), oboznámili sa legislatívnymi 
predpismi KN, pôsobnosťou orgánov štát-
nej správy na úseku katastra. Študenti zís-
kajú prehľad o právnych vzťahoch k nehnu-
teľnostiam a o ich zápisoch do KN.

Stručná osnova predmetu:
 1. Štátna správa na úseku katastra. 

Historický vývoj katastra nehnuteľností 
v SR. Verejné knihy (obr. 2).

 2. Kataster nehnuteľností ako evidenčný 
nástroj a informačný systém štátnej 
správy – všeobecné ustanovenia.

 3. Predmet a obsah katastra nehnuteľností. 
Katastrálny operát. 

 4. Verejnosť a hodnovernosť katastra, 
poskytovanie údajov z katastra 
nehnuteľností.

 5. Oprava chýb v operáte katastra 
nehnuteľností.

 6. Katastrálne konanie – spoločné 
ustanovenia, Registre katastrálnych 
konaní. Vedenie registrov, mylný zápis 
v registri.

 7. Zápis vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam do katastra 
nehnuteľností. 

 8. Vecné bremeno.
 9. Identifi kácia parciel.

 10. Geometrické plány a vytyčovanie 
hraníc pozemkov. Legislatívne predpisy 
v súvislosti s tvorbou geometrických 
plánov.

 11. Kontrolná previerka.
 12. Vektorová katastrálna mapa. 
 13. Vyhotovovanie vektorových 

geodetických podkladov za účelom 
aktualizácie katastrálneho operátu.
 

Obsahová náplň cvičení:
 

1. Exkurzia – Katastrálny odbor okresného 
úradu, zabezpečí prednášajúci 
v priebehu semestra.

2. Pozemková kniha – vyhotovenie výpisu 
pozemkovoknižnej vložky. 

3. Zmeny v obsahu katastrálnej mapy
4. Listiny na zápis práv. 

k nehnuteľnostiam, list vlastníctva. 
5. Identifi kácia parciel. 
6. Geometrický plán.

Obsahová náplň prednášok a cvičení je pre 
obidva študijné programy 1. stupňa vysoko-
školského štúdia (GaKN, GaGIS) rovnaká. 
Prednášky a cvičenia sú koncipované tak, 
aby sa absolventi mohli uplatniť v praxi aj 
v tom prípade, že sa nerozhodnú pokračovať 
v štúdiu v 2. stupni.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a odovzdanie zadaní s celko-
vým maximálnym počtom bodov 15 a prie-
bežná písomná kontrola s maximálnym poč-
tom bodov 15. Maximálny počet percent za 
zápočet je 30 a za skúšku 70. Študent uza-
vrie predmet a získa príslušný počet kredi-
tov vtedy, ak získa po nadpolovičnom počte 
z percent vyčlenených tak pre zápočet, ako 
aj pre skúšku z daného predmetu. Celkové 
hodnotenie predmetu, ktorý sa končí zápoč-
tom a skúškou, pozostáva zo súčtu percent 
získaných za zápočet a percent získaných 
za skúšku a hodnotí sa známkou podľa kla-
sifi kácie.

Kataster nehnuteľností II absolvujú na Fa-
kulte BERG študenti študijného programu 
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľ-
ností v 3. semestri štúdia, t. j. v zimnom se-
mestri záverečného ročníka 2. stupňa vyso-
koškolského štúdia.

Výučba katastra nehnuteľností na 2. stup-
ni vysokoškolského štúdia je zabezpečená 
formou prednášok a cvičení. Obsahová ná-
plň prednášok je orientovaná na získanie 
teo retických poznatkov, na základe ktorých 
študent zvládne vyhotovovať rôzne typy geo-
metrických plánov, v komplexnej podobe, 

Obr. 2 • Od histórie výučby KN 
až po jej súčasnosť.

Tabuľka 3 • Klasifikácia štúdia na Fakulte BERG

A – výborne B – veľmi dobre C – dobre D – uspokojivo E – dostatočne FX – nedostatočne
91 – 100 % 81 – 90% 71 – 80% 61 – 70% 51 – 60% 50 – 0%
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v akej sa predkladajú na úradné overenie 
na príslušný katastrálny odbor. Cvičenia pre-
biehajú v počítačovom laboratóriu, v ktorom 
študenti vyhotovia počas semestra v prie-
mere 6 rôznych typov geometrických plánov 
so všetkými náležitosťami potrebnými na au-
torizačné a úradné overenie geometrického 
plánu.

 
Stručná osnova predmetu:
 1. Legislatívne predpisy súvisiace 

s tvorbou geometrických plánov. 
Geometrický plán – účel, obsah 
náležitosti elaborátu GP.

 2. Vektorová katastrálna mapa (VKM) – 
účel tvorby, štruktúra, spôsob tvorby 
a technické parametre VKM. Vektorová 
katastrálna mapa – kódy kvality 
vektorovej katastrálnej mapy, kódy 
kvality podrobných bodov.

 3. Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.
 4. Záznam podrobného merania zmien 

– náležitosti záznamu podrobného 
merania zmien, technická správa.

 5. USM ÚGKK SR 9/2013. USM ÚGKK SR 
10/2013: aktualizácia operátu KN

 6. Geometrický plán: popisové pole, 
grafi cká časť, výkaz výmer. 

 7. Evidovanie rozsahu vecného bremena 
SGI KN (O-84.11.13.31.31.00-16).

 8. Evidovanie chránených skutočností 
v katastri nehnuteľností 
(č. O-84.11.13.31.30.00-16).

 9. Riešenie praktických ukážok rôznych 
typov GP.

 10. Riešenie praktických ukážok rôznych 
typov GP.

 11. Kontrolná previerka.
 12. Zákon č. 220/2004 Z. z.: o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
Odňatie z PPF, vyňatie z LPF. Zmeny 
druhov pozemkov.

 13. Zákon č. 215/1996 Z. z.: o geodézii 
a kartografi i. Autorizačné a úradné 
overenie vybraných geodetických 
činností.
 

Obsahová náplň cvičení:
 

1. Vyhotovenie GP na vydanie kolaudačné-
ho rozhodnutia.

2. Zameranie adresného bodu. 
s vyhotovením komplexného elaborátu

3. Vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov.
4. Vyhotovenie GP na úpravu hranice 

medzi pozemkami.
5. Vyhotovenie GP na priznanie práva 

prechodu cez pozemok a zriadenie 
vecného bremena. 

6. Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych 
práv k nehnuteľnostiam.

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov 
s tvorbou geometrického plánu v komplex-
nej podobe v akej sa predkladá na úradné 
overenie na katastrálny odbor okresného 
úradu. Maximálny počet bodov za vypraco-
vanie jednotlivých elaborátov je 15 bodov, 
15 bodov predstavuje kontrolná previerka. 
Udelenie zápočtu je podmienené 100 % 
účasťou na cvičeniach a získaním min. 

Obr. 3 • Ukážka časti 
informačného listu 
predmetu.

Obr. 4 • Komplexná 
problematika výučby 
katastra nehnuteľností 
na Fakulte BERG TU 
v Košiciach.

Poznámka:
R – ročník štúdia
ZS – zimný semester
LS – Letný semester

Obr. 5 • Vyžiadané 
prednášky pracovníkov 
rezortu ÚGKK SR.
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16 bodov vrátane absolvovania zápočtovej 
písomky.

Komplexnú problematiku výučby katastra 
nehnuteľností na Fakulte BERG TU v Košiciach 
vrátane výučby príbuzných a úzko súvisiacich 
predmetov s katastrom prezentuje obr. 4.

Problematike katastra nehnuteľností je 
venovaný blok prednášok erudovanými od-
borníkmi z Úradu geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR (ďalej ÚGKK SR), tzv. špeciálny se-
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minár (obr. 5). Obsahová náplň týchto pred-
nášok sa mení každým rokom podľa potreby 
a aktuálnosti a študenti si tieto prednášky, ta-
kpovediac z „prvej ruky“ veľmi cenia, za čo 
je Ústav geodézie, kartografi e a GIS rezortu 
ÚGKK SR nesmierne vďačný. Nasledujúci ob-
rázok prezentuje obsahovú náplň prednášok 
v akademickom roku 2017/2018.

Grafy znázorňujú počty študentov v jed-
notlivých stupňoch vysokoškolského štúdia 
a počty prác zaoberajúcich sa problematikou 
katastra na Fakulte BERG v rokoch 2014 až 
2017. 

4.  Záver

Kataster nehnuteľností je oblasť, s ktorou ab-
solventi študijného odboru Geodézia a kar-
tografi a prídu v praxi najčastejšie do styku. 
Z uvedeného dôvodu je aj obsahová náplň da-
nej problematiky počas vysokoškolského štú-
dia pomerne rozsiahla a priebežne sa mení, 
čo súvisí s radom zmien v legislatíve, ktoré sa 
od účinnosti Zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. 
(katastrálny zákon) udiali. Predložený príspe-
vok poukazuje na postup a obsahovú náplň 
výučby problematiky katastra nehnuteľností 
v danom študijnom odbore na Fakulte BERG 
TU v Košiciach.

Literatúra

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/
SSOSR/12_08_27 Sustava_SO_SR.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/
zobrazit/50103#details-contents
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) 24. – 26. mája 2018 pripravil ako hlavný organizačný garant 
v poradí už XXIV. česko-slovensko-poľské geodetické dni v hlavnom meste Českej republiky Prahe. Odborný 
aj spoločenský program geodetických dní prebiehal v hoteli DUO.
Na štvrtkovom otvorení XXIV. medzinárodných geodetických dní sa už tradične podieľali predsedovia 
usporiadateľských stavovských organizácií: Ing. Václav Šanda – predseda ČSGK, Ing. Dušan Ferianc, EUR ING. 
– predseda SSGK, prof. dr. hab. inž. Janusz Walo – prezes SGP, ktorí následne aj moderovali prvý tematický 
blok príspevkov predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy.

XXIV. česko-slovensko-poľské geodetické dni – Praha 2018

Odborný program geodetických dní

Štvrtok: 24. mája 2018

Tematický blok č. 1: Aktuality z činnosti úradov 
v uplynulom roku
VEČEŘE, K.: Činnost ČÚZK v uplynulém roce.
ZEMKOVÁ, I.: Činnosť ÚGKK SR v uplynulom roku.
Predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy z Poľska 
ospravedlnil „prezes Stowarzyszenia geodetów polskich“ 
– prof. dr. hab. inž. Janusz Walo.

Tematický blok č. 2: Geodetické základy a štátne mapové dielo
BRÁZDIL, K. – ŘEZNÍČEK, J.: Správa geodetických základů 
a státních mapových děl v České republice.
HUDECOVÁ, Ľ.: Priestorová analýza katastrálnych máp ako nástroj 
na priorizovanie ich obnovy.
PIETKA, D.: Podstawowa osnowa geodezyjna, grawimetryczna 
i magnetyczna na obszarze Polski – ocena stanu i prognozy rozwoju.

Ing. A. Vašek – predstaviteľ 
Ministerstva pôdohospodárstva 
SR počas prezentácie svojho 
príspevku
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Tematický blok č. 3: Geodetické merania v stavebníctve 
a priemysle
POLÁK, P.: Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu.
LUKÁČ, Š.: Organizácia, riadenie a realizácia geodetických činností 
v stavebníctve a priemysle na Slovensku.
LIPECKI, T.: Dla czego w Polsce jest tak malo tuneli?

Tematický blok č. 4: Kataster nehnuteľností 
a pozemkové úpravy
DOUBEK, P.: Obnova katastrálního operátu a pozemkové úpravy.
VAŠEK, A.: Pozemkové úpravy v Slovenskej republike.
MEUSZ, A.: Rola sluźby geodezyjnej i kartografi cznej 
przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków katastru 
nieruchomości.

Tematický blok č. 5: Geodézia a Smart City
DROZDA, J. – KREJČÍ, P. – AUGUSTÝN, R.: Smart City bez 
Geospecial nejde.
MATOUŠKOVÁ, R. – NÝVLT, J.: Digitálna technická mapa hlavného 
mesta SR Bratislavy a geodetická dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby.
MURASZKIEWICZ, M. – OLSZEWSKI, R.: Warszawa 2030 – miasto 
inteligentne (smart city), wizja i propozycja realizacji.

Študentské referáty:
DUDÁČEK, O.: Význam historických hraničních znaků.
NOSEK, J.: Analýza geometrie sítě transformované globálním 
klíčem verze 1710.
BAČOVÁ, D.: Analýza turistických máp Vysokých Tatier.

BARICZOVÁ, G.: Tvorba BIM modelu krovu historickej budovy.
MAJERSKI, B.: Usage of passive radar in satellites and space 
debris detection.
URBAŃSKI, M.: Using of the integration of photogrammetric 
techniques to analyse changes in tree stands.
CHOROMAŃSKI, K.: Use of open spatial data as ssource of edge 
weights in shortest path graph algorithm.

Problematika uvedených študentských príspevkov bola prezentova-
ná postupne vždy v závere 2., 3., 4. a 5. tematického bloku.
 
Kultúrne a spoločenské aktivity počas geodetických dní

Na záver prvého rokovacieho dňa, 24. mája 2018 o 20:00 hodine, 
usporiadatelia „Českého svazu geodetů a kartografů“ pripravili spo-
ločnú večeru všetkých účastníkov v sále hotela DUO.
V poobedňajších hodinách druhého rokovacieho dňa, 25. mája 
2018, organizátori zabezpečili účastníkom individuálnu prehliadku 
Prahy s voľným jednodenným lístkom na mestskú dopravu. Na zá-
ver druhého dňa usporiadatelia pripravili slávnostný raut v sále ho-
tela DUO pre všetkých účastníkov.
V závere tretieho rokovacieho dňa, 26. mája 2018, po ukonče-
ní XXIV. česko-slovensko-poľských geodetických dní v Prahe odo-
vzdal predseda ČSGK usporiadateľské insígnie predsedovi Sloven-
skej spoločnosti geodetov a kartografov – Ing. Dušanovi Feriancovi, 
EUR ING., ktorý všetkých účastníkov srdečne pozval na XXV. sloven-
sko-česko-poľské geodetické dni v Bratislave.
 
Ing. Štefan Lukáč

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Celkový pohľad do rokovacej sály XXIV. 
Č-S-P geodetických dní 2018 v Prahe
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Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 6/2018 – Slovenské múzeum máp 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 13. 6. 2018

Vážený člen KGaK,
chceme vás informovať, že nadšenci z vyda-
vateľstva CBS, spol. s r. o., ktoré realizuje vy-
dávanie maľovaných máp a fotokníh, zriadi-
lo Slovenské múzeum máp v Kynceľovej pri 
Banskej Bystrici. Toto múzeum je zamerané 
najmä na propagáciu máp ako stále živého 
média, ktoré má svoje právoplatné miesto 
aj v dnešnom svete digitálnych technológií. 
Prezentuje históriu máp a mapovania zame-
ranú najmä na naše územie, spôsoby zho-
tovovania máp, ale aj rôzne zaujímavosti zo 
sveta kartografi e a geodézie. Samostatnou 
časťou je predstavenie bohatej histórie Vo-
jenského kartografi ckého ústavu.
Súčasťou expozície nie sú len tradičné ex-
ponáty, ale aj možnosti interaktívneho za-
pojenia sa do prehliadky (máte možnosť vy-
skúšať si moderné, ale aj historické postupy 
tvorby máp, či objaviť čaro tvorby reliéfu po-
mocou simulátora s rozšírenou realitou).

Viac informácií si pozrite na stránke: 
https://www.muzeummap.sk/

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 7/2018 – Ochrana osobných údajov
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 19. 6. 2018

Vážený člen KGaK,
spracúvanie osobných údajov svojich čle-
nov vykonáva Komora geodetov a kartogra-
fov ako orgán verejnej moci, t. j. spracúva-
nie osobných údajov Komorou je zákonná 
požiadavka, pričom bez ich poskytnutia nie 
je možné zapísať a následne viesť dotknutú 
osobu.
V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 nám vyplýva 

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

povinnosť vás v zmysle § 19 ako prevádz-
kovateľ informovať, s akým cieľom sú vaše 
osobné údaje spracúvané, na ako dlho a ko-
mu sú poskytované. V prílohe vám o uvede-
nom prikladáme informáciu.
Súčasne máte ako dotknutá osoba právo na 
prístup k osobným údajom, právo na opravu 
osobných údajov, právo na vymazanie osob-
ných údajov, právo na obmedzenie spra-
cúvania osobných údajov, právo namietať 
spracúvanie osobných údajov.
So svojimi pripomienkami a žiadosťami tý-
kajúcimi sa spracúvania osobných údajov 
sa môžete informovať u zodpovednej osoby, 
tajomníčky KGaK, a to na e-mailovej adrese 
ochranaOUKGaK@gmail.com, prípadne na 
kontaktných telefónnych číslach Komory.

Podrobnejšie informácie nájdete 
na webovej stránke Komory https://www.
kgk.sk/o_nas/ochrana_osobnych_udajov/.

Okrem informácií o spracúvaní osobných 
údajov v zmysle Zákona o komore geode-
tov a kartografov vám v prílohe zasielame aj 
súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorým udelíte súhlas na zverejnenie svojho 
e-mailu na webovej stránke Komory, s cie-
ľom poskytnúť kontaktné informácie o svojej 
osobe, a to pre bližšie neurčený okruh tre-
tích osôb a na čas výkonu činnosti autorizo-
vaného geodeta a kartografa. Dotknutá oso-
ba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať, a to informovaním prevádzkovate-
ľa na e-mailovej adrese: ochranaOUKGaK@
gmail.com. Odvolaním súhlasu budú uvede-
né kontaktné informácie z webovej stránky 
Komory vymazané.
Potvrdený súhlas prosíme doručiť e-mailom 
na adresu ochranaOUKGaK@gmail.com ale-
bo poštou na adresu kancelárie KGaK.
Termín doručenia pre hromadné zverejnenie 
e-mailov na webe je do 31. júna 2018 a ne-
skôr doručené súhlasy budú po tomto ter-

míne zverejňované priebežne. V prípade 
nedoručenia súhlasu nebude váš e-mail na 
webovej stránke Komory zverejnený a po-
skytovaný tretím osobám.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 8/2018 – Ochrana osobných údajov_
geodet – klient
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 6. 2018

Vážený člen KGaK,
v nadväznosti na vaše otázky ohľadne uplat-
ňovania zákona o ochrane osobných údajov 
v praxi pri poskytovaní vašich služieb voči 
zákazníkom, sme oslovili našu advokátsku 
kanceláriu so žiadosťou o poskytnutie návo-
du na postup tak, aby boli splnené potrebné 
náležitosti zákona.
V zmysle uvedeného vám v prílohe posiela-
me možný návod na informovanie zákazníka 
– fyzickú osobu nepodnikateľa/podnikateľa, 
ktorý si treba upraviť podľa vašej konkrétnej 
situácie. Dokument je spracovaný v intenci-
ách zákona, avšak Komora zaň nepreberá 
právnu zodpovednosť.
Pri spracúvaní osobných údajov vašich 
klientov je dôležité vymedziť si právny zá-
klad spracúvania osobných údajov. Keďže 
je týmto právnym základom vo väčšine prí-
padov zmluva medzi geodetom a klientom, 
vašou povinnosťou je klienta len informovať 
o spracúvaní osobných údajov (nie je po-
trebný súhlas dotknutej osoby).
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu 
o rozsahu osobných údajov, s akým cieľom 
sú jej osobné údaje spracúvané, na ako dl-
ho a komu sú poskytované. Súčasne má do-
tknutá osoba právo na prístup k osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, 
právo na vymazanie osobných údajov, právo 
na obmedzenie spracúvania osobných úda-
jov, právo namietať spracúvanie osobných 
údajov.
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Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 9/2018 – Služby pre geodetov
autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda 
Komisie pre KN a PÚ, riaditeľ VÚGK, 
21. 6. 2018
 
Vážený člen KGaK,
preposielam vám informáciu o pripravova-
nej novej Službe pre geodetov, ktorá bude 
sprístupnená na portáli ESKN a bola pred-
stavená na spoločnom rokovaní KGaK a zá-
stupcov ÚGKK SR. Jej súčasťou je komplex-
ný balík kontrol XML, VGI, overenie údajov 
voči údajom katastra. Odporúčame všetkým 
geodetom, ktorí sú zapísaní v Centrálnom 
zozname geodetov, aby si aktualizovali úda-
je, pretože prihlasovacie údaje na túto služ-
bu budú doručované na e-mailové adresy 
z uvedeného registra.

Po konzultácii s KO ÚGKK SR dávam 
pre členov KGaK nasledujúce informácie 
o predpokladanom nasadení:

Harmonogram nasadenia služieb 
pre geodetov

• K 20. 6. 2018 je služba na produkčnom 
prostredí pre vybraných testerov z radov 
úradných overovateľov.
• V týždni 25. – 29. 6. 2018 (pravdepo-
dobne 26. a 27. 6. 2018) prebehnú školenia 
pre úradných overovateľov a pripravia sa e-
-maily (pokyny pre prístup) pre osoby zapí-
sané v Centrálnom zozname geodetov.
• V týždni od 2. 7. 2018 bude nabiehať 
ostrá prevádzka. K službe sa bude možné 
prihlásiť s dodanými prihlasovacími údajmi, 
a taktiež ju začať plne využívať.
• Služba bude bežať v prechodnom ob-
dobí v režime testovacej prevádzky, keď si 
prevádzkovateľ vyhradzuje právo určitých 
zmien a možného diskomfortu pre užívate-
ľov, spôsobeného nasadzovaním prípadnej 
novej funkcionality a odstraňovaním drob-
ných chýb.
• Po skončení testovacej prevádzky rezort 
predpokladá využívanie služby ako povinnej 
súčasti procesu úradného overenia geomet-
rického plánu.

Krátka správa Komory č. 10/2018 – 
Seminár A. G. K. 2018
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 3. 7. 2018

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám prikladáme pozvánku na se-
minár A.G. K. 2018 – prípravný kurz AGaK 
z inžinierskej geodézie.
Termín: 13. 9. 2018 na SvF STU v Bratislave.
Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom 
o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj au-
torizovaným geodetom a kartografom (čle-
nom KGaK), súbor vybraných prednášok 
v oblasti inžinierskej geodézie, s cieľom ak-
tualizovať úroveň poznania. Seminár je te-
maticky zameraný na aktuálne problémy 
v inžinierskej geodézii, na právne a technic-
ké predpisy súvisiace s výkonom predmet-
ných činností.

Organizačné pokyny a registrácia sú 
zverejnené na webe: https://www.svf.stuba.
sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-
a.g.k.2018.html?page_id=5870

Registrácia, ktorá prebieha cez konferenč-
ný systém SvF STU BA, bude ukončená po 
naplnení kapacity priestorov. Pre prvých 
60 prihlásených členov Komory je odsúhla-
sené znížené vložné vo výške 24 eur.
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného 
vzdelávania autorizovaných geodetov a kar-
tografov Komory geodetov a kartografov.

Krátka správa Komory č. 11/2018 – 
Novela katastrálneho zákona a vyhlášky 
č. 461/2009 Z. z. 
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 17. 8. 2018

Vážený člen KGaK,
posielame vám informáciu o novele záko-
na č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ-
ností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), kto-
rá nadobudne účinnosť 1. 10. 2018: https://
www.slov - lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/1995/162/20181001.html a novelu vy-
hlášky č. 461/2009 Z. z., ktorá je v súčas-
nosti v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. Keďže Komora geodetov a kartogra-
fov nie je povinne pripomienkujúcim subjek-
tom, táto novela nám nebola zasielaná, ale 

je verejne prístupná na portáli www.slov-lex.
sk pod rezortným číslom LPO 6992/2018 
(https://www.slov-lex.sk/legislativne-pro-
cesy/SK/LP/2018/573). Koniec MPK je 
21. 8. 2018. Vyhlášku treba posudzovať 
spolu s novelou zákona, ktorá je už schvá-
lená.
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Milé dámy, vážení páni!

Slovenské geodetické dni (SGD) sa doteraz konali už dvadsaťpäť-
krát. Prvých 16 ročníkov bolo v Bratislave, šesť z nich sa ich usku-
točnilo v Žiline a tri v Trnave. Uskutočnili sa teda buď na západe ale-
bo severe Slovenska.
Po každých SGD dostávame názory a postrehy od účastníkov: 
k miestu konania, k odbornému programu, k stravovaniu, či k spo-
ločenskému večeru.
Po posledných 25. SGD v Trnave sme najviac námetov dostali na 
zmenu miesta konania SGD. Väčšina týchto návrhov smerovala 
k tomu, aby SGD boli organizované v strede Slovenska. Po prero-
kovaní týchto podnetov predstavenstvom Komory geodetov a karto-
grafov bolo rozhodnuté o tom, že 26. SGD sa budú konať v strede, 
alebo ako sa aj hovorí, v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. To by 
mohlo prispieť k tomu, že na SGD sa rozhodnú prísť účastníci z rôz-
nych oblastí. Do Banskej Bystrice je takmer rovnaká vzdialenosť 
z Bratislavy ako z Košíc. Pre ich prípravu sme zvolili zrekonštruova-
ný Hotel LUX, ktorý svojou infraštruktúrou poskytuje dobré zázemie 
na organizovanie takéhoto veľkého podujatia.
Snahou odborných garantov bolo pripraviť pre vás prednášky, ktoré 
by vás zaujali. Sú venované informáciám z odboru geodézie a kar-
tografi e, predstavujú činnosť ÚGKK SR a oboznámime sa s nový-

Pozvánka na 26. slovenské geodetické dni

mi technológiami v geodézii. Pripravený je aj prehľad významných 
historických výročí. Zaujímavá bude myslím aj prednáška na tému 
Stabilný kataster – história a jeho využitie v súčasnosti. Okrem iné-
ho sa venuje aj problémom, ktoré majú s využívaním katastrálnych 
máp geodeti, s poukázaním na to, aké chyby a nepresnosti sa vy-
skytujú v praxi. Vrátili sme sa aj k diskusnému fóru, tentoraz na té-
mu Projekty pozemkových úprav.
Na výstave prístrojovej a spracovateľskej techniky sa zúčastnia všet-
ky významné slovenské fi rmy, ktorých prístrojové a softvérové pro-
dukty väčšina z vás využíva v praxi. 26. SGD sa budú konať po naj-
väčšom európskom veľtrhu geodézie a geoinformatiky INTERGEO. 
Nas tomto veľtrhu sa zúčastňuje väčšina vystavovateľov, čo je pred-
pokladom toho, že sa budete môcť oboznámiť s najnovšími novin-
kami v odbore.
Geodeti a kartografi  nie sú len pragmatickými technikmi, ale možno 
preto, že sú viac spojení s krajinou a prírodou, je medzi nimi viace-
ro takých, ktorí sa venujú aj umeniu, napríklad muzicírovaniu. Preto 
sme sa rozhodli spoločenský večer pripraviť v duchu hesla: „Geode-
ti hrajú geodetom“, aby sme vám niektorých z nich predstavili.
Milé dámy, vážení páni, urobte si voľno od každodenných povinnos-
tí a starostí, príďte sa stretnúť a potešiť sa s kolegami, spolužiakmi 
a priateľmi do Banskej Bystrice. Srdečne vás v mene organizačné-
ho výboru a odborných garantov pozývam na 26. SGD.
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Viac podrobností o Leica RTC360 nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.bezpilotne.sk alebo priamo na obchod@geosolutions.sk a MT +421 907 821 224.

Laserový skener Leica RTC360

Profesionálne UAV senseFly eBee X

Leica RTC360 je novinkou v rodine skenerov Leica Geosystems. 
Svojou veľkosťou a výkonom ideálne zapadá medzi rokmi ove-
rené modely Leica ScanStation a neuveriteľne malý a prenos-
ný model Leica BLK360. Novinka má vynikajúce technické pa-
rametre a ako je zvykom, prináša množstvo inovácií a pokroči-
lých technológií, ktoré ste doteraz nemohli nájsť v žiadnom inom 
prístroji.
Leica RTC360 umožňuje zachytiť 3D realitu ešte rýchlejšie ako 
doteraz. Vďaka rýchlosti skenovania 2 milióny bodov za sekun-
du a vylepšenej HDR technológii snímok vytvorenie farebného 
mračna bodov teraz trvá menej ako 2(!) minúty. Dosah zariade-
nia je pritom až 130 m. Zariadenie má množstvo senzorov, ako 
presnú inerciálnu jednotku, integrovanú GNSS anténu, barome-
ter, výškomer, 3 kamery s vysokým rozlíšením a funkciou HDR 
s 5 snímkami a 5 ďalších kamier systému VIS.
Unikátna, doteraz nikde inde nepoužitá VIS technológia 5 kamier 

s kombináciou ďalších senzorov dokáže v reálnom čase sledovať 
okolie počas premiestňovania skenera medzi stanoviskami, tak-
že skener si v reálnom čase počíta svoju polohu a orientáciu pri 
presune medzi jednotlivými stanoviskami, a to aj vo vnútorných 
priestoroch – bez signálu GPS. Vďaka tomu sú skeny v reálnom 
čase predregistrované priamo v zariadení a fi nálna registrácia 
jednotlivých stanovísk do spoločného súradnicového systému je 
otázkou niekoľkých kliknutí.
Vďaka presnej IMU jednotke dokáže skener pracovať v akomkoľ-
vek náklone.
Ovládanie skenovania prebieha pomocou veľkého farebného do-
tykového displeja s veľmi jednoduchým nastavením – základné 
nastavenia možno urobiť jedným kliknutím priamo na prvej obra-
zovke. Skener je samozrejme možné ovládať aj na diaľku, pomo-
cou tabletu s operačným softvérom iOS alebo Android. Aplikácia 
Leica Cyclone FIELD 360 nainštalovaná na tablete potom umož-
ňuje meračovi priamo v teréne prehliadanie a kontrolu údajov, 
vyhotovenie snímok, pridávanie poznámok alebo predregistráciu 
skenov v reálnom čase, dáta sú tak okamžite k dispozícii na ďal-
šie spracovanie v CAD, BIM, VR alebo AR aplikáciách.
Všetky údaje sa ukladajú priamo na rýchly 256 GB SSD disk 
s USB 3.0 prepojením, ktorý je možné ihneď po skenovaní vybrať 
zo zariadenia a pripojiť do počítača. Pri veľkých projektoch vám 
toto riešenie prenosu dát dokáže ušetriť niekoľko desiatok minút.
Každý jeden prístroj je pred dodaním k zákazníkovi skontrolova-
ný a kalibrovaný. Zákazník dostane kalibračný certifi kát spĺňajú-
ci medzinárodné štandardy, ktorý obsahuje hodnoty namerané 
jeho skenerom. Kvality prístrojov Leica a konzervatívny pohľad 
švajčiarskeho výrobcu na parametre uvádzané v ofi ciálnych pro-
spektoch potvrdzujú aj hodnoty v kalibračnom certifi káte, ktorý 

sme dostali aj k nášmu prvému skeneru. Reálne nameraná uh-
lová presnosť tohto zariadenia bola 4,5“ Hz / 2,2“ V (výrob-
ca v prospekte deklaruje 18“!), dĺžková presnosť dokonca až 
0,4 mm + 0,1 ppm (výrobca v prospekte deklaruje 1,0 mm 
+ 10 ppm).

Najdôležitejšie o Leica RTC360:

Skenovanie
• Rozsah skenovania 360° × 300°, až 2 mil. bodov 

za sekundu
• Dosah skenovania 0,5 m – 130 m
• 3D presnosť bodu 1,9 mm na 10 m / 2,9 mm 

na 20 m / 5,3 mm na 40 m
• Šum 0,4 mm na 10 m / 0,5 mm na 20m

Kompaktná veľkosť, ľahký transport
• Rozmery 16 cm × 24 cm × 23 cm, hmotnosť 5,4 kg
• 256 GB, vymeniteľný USB 3.0 disk 
• Napájanie pomocou internej batérie Leica GEB361, výdrž 

4 hodiny
• Jednoduchá manipulácia, fl exibilita a rýchly prenos skenera 

z jedného stanoviska na druhé 

Vyhotovenie snímok 
• Integrovaný 3-kamerový systém s rozlíšením 36 Mpx
• 1 minúta pre panoramatickú 360° HDR snímku, pričom 

výsledná fotografi a má 432 Mpx 
• HDR mód snímok, podpora LED blesku, kalibrované 

sférické fotky

Švajčiarska spoločnosť senseFly na trh s profesionálnymi UAV priniesla lietadlo 
eBee X, ktoré má úplne nové senzory na mapovanie. Z predošlého konceptu pre-
bralo UAV odoberateľné krídla, možnosť štartovať z ruky a prepracované softvéro-
vé prostredie na plánovanie letov a ovládanie UAV – eMotion. Lietadlo eBee X dis-
ponuje doletom až 90 minút (s pokrytím do 500 ha), lepšími letovými vlastnosťa-
mi, ochranou motora a vstavanou 2-frekvenčnou anténou s podporou RTK a PPK. 
Spolu s eBee X boli predstavené aj nové senzory, ktoré poskytujú výsledky pre 
akýkoľvek druh práce.

RGB kamera senseFly S.O.D.A. 3D je uchytená na gimbale a počas letu vyhotovu-
je súčasne kolmé a šikmé snímky. Na základe vyhotovených snímok vypracujete 
precízne 3D modely na miestach, kde to bolo doteraz možné len s multirotorovými 
dronmi. Kamera S.O.D.A. sa dodáva aj v kombinácii s koridorovým kitom na rýchle 
mapovanie koridorov.

Duálna kamera senseFly Duet T kombinuje termálnu kameru Flir a RGB kameru 
S.O.D.A. Získavate tak počas jedného letu termálne a RGB snímky.

RGB kamera Aeria X poskytuje rozmery kompaktného fotoaparátu a výsledky ako 
z digitálnej zrkadlovky. Kamera je určená na presné práce s vysokým detailom.

Multispektrálna kamera Parrot Sequoia+ poskytuje 4 spektrálne kanály a RGB 
snímky počas jedného snímkového letu. Je ideálna na nasadenie predovšetkým 
v poľnohospodárstve.

Pri používaní RTK a PPK disponujú vyhotovené letecké snímky súradnicami s polo-
hovou a výškovou presnosťou 2 – 3 cm a nie je potrebné používať vlícovacie body.
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Pre ďalšie informácie navštívte www.surveye.sk alebo napíšte na geotopcon@surveye.sk.

Pre ďalšie informácie kontaktujte Geotronics Slovakia s.r.o., Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

Spoločnosť Topcon Positioning Group predstavuje nový poľný 
kontrolér s označením T-18. Je vyvinutý tak, aby splnil náročné po-
žiadavky geodetických, stavebných, mapovacích a BIM aplikácií.

Kontrolér T-18 obsahuje 3,7 palcový displej, jasne čitateľný na 
priamom slnku, 1 GHz processor, 1 GB internú pamäť a výdrž na 
jedno nabitie až 10 hodín.

Pre mapovanie s programom Magnet Field predstavuje kontro-
lér T-18 odolné ergonomické riešenie. V porovnaní s predchá-
dzajúcimi modelmi poľných kontrolérov v tejto cenovej kategó-
rii zaujme T-18 rýchlejším spracovaním dát, väčšou obrazovkou, 
lepšou konektivitou a dlhšou výdržou batérie.

Topcon predstavuje nový, rýchlejší a výkonnejší poľný kontrolér

Model T-18 je vybavený 3,5 G modemom, ktorý umožňuje, 
okrem iného, prijímať a posielať dáta na cloudové úložisko Mag-
net Enterprise.

Vďaka možnosti internetového pripojenia priamo v kontrolé-
ri môžete jednoduchšie komunikovať s terénnymi pracovníkmi 
a zdieľať dôležité dáta medzi kanceláriou a miestom merania. 
Modem môže samozrejme slúžiť aj na príjem korekcií pre sieťo-
vé RTK riešenie (SKPOS).

K ďalším štandardným funkciám patrí Bluetooth a WiFi pripoji-
teľnosť alebo odolnosť voči vonkajším vplyvom prostredia pod-
ľa IP65.

TRIMBLE TSC7 PRINÁŠA VIAC NEŽ OČAKÁVATE.
Nová kontrolná jednotka Trimble TSC7 predstavuje mo-
derné riešenie na zber a spracovanie veľkého objemu 
dát. Ponúka vysoký výkon pre prácu s mračnom bodov, 
správu fotografi í vo vysokom rozlíšení a inej dokumen-
tácie. Disponuje nielen vysokou odolnosťou, ergono-
mickým tvarom a najnovšími technológiami, ale aj ope-
račným systémom Microsoft® Windows® 10 Pro. Prácu 
uľahčuje veľký, dobre čitateľný displej a plná numerická 
a QWERTY klávesnica s automatickým podsvietením klá-
vesov.

PROCESOR INTEL A OS WINDOWS® 10 Pro.
Trimble TSC7 obsahuje najnovšiu verziu softvéru Trim-
ble Access 2018. Prostredie je prispôsobené tak, aby 
ste meranie a vytyčovanie mohli vykonávať jednoducho 
pomocou klávesnice. Vďaka výkonnému procesoru Intel 
Pentium 4200 2.0 GHz, 8 GB RAM pamäte a 64 GB in-
ternej pamäte môžete TSC7 využívať ako odolný tablet či 

Nová kontrolná jednotka Trimble TSC7 

spája výkon a eleganciu

bezproblémovú prácu s veľkým mračnom bodov. Preto 
je ideálny aj na prácu so skenovacou totálnou stanicou 
Trimble SX10. TSC7 umožňuje rýchle prehliadanie na-
skenovaných dát v 3D zobrazení, vykonávať zložité vý-
počty priamo v teréne a vďaka veľkému a dobre čitateľné-
mu displeju aj bezproblémové cielenie pomocou integro-
vanej kamery. Je obľúbená aj vďaka tomu, že pri meraní 
si obrazovku displeja viete rozdeliť na dve časti. Môžete 
tak súčasne vidieť video v jednej časti obrazovky a ma-
pu v druhej časti. Alebo môžete súčasne využívať mapu 
a údaje o bodoch. Meranie a vytyčovanie sa tak stáva 
prehľadnejším a efektívnejším.

MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA FUNKCIONALITY TSC7
TSC7 obsahuje porty na rozšírenie funkcionality na rádio-
komunikáciu, presné GNSS meranie či čítanie čiarových 
kódov. Preto, ak uvažujete, že dnes si kúpite GNSS zosta-
vu Trimble a v budúcnosti ju budete chcieť rozšíriť o robo-
tickú totálnu stanicu, je TSC7 tá správna voľba.
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notebook. Dokonca ho môžete pripojiť na monitor a pou-
žívať ako počítač. Vďaka operačnému systému Windows 
10 v ňom môžete využívať všetky programy, ako MS Of-
fi ce, webový prehliadač, či programy na spracovanie 
projektov. Trimble TSC7 prináša prostredie pre zber dát 
v poľnom softvéri Trimble Access 2018 a ich následné 
spracovanie v kancelárskom softvéri, akým je napríklad 
Trimble Business Center.

VÝNIMOČNÁ SVOJOU UNIVERZÁLNOSŤOU
Trimble TSC7 umožňuje ovládanie GNSS prijímačov a to-
tálnych staníc Trimble. Vďaka svojmu výkonu umožní 



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

slovenský geodet a kartograf   3|201826

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o Komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií. T: 2018

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK
7. júna 2018 vo Vintop Karkó, Búč

Ing. Hardoš – ÚGKK SR v práve prebieha-
júcom týždni pozval na rokovanie k záko-
nom zástupcov ZZGK. Venovali sa zákonu 
o geodézii a stotožnili sa s návrhmi Komo-
ry – nerozširovať existujúce rozdelenie vy-
braných GaK činností, ale nové činnosti za-
radiť podľa platného delenia. V súčasnosti 
sa na Úrade venujú hlavne ukončeniu pri-
pomienkového konania Katastrálneho záko-
na, ku ktorému bolo prijatých veľa aj zá-
sadných pripomienok. Následne by chceli 
riešiť zákon o geodézii a až potom zákon 
o Komore. Názorom zástupcov Komory je, 
aby oba zákony boli predložené spoločne. 
Problematika vzdelávania, keď Komora trvá 
minimálne na rozdielových skúškach pri za-
hraničných geodetoch (hosťovanie) a Úrad 

trvá na klasickej skúške, bola konzultova-
ná s advokátskou kanceláriou. Aby boli spl-
nené požiadavky smernice európskeho par-
lamentu, navrhli presadiť skúšku spôsobi-
losti s 2 variantmi riešenia – 1. povinnosť 
absolvovať skúšku spôsobilosti alebo 2. po-
súdiť dosiahnuté vzdelanie a znalosti uchá-
dzača a až následne stanoviť povinnosť vy-
konať alebo nie skúšku spôsobilosti. Posú-
denie vykonáva príslušný orgán.
Zo strany Komory bolo do zákona doplne-
né aj GDPR, pretože informáciou priamo 
v zákone sa uľahčia povinnosti súvisiace so 
spracovaním osobných údajov členov Ko-
mory.
 

Vintop Karkó – Búč, miesto spoločného rokovania orgánov KGaK
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Uznesenie 17/2018 Z č. 3/2018

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2018 vyplýva povinnosť spra-
covať transferové oceňovanie do kalkulá-
cie AGaK – doplnenie inžinierskej geodézie 
do zmluvy o autorizácii.
Z: Ing. Repáň T: ihneď 
Úprava znenia. 

 
Rôzne

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie
V nadväznosti na odoslané rozhodnutia 
Disciplinárnej komisie vo veci vzdelávania 
AGaK za obdobie 2014 – 2016 boli do kan-
celárie KGaK doručované odpory dotknu-
tých členov KGaK. Predstavenstvo sa nimi 
zaoberalo a navrhlo riešenia, ktoré budú 
spracované v odpovedi pre členov. Otáz-

ka sadzobníka pokút sa nebude riešiť, ide 
o rozhodnutie DK. V prípade nedoručenia 
dokladov o účasti na vzdelávacej aktivite si 
treba vyžiadať čestné vyhlásenie o ich ab-
solvovaní.
Bude potrebné doriešiť nesplnenie vyda-
ných rozhodnutí DK – neuhradenie pokuty.

Návrh na vstup KGaK do ZZGK 
ako kolektívny člen
Návrh dohody o spolupráci zatiaľ nie je Komo-
re doručený späť s pripomienkami od ZZGK.
 
Č-S-P geodetické dni
Zhodnotenie odbornej konferencie bolo 
spracované formou správy od účastníka 
Ing. Miroslava Hudeca:
V prednáškach prezentovaných v prvých 
štyroch blokoch odzneli aktuality z činnos-

ti úradov, informácie o geodézii v stavebnej 
praxi a primeraná pozornosť bola venova-
ná aj katastru nehnuteľností a pozemkovým 
úpravám. Zaujímavou bola najmä možnosť 
porovnať rozdiely v ponúkaných službách, 
v riešeniach problémov a v legislatíve.
Novými témami aj rôznymi spôsobmi ucho-
penia týchto tém zaujal Blok 5 – Geodézia 
a Smart City. Česká prezentácia bola ve-
novaná tvorbe používateľsky nenáročnej 
platformy pre široké spektrum aplikácií, 
schopnej integrovať množstvo geokódova-
ných dát. Cieľom projektu je vybudovať sys-
tém integrácie dát s podporou geoserverov 
s možnosťou nasadenia na ľubovoľnej úrov-
ni – obec, mesto, región. V prednáške boli 
uvedené aj riešenia niektorých praktických 
problémov súvisiacich s využívaním rôznych 
kartografi ckých zobrazení, resp. súradnico-
vých systémov. Slovenská prezentácia infor-
movala o spôsobe spravovania a tvorby Digi-
tálnej technickej mapy Hl. m. SR Bratislavy 
a premietnutiu geodetickej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby do tejto ma-
py. Pozornosť upriamila okrem iného na vy-
užívanie služieb Georeceive a Geoshopping. 
Poľský príspevok predstavil širšiu víziu poj-
mu Smart City. Sústredil sa na vysvetlenie 
predstáv a plánov o tom, čo môže inteligent-
né mesto budúcnosti poskytovať svojim oby-
vateľom a aké podmienky treba na to naj-
skôr vytvoriť. Vítaným a inšpirujúcim osvie-
žením odborného programu boli študentské 
referáty.

Komisia pre tvorbu smernice 
na GP a vytyčovanie hraníc pozemkov 
na ÚGKK SR
Ing. Holá – zatiaľ sa neuskutočnili žiadne 
ďalšie rokovania. Za Úrad ich zastrešuje Ing. 
Šuppová.

Návrh čestného člena
Tajomníčka KGaK dohodne stretnutie s ro-
dinným príslušníkom na jesennom zasada-
ní predstavenstva, na ktorom bude ocene-
nie odovzdané.

Rokovanie 
Predstavenstva KGaK

Rokovanie Skúšobnej 
a autorizačnej komisie 
KGaK
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Valné zhromaždenie SKSI
Ing. Hardoš sa zúčastnil 26. mája 2018 na 
valnom zhromaždení SKSI. Zo 6 000 členov 
Komory bolo prítomných cca 90. Súčasťou 
zhromaždenia boli aj voľby do orgánov SK-
SI, za predsedu SKSI bol opätovne zvolený 
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Vo svojom vystúpení na VZ Ing. Hardoš upo-
zornil prítomných na skutočnosť, že sa stá-
vajú prípady, keď si projektanti sami vy-
konávajú merania, ktoré musia byť autori-
zované AGaK. Ak Komora zistí, že projekt 
autorizoval AGaK, avšak meranie vykonala 
osoba bez príslušného vzdelania, budú sa 
takéto prípady riešiť disciplinárne. V prípa-
de existencie opačných prípadov – projek-
tovanie geodetom, navrhol uvedené oznámiť 
KGaK.

FIG
Kongres FIG sa uskutočnil 6. – 11. mája 2018 
v Istanbule, Turecko.
Celkovo sa na kongrese zúčastnilo 2 300 
účastníkov, prebehlo 100 zasadaní, odzne-
lo 400 referátov v 63 technických sekci-
ách. Uskutočnilo sa 11 ďalších zasadaní, so 
Svetovou bankou, míting vedúcich delegácií 
členských asociácií, míting riaditeľov mapo-
vacích a katastrálnych inštitúcií, prezident-
ský míting, regionálny míting, míting mla-
dých geodetov, 2 zasadania valného zhro-
maždenia a ďalšie. Z 90 členských asociácií 
sa zúčastnilo 71 asociácií.

Priebeh volieb na obdobie 2019 – 2022. Na 
pozíciu prezidenta kandidovali 2 kandidá-
ti – kandidát Brian Coutts za Nový Zéland 
a Rudolf Steiger za Nemecko. Na pozíciu 
2 viceprezidentov boli 3 kandidáti – Diane 
Dumashie zo Spojeného kráľovstva, Jixian 
Zhang z Číny a prof. Alojz Kopáčik kandi-
dovaný Komorou za Slovensko. Bola prisľú-
bená podpora pre kandidatúru prof. Kopáči-
ka od 40 krajín z Európy, z jednej asociácie 
z Číny a tiež z niektorých afrických krajín. 
Poukázané bolo však na nerovnomerný re-
gionálny princíp – doterajšie európske vede-
nie FIG. Keďže sa volili najprv viceprezidenti 
a až potom prezident FIG a Nemecko chcelo 
za prezidenta samozrejme svojho kandidá-
ta, v tajnej voľbe delegáti zmenili svoj názor 
a uprednostnili kandidáta na vicepreziden-
ta mimo Európy, a to z Číny, a prof. Kopáčik 
zvolený nebol. Napriek tomu Komora pova-
žuje kandidatúru prof. Kopáčika za dobrý 
krok, ktorý mimoriadne pozitívne zviditeľ-
nil Slovensko vo FIG. Zároveň Ing. Hardoš 
poďakoval prof. Kopáčikovi za odvahu pod-
stúpiť kandidatúru aj napriek nepriaznivým 
regionálnym podmienkam vo vedení FIG 
(drvivá prevaha vedenia FIG z európskych 
krajín).
Volení boli aj noví predsedovia technických 
komisií: 1. Čína, 2. Austrália, 3. a 4. Nemec-
ko, 5. USA, 6. Portugalsko, 7. Kolumbia, 
8. Holandsko, 9. a 10. Spojené kráľovstvo.
V tomto roku prebehli aj voľby miesta ďal-

šieho kongresu FIG v roku 2022, rozhodo-
valo sa medzi JAR – Kapské mesto a USA – 
Orlando. Vyhralo Kapské mesto.
Prijatí boli 2 noví členovia FIG – Saudská 
Arábia a Afganistan.
Za Komoru bol v rámci technických prezen-
tácií prednesený 1 referát od prof. Kopáčika 
k téme BIM.
Ku kandidatúre prof. Kopáčika Komora 
uhradila tlač letákov vo výške 175 eur.
Výstava sa konala v duchu nových techno-
lógií, rezonoval BIM, profesijné problémy. 
Na mítingu vedúcich delegácií členských 
asociácií bola evidovaná tendencia, aby aso-
ciácie získali viac právomocí od svojich do-
movských štátov, aby sa profesie riadili sa-
mé.
Bolo by vhodné vyvinúť iniciatívu na doplne-
nie databázy svetových dní v SR: 21. marec 
– svetový deň geodetov.

Materiál o cenách prác pre KN (OKO 
novým mapovaním, GP, vytyčovanie hraníc 
pozemkov...), ktorých výsledky sa preberajú 
do štátnej dokumentácie
Ekonomická komisia má spracované para-
grafové znenie vybraných GaK činností pre 
GP, vytyčovanie hraníc pozemkov a všet-
kých ostatných geodetických činností. Ko-
mora by privítala, keby niektoré ceny, hlavne 
pre práce pre kataster, boli zavedené do vy-
hlášky k zákonu o geodézii alebo k zákonu 
o KN, ktorú však môže vydať iba Úrad.

Rokovanie Disciplinárnej komisie KGaK
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Pre práce na OKO NM sa cena vygenerovala 
počas prípravných trhových konzultácií na 
ÚGKK SR, stanovila sa predpokladaná cena 
zákazky a v súčasnosti prebieha súťaž.

GDPR
Spracúvanie osobných údajov svojich čle-
nov vykonáva Komora geodetov a kartogra-
fov ako orgán verejnej moci, t. j. spracúva-
nie osobných údajov Komorou je zákonnou 
požiadavkou, pričom bez ich poskytnutia nie 
je možné zapísať a následne viesť dotknutú 
osobu.
Povinnosti kancelárie KGaK:
Komora určila zodpovednú osobu – tajom-
níčku Komory, odoslala oznámenie o urče-
ní zodpovednej osoby na Úrad pre ochranu 
osobných údajov, vytvorila e-mail: ochrana-
OUKGaK@gmail.com. Všetky informácie sú 
uvedené na webovej stránke Komory, vo 
vytvorenej podstránke Ochrana osobných 
údajov. Dopracovaný bude záznam o spra-
covateľskej činnosti – aké údaje sa spracú-
vajú, s akým cieľom sa spracúvajú, na akom 
právnom základe, na ako dlho a pod. Tieto 
informácie sa následne odovzdajú členom 
v rámci plnenia informačnej povinnosti. Bu-
de spracovaná aj analýza toho, kde a ako sa 
údaje členov uchovávajú, ako sú chránené, 
kto má k nim prístup a pod. Komora postup-
ne podpisuje zmluvy so všetkými spolupra-
cujúcimi organizáciami, ktorým sú poskyto-
vané údaje pre poistenie, na distribúciu ča-

sopisu, normy STN. Na webe bude musieť 
byť doprogramovaná informácia o spraco-
vaní OÚ pri registrácii do diskusného fóra, 
a tiež pri registrácii na akékoľvek odborné 
podujatie organizované Komorou. Upravo-
vané budú aj pracovné zmluvy a prihláška 
k zápisu do zoznamu AGaK.
V rámci uchovávania údajov členov bude po-
trebné do kancelárie zakúpiť trezor.
Povinnosti člena Komory voči Komore:
Členovia Komory, ktorí odovzdajú súhlas so 
zverejnením e-mailovej adresy na webe, bu-
dú mať adresu opäť v zozname členov na 
webe zverejnenú. Momentálne je zoznam 
neprístupný.
Povinnosti člena Komory voči zákazníkovi:
Na základe žiadosti členov Komory bude 
na základe odsúhlasenia členov predsta-
venstva oslovená advokátska kancelária na 
prípravu informácie pre zákazníka, na akom 
právnom základe spracúva osobné údaje 
dotknutej osoby, v akom rozsahu, na ako dl-
ho a komu sú poskytované.
Ak geodet spracúva OÚ osôb, ktoré nie sú 
jeho zákazníkom, a ich údaje má k dispozí-
cii od zákazníka, alebo si ich vyhľadá, lebo 
inak geodetický elaborát nebude môcť byť 
spracovaný (napr. vlastník susednej nehnu-
teľnosti), na tieto údaje osôb, s ktorými žiad-
nu zmluvu nemá, ale ich údaje musí riešiť, 
sa uplatní výnimka, resp. údaje takejto oso-
by síce spracúva zo zákona, ale takúto oso-
bu nie je potrebné o ničom informovať.

Sociálny fond
Kancelárii Komory bola telefonicky pred-
ložená žiadosť člena Ing. Vladimíra Šura-
na o fi nančnú podporu – zbierku pre ďal-
šieho člena Komory. Po mozgovej porážke 
zostal ochrnutý, má 6 detí. Momentálne ta-
káto podpora ad hoc nie je možná, pretože 
vo schválenom rozpočte podobná položka/
fond nebola nikdy na VZ navrhnutá a odsú-
hlasená.
Ing. Hardoš navrhol pouvažovať nad vytvo-
rením sociálneho fondu pre nepredvídané 
životné okolnosti členov Komory. Tvoril by 
sa na základe stanovenej povinnej čiast-
ky a museli by sa zadefi novať pravidlá je-
ho využívania. Následne by uvedený návrh 
bol predložený na odsúhlasenie na valnom 
zhromaždení. Je možné sa inšpirovať advo-
kátskou komorou, ktorá takýto fond pre svo-
jich členov zriadila.

Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 
2018 a o platení členských príspevkov 

Čerpanie rozpočtu
Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK 
sú k 1. štvrťroku čerpané uspokojivo. V ta-
buľke bola odstránená sčítacia chyba.
Hľadajú sa možnosti na spracovanie vyrov-
naného rozpočtu.
Do budúceho zasadania je odporučené od 
všetkých funkcionárov navrhnúť krátenie 
vo vybraných položkách podľa čerpania 
z minulosti. 
Z dôvodu rôznych názorov členov na člen-
stvo v Komore je vhodné defi novať výhody 
z členstva – organizácia Komory a samore-
gulácia profesie AGaK, demokratické rozho-
dovanie o vedení Komory, výhodné povinné 
poistenie, odber noriem STN, právne služby 
a pod.

Členské príspevky
694 uhradené v termíne
2 čestní členovia,
22 výziev – pre týchto členov advokátska 
kancelária navrhuje okrem pokuty stanoviť 
aj cenník administratívnych poplatkov, už 
aj z dôvodu zvýšeného poštovného.
Spolu 718 členov.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Rokovanie Dozornej rady KGaK
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Informácia o FIG

Ing. Hardoš
O kongrese FIG, ktorý sa uskutočnil 6. – 11. 
mája 2018 v Istanbule, Turecko, sú uvedené 
podrobné informácie v zápise z predchádza-
júceho zasadania predstavenstva.

Informácia o činnosti DR, SaAK, DK, 
RR
 
Ing. Vladimír Vázal (predseda DR)
Prierez činnosti Dozornej rady bol prednese-
ný na valnom zhromaždení a od VZ DR zasa-
dala v apríli a dnes.
V činnosti orgánov Komory sa nevyskytli ne-
dostatky. Čerpanie fi nančných prostriedkov 
je v zmysle rozpočtu. Vzhľadom na odhlaso-
vané zmeny v stanovách Komory sa Dozor-
ná rada uvedenému prispôsobí.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (predseda Skú-
šobnej a autorizačnej komisie)
SAK zasadala dnes. Od posledného stretnu-
tia v spolupráci s kanceláriou Komory skon-
trolovali počet prihlášok na kvalifi kačnú 
skúšku z IG. Vzhľadom na 1 záujemcu sa 
termín skúšok odkladá na november 2018.
Bude potrebné vyriešiť počet členov SAK – 
osloviť Úrad na určenie svojho zástupcu v 
SAK.
Prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifi kač-
nú skúšku z IG sa uskutoční 13. 9. 2018.

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
Členovia disciplinárnej komisie po VZ zasa-
dali dnes. Od VZ sú prijaté 4 sťažnosti. Pre-
kvapivo bola DK doručená na doriešenie 
sťažnosť z oblasti KN od KO ÚGKK SR. V po-
slednom období sa zvyšuje počet nesúhlas-
ných vyjadrení od sťažovateľov so stanovis-
kom Disciplinárnej komisie.

Členovia DK boli oboznámení o rozhodnu-
tiach predstavenstva vo veci nesplnenia po-
vinností sústavného vzdelávania AGaK za 
obdobie 2014 – 2016 k doručeným odpo-
rom členov KGaK.

Ing. Štefan Lukáč (predseda RR SGaK)
Od roku 2017 z dôvodu ušetrenia fi nanč-
ných prostriedkov tlač časopisu zabezpeču-
je fi rma Dóša, s. r. o. Ušetrené prostriedky 
sú po dohode na minuloročnom zasadaní 
využité na honorovanie členov RR, vzhľa-
dom na neadekvátnosť náhrad za stratu ča-
su pre členov RR, pretože práca na každom 
čísle sa zasadaním redakčnej rady nekončí.
V súčasnosti prebiehajú práce na 2. čísle 
SGaK, ktorý by mal byť distribuovaný kon-
com júna 2018.

Hlavné odborné články SGaK 2/2018:
Erdélyi, J. – Honti, R.: Využitie výmenných 
formátov pre BIM.
Svätojánsky, O.: Tvorba, aktualizácia, využi-
tie a predaj digitálnej technickej mapy mes-
ta Prešov.
Do ďalšieho čísla je prisľúbený podobný re-
ferát o bratislavskej DTM SR.

Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 
KGaK:
Krátke správy z činnosti orgánov Komory.
Volejbalový turnaj geodetov 2018.
V budúcom čísle by v tejto rubrike uvítal in-
formáciu o FIG s fotografi ami.

Valné zhromaždenie KGaK 2018 – Košice
Opätovne vyjadruje požiadavku na funkcio-
nárov Komory o spracovanie príspevkov 
do časopisu, keďže redakčná rada zápasí 
od čísla k číslu s ich nedostatkom.

Informácia o činnosti odborných 
komisií (pre Kataster a Pozemkové 
úpravy, Ekonomickej, Inžinierska 
geodézia, TNK č. 89 „Geodézia a 
kartografia“)
 
Ing. Peter Repáň, Ing. Anna Holá 

(podpredseda a členka Komisie pre Kataster 

nehnuteľností a Pozemkové úpravy)

Ing. Peter Repáň – Pozemkové úpravy
Agenda podkomisie PÚ sa venuje odborným 
stanoviskám k otázkam týkajúcich sa PÚ, 
sleduje dianie vo verejných obstarávaniach, 
drobné JPÚ.
K novelizácii zákona o PÚ zástupcovia Ko-
mory ofi ciálne neboli prizvaní do konania 
alebo porád.
12. apríla 2017 bola v Košiciach usporiada-
ná tlačová konferencia k zrušeniu verejnej 
súťaže na vypracovanie projektov PÚ vo vy-
braných k. ú. samosprávnych krajov SR.
V spolupráci s KPÚ sa vyjadrovali k cenám 
JPÚ.
Pripravená bola prednáška o PPÚ v SR pre švaj-
čiarskych geodetov na pôde GKÚ v Bratislave, 
ktorá sa uskutočnila 25. septembra 2017.
V súčasnosti prebieha nová súťaž na veľké 
PÚ v rámci SR. Vznikli skupiny 3 dodávate-
ľov, ide o veľký objem prác a krátky termín 
na spracovanie, ukončené by mali byť v roku 
2022. Dnes je termín na poskytnutie vysvet-
lení pre verejného obstarávateľa – evidova-
ná bola napr. požiadavka defi novať vzťah ex-
pertov č. 2 (AGaK) k účastníkom.

Ing. Anna Holá – Kataster nehnuteľností
Členovia KK odpovedajú na otázky doručené 
do Komory. Dospeli k záveru, že v mnohých 
prípadoch chcú sťažovatelia posúdiť správ-
nosť geodetického elaborátu, na čo však čle-
novia komisie nemajú kompetencie a takéto 
prípady sa postupujú OKI na ÚGKK SR.

Informácie z rokovania orgánov KGaK
7. júna 2018 vo Vintop Karkó, Búč
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V minulom roku boli zosumarizované otáz-
ky z praxe z oblasti katastra, ku ktorým ma-
la vzniknúť v spolupráci s Úradom diskusia. 
Členovia komisie aj navrhli možné riešenia, 
ktoré plánovali prediskutovať na spoločnom 
stretnutí so zástupcami Úradu, avšak k dis-
kusii nedošlo. Úrad spracoval vlastné odpo-
vede, ktoré stále vyvolávajú otázky.
V tomto roku by chceli vypracovať súbor 
problémových situácií pri zhotovovaní GP, 
vytyčovaní hraníc a pod. s návrhmi riešenia, 
odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť hlavne 
mladším, resp. menej skúsenejším geode-
tom. Uvítajú námety k problematickým prí-
padom od ostatných funkcionárov.
Smernica na GP – prvé stretnutie členov ko-
misie pre prípravu smernice sa uskutočnilo 
v roku 2017. Bola prezentovaná 1. časť o ná-
ležitostiach GP. Od členov komisie však priš-
lo veľa pripomienok, preto sa Úrad rozhodol 
ich skompletizovať. Zatiaľ sa ďalšie stretnu-
tie neuskutočnilo. Pôvodný termín na uvede-
nie smernice do praxe bol január 2019, zdá 
sa však nereálny. Možno konštatovať zaují-
mavé nápady v návrhu smernice, napr. zjed-
notenie farby nových bodov pre ZPMZ a GP, 
nový typ GP na spresnenie výmery...
V súčasnosti je v testovacej prevádzke nový 
kontrolný program XML a VGI.

Ing. Peter Repáň (predseda Ekonomickej 
komisie)
Členovia riešia ad-hoc odpovede na otázky 
cien GP, JPÚ.
Evidované sú nové podnety na aktualizáciu 
cenníka od fy UNIKA (ceny za GP, JPÚ, GP 
pre distribučné spoločnosti...).

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti o ce-
nách prednášal na TUKE BERG v rámci blo-
kovej výučby o legislatíve geodetických 
prác, cenách, dampingu.
Ing. Hardoš informoval o svojej účasti na ob-
hajobách diplomových prác, kde bola pre-
zentovaná práca o meraní posunov a pretvo-
rení stabilizačného násypu a potrubí v Hand-
lovej a študent v závere práce uviedol aj 
rozpočet geodetických prác podľa cenníka 
UNIKA. Diplomová práca bola navrhnutá na 
ocenenie cenou Komory.

Ing. Jozef Kožár (predseda Komisie 
inžinierskej geodézie)
Stavebný zákon
Komisia sleduje prípravu nového stavebné-
ho zákona a zákona o územnom plánova-
ní. Ing. Kožár sa zúčastnil na 3 stretnutiach 
k stavebnému zákonu a 2 stretnutiach k zá-
konu o územnom plánovaní. Predstava bola, 
aby bol zákon o územnom plánovaní vylade-
ný do konca júna a stavebný zákon do jese-
ne. Snažili sa o dosiahnutie rešpektovania PÚ 
pri územnom plánovaní, čo sa nakoniec aj ak-
ceptovalo. Majú záujem aj o vyhodnotenie a 
akúsi analýzu vlastníckych vzťahov z územné-
ho plánu. Pri návšteve u štátneho tajomníka, 
ktorý má v gescii daný zákon, dospeli k záve-
ru, že uvedené špecifi kácie nebudú súčasťou 
zákona, ale vykonávacej vyhlášky.

Nová transformačná služba
V januári prebehli zmeny v prevádzke trans-
formačnej služby GKÚ. Po zistení, že zmene-
ná transformačná služba umožňuje výstupy 
len na 2 platné cifry x.xx [m], stretol sa so zá-

stupcami prevádzkovateľa a dohodli dočasné 
obnovenie prevádzky doterajšej služby. Obe 
strany na stretnutí konštatovali, že bude ne-
vyhnutné zosúladiť reálny stav v aplikačnej 
praxi a legislatívny stav po novele Vyhlášky 
26/2014 (paragraf 2) tak, aby nekládol pre-
kážky aplikačnej praxi. Nastolil aj otázku mo-
nitorovania kvality transformačnej služby po-
mocou analýzy dotransformácií pri spracova-
ní GP. Konfrontáciu kvality služby s reálnym 
stavom v teréne vedia zhodnotiť len geodeti.
 
Zákon o geodézii a kartografi i
Zúčastnil sa na pripomienkovaní ideového 
zámeru zákona a predniesol okruhy, ktoré 
považuje za potrebné riešiť v dohľadnom ča-
se (defi novanie pojmu „geodetické činnos-
ti“, úprava defi nícií vybraných činností, ko-
rektnú defi níciu vzájomného vzťahu medzi 
AGaK a podnikateľských subjektov s kvali-
fi káciou SŠ).
 
Štatistika
Štatistika študentov študujúcich v programe 
geodézia a kartografi a (na základe informá-
cií zo škôl):
11 stredných škôl, 110 študentov v ročníku.
Informácie FINSTAT ( v roku 2016):
Geodéziou sa živí 1 035 FO, 1 170 PO, 
spolu 2 200 ľudí.
Počet subjektov v odbore geodézia: 
598 PO, 1 000 FO.

Odborné podujatie
Súkromné fi rmy v spolupráci so ZZGK plá-
nujú zorganizovať Informačné dni inžinier-
skej geodézie v termíne 18. – 19. októbra 

Rokovanie orgánov 
KGaK
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2018, s miestom konania v Púchove. Akcia 
je plánovaná ako 2-dňová s odbornou exkur-
ziou na blízke diaľničné a železničné stavby.

Komisia TNK č. 89 „Geodézia a kartografia“

Komisia mala výročné zasadanie vo februá-
ri, na ktorom sa schválil plán činnosti a rieši-
li sa aktuálne úlohy.
Naďalej beží proces implementácie noriem 
v oblasti informačných systémov (GIS) v pô-
vodnom znení z angličtiny do sústavy slo-
venských noriem (STN) – databázové for-
máty, výmenné formáty... Zodpovedná je 
Ing. Faixová-Chalachanová, PhD. a tajomník 
komisie Ing. Fiala.
Pokračuje revízia STN 013410 – Mapy veľ-
kých mierok a STN 013411 – Základné úče-
lové mapy – zodpovedný Ing. Koťka, ktoré 
budú zlúčené do jednej spoločnej normy. 
Termín koniec roka 2017 sa posúva z dôvo-
du doplňovania značkového kľúča, defi no-
vania nových technologických postupov, na 
jún 2018, kedy by sa mala fi nalizovať.
Pokračuje revízia noriem dĺžkových mera-
diel, zavádza sa implementácia sústavy no-
riem overovania parametrov geodetických 
prístrojov na laserové skenery. V pláne je re-
vízia normy merania posunov a pretvorenie 
stavebných objektov. Spracovaná bola nor-
ma na geodetické body – Ing. Ferianc.

Príprava 26. SGD

Ing. Vladimír Stromček
Na základe podnetov od účastníkov SGD 
rástol tlak na zmenu miesta a formátu.
Predstavenstvo Komory geodetov a kartogra-
fov prerokovalo na svojom zasadnutí budú-
ci formát a miesto konania 26. slovenských 
geo detických dní. Akceptovalo myšlienku, 
aby sa miesto organizácie SGD zväčša vybe-
ralo v strede Slovenska. Ako najvhodnejšie 
miesto pre tento ročník vybralo hotel LUX v 
Banskej Bystrici. Formát podujatia zostáva v 
základných rysoch pre tento rok nezmenený.
26. slovenské geodetické dni sa budú konať 
8. – 9. novembra 2018 v Banskej Bystrici 
v hoteli LUX www.hotellux.sk.

Odborní garanti 26. SGD na svojom 
zasadaní 22. mája 2015 pripravili prvý 
návrh odborného programu:

Štvrtok
1.  Informácie z odboru geodézia 

a kartografi a – Ing. Stromček
 Vystúpenie predsedu KGaK a 

predsedníčky ÚGKK SR.
2.  Informácie o činnosti ÚGKK SR – 

Ing. Suchý
 Nové elektronické služby KN pre 

geodetov.
 Novela katastrálneho zákona a zákona 

o geodézii a kartografi i.
 Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti 

referenčných priestorových údajov.
3. Uplatňovanie nových technológií 

v geodézii a kartografi i – Ing. Ferianc
Piatok
4. Významné historické výročia – 

prof. Kopáčik
 Od Banskej školy v Banskej Štiavnici 

(1735) po Vysokú školu technickú 
Dr. Milana Rastislava Štefánika (1937).

 80 rokov geodetického univerzitného 
vzdelávania na STU v Bratislave.

 Osobnosti novodobej histórie 
vzdelávania v odbore GaK na STU 
v Bratislave.

 Stabilný kataster na Slovensku.

Na pripravovaných SGD budú účastníci oslo-
vení anketou k formátu budúcich SGD: jed-
nodňové, jednodňové so spoločenským ve-
čerom, piatok – sobota, forma spoločenské-
ho večera – kultúrnym (divadlo, koncert), či 
športovým alebo relaxačným programom, 
akým je napríklad wellness.
Oslovení boli sponzori a vystavovatelia – 
predbežne 8.
Kultúrny program zatiaľ nie je špecifi kova-
ný, je možné poslať prípadné námety, napr. 
Matúš Siman, skupina zostavená zo zamest-
nancov ÚGKK SR.

Ing. Jacko, PhD. – navrhuje do odborného 
programu osloviť zástupcov Krajského súdu 
alebo Právnickej fakulty z Banskej Bystrice.
Ing. Lužák – navrhuje nové technológie 
zaradiť na piatok, keďže zaujímavé pred-
nášky z ďalšieho dňa nemajú takú účasť. 
Ing. Stromček argumentuje, že zástupco-
via vystavovateľov sú už dlhodobejšie oslo-
vovaní na spracovanie prednášok, ktoré by 
nemali marketingový charakter, ale obsaho-
vali by konkrétne metódy, praktické riešenia 

a prínosy nových technológií. Samozrejme, 
program nie je ľahké vytvoriť.
Ing. Hardoš – neplánuje sa diskusné fó-
rum? Ing. Stromček – na rokovaniach OG 
sa nenašla nosná téma a moderátor.
Ing. Kožár – navrhuje z historického hľadis-
ka zaujímajú nosnú tému usporiadanie po-
zemkového vlastníctva (dvojsté výročie bu-
dovania stabilného katastra, sté výročie 
Masarykovej pozemkovej reformy). Možno 
historické súvislosti premostiť na súčas-
nosť, aby nebol celý blok len o minulosti.
 
Najbližšie stretnutie OG sa uskutoční 28. júna 
2018 v Bratislave.

Rôzne
 
Valné zhromaždenie 2018 – štatistika
 
Vzhľadom na kritické vystúpenie jedného 
člena Komory na valnom zhromaždení v Ko-
šiciach, prečo bolo VZ zorganizované s ex-
centrickým umiestnením až na východe Slo-
venska, kancelária dodatočne spracovala 
štatistiku účasti členov podľa krajov. Ukázalo 
sa, že najväčšia relatívna účasť vzhľadom na 
počet členov v jednotlivých krajoch bola prá-
ve z východoslovenských krajov a z kraja s ni-
mi susediaceho (Košický, Prešovský a Ban-
skobystrický). Najmenšia relatívna účasť bo-
la z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Zo 
štatistiky vyplýva, že na účasť významne vplý-
va aj umiestnenie konania VZ. Do budúcna by 
asi bolo vhodné umiestňovať VZ v západno-
-východnom smere na území niekde medzi 
Trenčínom až Vysokými Tatrami.

Zastúpenie podľa krajov:

 
 

Kraj Počet účastníkov VZ Nezúčastnení čl.

Bratislavský 68 121

Trnavský 33 46

Trenčiansky 43 40

Nitriansky 22 47

Žilinský 50 41

Banskobystrický 44 17

Prešovský 65 5

Košický 66 11

Česi 0 2

Spolu 391 330
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VÚB

So zástupkyňou VÚB bola prediskutovaná 
možnosť vzájomnej spolupráce. VÚB ponú-
ka rôzne výhody pre AGaK. Komora ponúk-
ne pre VÚB priestor na webovej stránke v 
novovytvorenej samostatnej zložke (tzv. be-
nefi ty pre členov, ktorú majú zriadenú aj iné 
komory a kde môžu ponúkať benefi ty aj iné 
spoločnosti spolupracujúce s Komorou) ale-
bo na odborných podujatiach organizova-
ných Komorou, či už vlastnou účasťou alebo 
prostredníctvom materiálov pre účastníkov.
 
Sociálny fond

Kancelárii Komory bola telefonicky predlože-
ná žiadosť člena Ing. Vladimíra Šurana o fi -
nančnú podporu – zbierku pre ďalšieho člena 
Komory. Po mozgovej porážke zostal ochrnu-
tý, má 6 detí. Momentálne takáto podpora ad 
hoc nie je možná, keďže v schválenom roz-
počte podobná položka/fond nebola nikdy na 
VZ navrhnutá a odsúhlasená.
Ing. Hardoš predkladá uvedené ako návrh 
na vytvorenie sociálneho fondu pre nepred-
vídané životné okolnosti členov Komory. 
Tvoril by sa na základe stanovenej povinnej 
čiastky a museli by sa zadefi novať pravidlá 
jeho využívania. Následne by uvedené bo-
lo predložené na odsúhlasenie na valnom 
zhromaždení. Možno sa inšpirovať advokát-

skou komorou, ktorá takýto fond pre svojich 
členov zriadila.
Účastníci zasadania odsúhlasili spracovať 
návrh na tvorbu a používanie SF k predlože-
niu na VZ.

Bulletin SGaK

Hľadajú sa možnosti na spracovanie vyrov-
naného rozpočtu Komory. Na zasadaní pred-
stavenstva bolo odporučené od všetkých 
funkcionárov navrhnúť krátenie vo vybra-
ných položkách podľa čerpania z minulosti. 
V tejto súvislosti odznel návrh na zmenu for-
my časopisu z tlačenej na elektronickú.
Účastníci zasadania odsúhlasili ponechať 
časopis v tlačenej forme.

Seniorské členstvo v KGaK

Prof. Kopáčik predložil návrh na zavedenie 
nového, tzv. seniorského členstva pre bý-
valých členov Komory, ktorí by si radi aj po 
ukončení aktívneho členstva udržali kontakt 
s Komorou. Návrh:
a)  spracovanie a odovzdanie plakety 

(forma odtlačku pečiatky) a ďakovného 
listu,

b)  seniorské členstvo za symbolický 
poplatok s možnosťou účasti na VZ bez 
možnosti hlasovania – novela interných 
predpisov podobne ako čestné členstvo.

c)  dobrovoľné členstvo smerom 
k študentom a bakalárom – možné 
jedine novelou zákona.

 
Schvaľovanie dokumentov k VZ

Ing. Nechuta požiadal, aby o všetkých pri-
pravovaných novelách dokumentov k VZ 
boli informovaní aj členovia ostatných orgá-
nov Komory, nielen predstavenstva. Aby boli 
všetci účastníkmi diskusie. 
Ing. Hudec – predstavenstvom bol povere-
ný spracovaním manuálu o schvaľovaní do-
kumentov k VZ.
Ing. Geisseová – všetky zápisnice predsta-
venstva sú pripomienkované a odosielané 
predsedom ostatných orgánov, ktorí svojich 
členov môžu o priebehu zasadania priebežne 
informovať. Rovnako aj pripomienkovanie no-
velizácie stanov v priebehu marca 2018 pre-
biehalo medzi členmi predstavenstva a ostat-
nými predsedami ostatných orgánov.

Možnosť poskytnutia PBPP

Ing. Jacko, PhD. – body PBPP – je vecou 
katastrálnych odborov určiť, ktoré sú v po-
riadku. Navrhuje predložiť pri rokovaní s Úra-
dom ako pripomienku dať do súboru – vrs-
tva polygón.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Spoločná fotografia
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Informácie zástupcov ÚGKK SR
 
Ing. Ľ. Suchý, podpredseda ÚGKK SR
 
Aktivity ÚGKK SR od posledného stretnutia
Interný dokument ÚGKK SR 
– Hlavné smery rozvoja na úseku 
geodézie, kartografi e a katastra na roky 
2016 – 2020 – informácia za obdobie 
2017 – polrok 2018
 
— Skvalitňovanie údajov katastra nehnu-

teľností (KN) – zvýšil sa počet parciel 
s evidovanou hranicou v požadovanej 
kvalite a presnosti (pozemok určený iba 
podrobnými lomovými bodmi s kódmi 
kvality T1 až T4) z 3,7 mil. na 5,2 mil., čo 
predstavuje už viac ako 67 % všetkých 
parciel registra „C“. Celkový počet par-
ciel registra „C“ je dnes vyše 7,8 mil.

— Súčasná technológia spravovania SGI 
dovoľuje vykonávať ďalšie analýzy, kde 
sa skúmajú výsledky meraní a analyzu-
je sa možnosť efektívneho nahradenia 
súčasného evidovania vektorovej ka-
tastrálnej mapy transformovanej VKM_t 
+ súbor prevzatých meraní SPM mapou 
implementovanou. VÚGK výsledky ana-
lyzuje na vzorke vhodne vybraných ka-
tastrálnych území.

— Ukončené sú práce na dopracovaní a vy-
hlasovaní vektorových máp určeného 
operátu. Ku koncu roka 2017 bola úlo-
ha dokončená na viac ako 99 %. Nie je 
ukončený ROEP v 9 katastrálnych úze-
miach. Parciel registra „E“ s evidova-
ným vlastníckym vzťahom je cca 7,9 mil. 
Ukončením registrov sa zdigitalizovalo 
cca 4 mil. parciel registra „E“.

— Geometrický plán (GP) – najúčinnejší ná-
stroj pri aktualizácii údajov KN. Na zákla-
de výsledkov 1. štvrťroka je predpoklad 
úradne overených GP cca 65 000 aj v ro-

ku 2018. Denne sa úradne overí a zapíše 
do operátu KN cca 250 GP. Percento vrá-
tených GP protokolom je cca nad 30 %. 
Na základe kontrolnej činnosti bol vytvo-
rený tzv. prehľad chýb vygenerovaný Od-
borom katastrálnej inšpekcie. Je záujem 
o aktívnu diskusiu medzi spracovateľom 
a úradným overovateľom.

— Rozširovanie existujúcich rezortných 
portálov o nové komplexnejšie služby – 
Služba pre geodetické činnosti, ktorá by 
mala byť spustená do konca júna 2018.

— Komisia na prípravu a tvorbu novej 
smernice na vyhotovovanie GP a vyty-
čovanie hraníc pozemkov – členmi sú aj 
zástupcovia Komory a smernica má re-
fl ektovať na legislatívne zmeny a elektro-
nizáciu pri poskytovaní informácií.

— Priebežné skvalitňovanie funkčných slu-
žieb – CICA – každý držiteľ platného pre-
ukazu má automaticky zriadený prístup 
– v súčasnosti je evidovaných 1 690 prí-
stupov a v roku 2017 bolo stiahnutých 
85 000 súborov.

— Služba Sledovanie zmien údajov evido-
vaných v KN – určená pre verejný sek-
tor, fyzické aj právnické osoby – sleduje 
zmeny pre vybranú osobu alebo nehnu-
teľnosť.

— Mapovanie (obnova katastrálneho ope-
rátu mapovaním) – za posledných 10 ro-
kov neboli na SR zadané žiadne kom-
plexné pozemkové úpravy (mimo JPÚ) 
– zostáva 450 zapísaných projektov. 
Mapovanie prostredníctvom GKÚ (2 – 
3 KÚz) nezabezpečí obnovu operátu, je 
len na tzv. udržanie odbornej kondície. 
Rozhodlo sa pristúpiť na mapovanie pro-
stredníctvom externého prostredia. V ro-
ku 2017 bolo zverejnené oznámenie 
o začatí prípravných trhových konzultá-
cii k predmetu zákazky Obnova katastrál-
neho operátu novým mapovaním. Cieľom 

bolo objektívne stanoviť v pripravovanom 
verejnom obstarávaní predpokladanú 
hodnotu zákazky. Následne bola v úrad-
nom vestníku zverejnená súťaž na verej-
né obstarávanie s predmetom zákazky 
OKO NM, ktorá stále prebieha. Vybrané 
lokality Borovce, Šurany, Malý Kýr. Je zá-
ujem o opakovanie súťaže aj v budúcom 
roku.

— Smernica na obnovu katastrálneho ope-
rátu novým mapovaním – schválená 
v roku 2017. V súčinnosti s VÚGK je po-
trebné doriešiť preberanie a zapisovanie 
diela do KN.

— Letecké laserové skenovanie SR – do-
teraz dostupný digitálny model terénu 
vzhľadom na presnosť nevyhovuje súčas-
ným potrebám orgánov verejnej správy. 
Pristúpilo sa k tvorbe nového digitálneho 
modelu reliéfu využitím leteckého lasero-
vého skenovania, fi nančné prostriedky 
sa podarilo zabezpečiť zo štátneho roz-
počtu.

— Úrad v roku 2017 vyhlásil verejné obsta-
rávanie na Digitálny model reliéfu – vý-
sledkom súťaže je podpísaná rámcová 
dohoda s 5 dodávateľmi na obdobie 5 ro-
kov. Perióda obnovy je 5 rokov. Územie 
Slovenska je rozdelené na 42 území. Po 
vyhodnotení by mal byť prvý model k dis-
pozícii v apríli 2019.

— V spolupráci s MPRV SR sa pristúpilo 
k zabezpečeniu leteckého snímkovania 
a ortofomozaiky, s pravidelnou 3-ročnou 
periodicitou obnovovania. GKÚ ich spra-
cúva v spolupráci s Národným lesníckym 
centrom vo Zvolene (poskytnutie lietad-
la).

— Vyslovil poďakovanie zástupcom Komory 
za prácu v jednotlivých komisiách. Oso-
bitne Terminologická komisia bola vyhlá-
sená za najefektívnejšiu zo strany Minis-
terstva kultúry SR. Elektronický slovník 

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR
8. júna 2018, vo Vintop Karkó, Búč
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obsahuje už 1 300 hesiel, je k dispozícii 
na webe.

— Digitalizácia zborníkov a abstraktov 
v spolupráci s ČÚZK od 1. konferencie 
evidencie nehnuteľností v roku 1983 až 
doteraz a sú k dispozícii na webe Úradu.

— Legislatívna činnosť – novela zákona 
o KN a zákona o geodézii a kartografi i.

Ing. Michal Leitman, riaditeľ Katastrálneho 
odboru ÚGKK SR
Ing. Dušan Hanus, Katastrálny odbor ÚGKK 
SR

Praktická ukážka aplikácie a rozšírenia por-
tálu ESKN o nové služby pre geodetické čin-
nosti.
Cieľom spracovania aplikácie je zjednote-
nie viacerých služieb do jedného webové-
ho portálu. Najväčšiu zložku pri GaK čin-
nostiach tvorí vyhotovovanie GP. Katastrálny 
operát potrebuje od geodetov kvalitné dáta 
pre aktualizáciu, preto je dôležité zabezpe-
čiť podklady pre tvorbu GP, a to čo najefek-
tívnejšie a bez časového obmedzenia. Záro-
veň je snahou znižovať mieru informačného 
šumu medzi úradnými overovateľmi a ge-
odetmi a vyhnúť sa vracaniu GP za chyby, 
ktoré možno automatizovane odhaliť.
Podarilo sa rozšíriť existujúci portál ESKN, 
ktorý už teraz obsahuje bohaté informácie 

zo súboru popisných informácií (SPI) a sú-
boru geodetických informácií (SGI). Apliká-
cia je už funkčná a prístupy pre geodetov 
budú korešpondovať s Centrálnym regis-
trom geodetov – heslá a prístupy budú za-
sielané automaticky v priebehu júla 2018. 
Funguje pre všetky existujúce prehliadače.
 
Vizualizácia portálu
— 3 základné záložky: Podklady pre GP, 
Kontrola elektronických podkladov, Kvalita 
výmery parcely v SPI.
 
Podklady pre GP
— Po zadaní ľubovoľného KÚz je možné 
stiahnuť v komprimovanej podobe údaje 
z KN (SPI, SGI, a VGP). Predbežne existuje 
obmedzenie na 10 súborov za deň, pričom 
veľkosť KÚz nehrá rolu. Údaje sú aktualizo-
vané na dennej báze. Podlomenia a čísla 
ZPMZ bude potrebné stále žiadať z KN.

Základom funkčnosti aplikácie je kontrola 
elektronických podkladov ku GP.
 
Kontrola elektronických podkladov – 
možnosti:
— 1. Skontrolovať XML – štruktúra – do 

cca 5 sek. – vizualizácia v tvare výkazu 
výmer. Nejde však o náhradu výkazu vý-
mer.

— 2. Skontrolovať XML+VGI – vygeneruje 
sa tzv. malá technická správa s prípadný-
mi chybami (doterajší stav, stav parciel, 
chyba a varovania):
— Úroveň 1 – informácie, elektronické 

podklady môžu ísť na KN,
— Úroveň 2 a 3 – je nutné sa varovania-

mi zaoberať, skupina zahŕňa však ta-
ké chyby, ktoré môžu byť za určitých 
okolností chápané ako neprevzateľné 
a naopak. Napr. priesečník (individuál-
ne posúdenie).

— Úroveň 4 – potrebná oprava v elek-
tronickom podklade, alebo v platnom 
stave údajov katastra.

 
Očakáva sa zníženie počtu vrátených GP, 
subjektivita by mala klesnúť.
 
Kvalita výmery parcely v SPI
Úrad sa zaoberá možnosťami a analýzou ne-
istoty evidovania výmer v SPI formou nového 
atribútu – kód kvality výmery. Migrácia úda-
jov katastra do databázy portálu ESKN umož-
ňuje vykonávať skúšobný výpočet kódu kvali-
ty výmery k ľubovoľnej parcele, ktorá je evido-
vaná aj v SGI. Táto funkcia momentálne bude 
slúžiť na overenie postupu a návrhu katastrál-
neho odboru Úradu v súvislosti s evidovaním 
kódu kvality výmery. Vysvetlenie jednotlivých 
kódov je uvedené v aplikácii v nápovede.

Rokovanie s predstaviteľmi 
ÚGKK SR
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Diplomová práca Bc. Maroša Ľuptáka na 
SvF STU v Bratislave, ktorá sa venovala kó-
dom kvality, bola navrhnutá na ocenenie. Na 
26. SGD je v bloku pre Úrad navrhnutá pre-
zentácia aj s výsledkami z aplikačnej praxe.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová, Legislatívno-
právny odbor ÚGKK SR
 
Novela katastrálneho zákona
Novela katastrálneho zákona bola predme-
tom 1. čítania v Národnej rade SR. Zástup-
covia Úradu sa zúčastnili na zasadaniach 
3 výborov Národnej rady SR – Ústavnopráv-
neho výboru, Výboru pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie a Hospodárskeho výbo-
ru. Výbory odporučili Národnej rade SR no-
velu katastrálneho zákona schváliť. V Ústav-
noprávnom výbore bola otvorená diskusia 
k oprávneniu geodetov na vstup a vjazd na 
cudzie nehnuteľnosti. Zástupcovia Úradu 
členom výboru uviedli, že takéto oprávnenie 
má geodet zakotvené v zákone už od roku 
1995, vstúpiť na nehnuteľnosť môže geodet 
iba v odôvodnených prípadoch a po preuká-
zaní sa preukazom geodeta. Držiteľ preuka-
zu geodeta bude evidovaný v Centrálnom 
registri geodetov, ktorý bude viesť Úrad. 
V nadväznosti na uvedené treba klásť dô-
raz na dodržiavanie tejto kompetencie a na 
nehnuteľnosti vstupovať len v odôvodne-
ných prípadoch a pri plnení úloh, ktoré vyplý-
vajú buď z osobitných predpisov alebo je to 
potrebné na plnenie zmluvy či objednávky.
Predpokladaná účinnosť novely katastrálne-
ho zákona je od 1. 10. 2018.
V zákone je doplnený benefi t pre občanov 
– ak je GP úradne overený po účinnosti no-
vely katastrálneho zákona – po 1. 10. 2018, 
nebude potrebné ho prikladať v papierovej 
podobe k zmluve, verejnej alebo inej listine, 
ale postačí, ak účastník konania v návrhu na 
vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu 
uvedie číslo úradného overenia GP.
Novou kompetenciou Úradu je vydávanie 
jedného preukazu geodeta, ktorý oprávňu-
je jeho držiteľa na vstup a vjazd na cudzie 
nehnuteľnosti a na získavanie údajov z ka-
tastrálneho operátu. Preukaz geodeta platí 
na celom území Slovenskej republiky. S vy-
dávaním preukazu geodeta súvisí aj vedenie 
Centrálneho registra geodetov, v ktorom sa 
evidujú údaje o držiteľoch preukazu geode-

ta. Údaje v Centrálnom registri geodetov slú-
žia na prideľovanie prístupov k získavaniu 
údajov z katastrálneho operátu v elektronic-
kej podobe pre osoby spôsobilé vykonávať 
geodetické a kartografi cké činnosti.

Novela vykonávacej vyhlášky 
katastrálneho zákona
Skončila predbežná informácia cez právny 
a informačný portál Slov-Lex. V súčasnos-
ti Úrad pracuje na fi nalizácii znenia jednot-
livých novelizačných bodov a následne bude 
návrh vykonávacej vyhlášky predložený do 
legislatívneho procesu.

Novela zákona o geodézii a kartografi i 
a zákona o Komore geodetov a kartografov
Prebiehajú odborné stretnutia so zástup-
cami orgánov štátnej správy a ich návrhy 
na úpravu znenia zákonov sa vyhodnocujú 
a spracúvajú. Zo strany Úradu bola na spolu-
prácu oslovená aj Asociácia zamestnávateľ-
ských zväzov a združení, ktorá nominovala 
svojich členov do pracovnej skupiny na tvor-
bu novely zákona o geodézii a kartografi i 
a zákona o Komore geodetov a kartografov.

Novela vykonávacej vyhlášky k zákonu 
o geodézii a kartografi i
Práce na nej začnú následne po spracovaní 
novely zákona o geodézii a kartografi i.
 

Informácie zástupcov VÚGK 
v Bratislave a GKÚ Bratislava
 
Ing. Ivan Horváth – riaditeľ GKÚ
Hlavnou témou súčasnosti je rýchle dosiah-
nutie kvalitnej informácie koncovým užíva-
teľom, avšak kvalita v službách spočíva aj 
v ich aktualizácii.
 
Geografi cký systém ZBGIS – aktualizácia 
sa deje viacerými spôsobmi, napr.:
–  fotogrametriou. Zabezpečila sa zmlu-

va s MPaRV o spolupráci pri leteckom 
snímkovaní a laserovom skenovaní. Ob-
novovanie bude prebiehať v pravidelných 
3-ročných cykloch. Doteraz boli licenč-
né podmienky nevýhodné. Za 1. rok pre-
behla kampaň 2017 Západné Slovensko 
(17 000 km2, 25 cm rozlíšenie na pixel, 
30 cm stredná súradnicová chyba) . Le-

tecké snímky sú dosiahnuteľné nielen 
pre verejnú správu, ale pre všetkých ob-
čanov SR bezplatne, na základe vyplne-
ného dotazníka na webe (na médium). 
V budúcnosti sa počíta aj s nástrojom na 
online sťahovanie.

–  digitálny model reliéfu – zadané husto-
ta 5 bodov/m2 a výšková presnosť 15 cm 
a lepšia. Od dodávateľov sa vysúťažila 
výšková presnosť 10 cm a lepšia a 15 bo-
dov/m2 a viac. Pridanou hodnotou sú 
mračná bodov, ktoré budú rozklasifi kova-
né.

–  miestne šetrenie – dlhé roky sa spolie-
hali na vlastné sily prostredníctvom te-
rénnych pracovníkov, ktorí zbierali dáta. 
Vysúťažila sa zmluva s 5 dodávateľmi na 
6 lokalitách SR.

 
Aktívne geodetické základy reprezentu-
je SKPOS – plánuje sa rozšírenie portfólia 
družíc GLONASS a GPS NAVSTAR o systém 
GALILEO. Prebieha verejné obstarávanie na 
komponenty do systému, nasledovať bude 
testovacia prevádzka a je predpoklad, že 
v septembri bude systém v ostrej prevádz-
ke.

Diskusia 

Personálne a technické vybavenie ka-
tastrálnych odborov OÚ.
Komora by rada podporila Úrad pri diskusii 
s MV SR v danej problematike.

Ing. Suchý
Neodborné personálne obsadzovanie skva-
litneniu služieb neprospieva. Prebieha úzka 
komunikácia s generálnym riaditeľom sek-
cie na MV SR. Zabezpečili sa aspoň legis-
latívne kroky, napr. vkladovanie môžu vyko-
návať len osoby s právnickým alebo geode-
tickým vzdelaním, úradné overovanie len 
osoby s geodetickým vzdelaním. V súčas-
nosti sa však často možno stretnúť so situá-
ciou, keď je náročné obsadiť uvoľnené mies-
ta, nie je napr. záujem o vkladársku činnosť. 
Situácia prispieva k predlžovaniu termínov 
na vklady a záznamy.
  
Ing. Raškovič
V tomto roku je to už 10. výročie spracúva-
nia a riešenia otázok a odpovedí odbornej 
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verejnosti, ktoré možno rozdeliť na otázky 
z oblasti technológie a otázky z oblasti orga-
nizačnej, personálnej a kapacitnej. Navrhu-
je, aby Komora, ktorá vystupuje ako odbor-
ná verejnosť a konzument služieb MV SR, 
vypracovala samostatný dokument z tejto 
oblasti a adresovala ho na MV SR.
Ing. Hardoš
Navrhuje pri komunikácii Úradu s MV SR 
upozorniť kompetentných pracovníkov mi-
nisterstva, že aj odborná verejnosť a Komo-
ra evidujú tento nepriaznivý stav na KO-OÚ 
a v prípade potreby sa môže vyjadriť.

Overovanie GP, oprava chýb, odstránenie 
subjektivity
Zodpovedané v prezentácii.

Ceny za vybrané GaK činnosti (GP a vyty-
čovanie)
Názorom odbornej verejnosti je, že ak geo-
detom predpisujú smernice a metodiky mi-
nimálne požiadavky na spracovanie elabo-
rátov a výkon, legislatívci by mohli pomôcť 
udržať minimálne ceny za tieto práce. Pri 
voľnej tvorbe cien idú ceny dolu, čo sa odrá-
ža v kvalite, generujú sa chyby. Našou sna-
hou je dostať do vyhlášky minimálne ceny 
za vybrané GaK činnosti v oblasti katastra. 
Majú veľký vplyv na kvalitu a spoľahlivosť 
údajov štátu pri ochrane vlastníckeho práva 
garantovaného ústavou. Tieto činnosti tiež 
možno považovať za prenesený výkon štát-
nej správy.
Ing. Suchý 
Zástupcovia Úradu vzali na vedomie požia-
davku Komory.
Ing. Piroha
Pripravuje sa vyhláška k zákonu o znalcoch 
a tlmočníkoch a navrhuje možnosť využiť 
práce na vyhláške na doplnenie existujúce-
ho návrhu o vybrané GaK činnosti.
Mgr. Šoltysová
Vyhláška upravuje vykonávanie znaleckej 
činnosti.
Ing. Hardoš
Vie si predstaviť zavedenie minimálnych 
cien pre KN v prílohe vyhlášky k zákonu 
o KN, ktoré by mohla využívať Finančná 
správa v rámci svojich kontrol pri zdaňova-
ní takýchto prác u geodetov, ktorí používa-
jú dampingové ceny nezodpovedajúce prác-
nosti a dôležitosti týchto činností.

Prof. Kopáčik
Informuje o prebiehajúcich rokovaniach 
SKSI s MF SR o honorárovom poriadku pre 
projektantov. Navrhuje, či nespojiť túto ini-
ciatívu ako iniciatívu všetkých komôr. Ing. 
Hardoš – uvedené sa podarilo v Nemecku. 
Keďže európske smernice zakazujú v trho-
vom hospodárstve defi novanie minimálnych 
cien, je možné určité činnosti (napr. práce 
pre KN) vyňať z voľnej tvorby cien, pretože 
je to v záujme štátu, ktorý je garantom vlast-
níctva.

Zástupca ÚGKK SR v Skúšobnej 
a autorizačnej komisii KGaK
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. požiadal o ur-
čenie zástupcu za Úrad v SAK Komory pre 
toto funkčné obdobie. Vzhľadom na skúšanú 
oblasť by to mohli byť riaditelia odborov, napr. 
Ing. Leitmannová alebo Ing. Droščák, PhD. 
z GKÚ.
Ing. Suchý 
Uvedené bude zabezpečené operatívne.

Vstup do dokumentácie a vstup a vjazd 
na nehnuteľnosti
Ing. Hardoš – Komora sa snažila v náme-
toch k zákonu o GaK pri vstupe geodetov na 
pozemok vysvetliť, že povinnosť geodeta in-
formovať vlastníka o vstupe na pozemok by 
mala vzniknúť iba v prípade, ak ide o oplote-
ný pozemok, ako je to aj v českom zákone. 
Súčasný stav, napr. v extravilánoch je prak-
ticky a právne nevykonateľný.
Ing. Javor – bohužiaľ sa začínajú objavovať 
prípady, keď je vlastník so vstupom geode-
ta na pozemok oboznámený, avšak napriek 
tomu mu vstup nie je umožnený. V zákone 
je uvedené defi nované ako priestupok s po-
kutou.
Ing. Leitmann – navrhuje do preukazu dopl-
niť aj súčinnosť OÚ alebo polície. Ing. Buš-
niaková však argumentuje, že polícia nemá 
inštitút prinútiť vlastníka k vstupu geodeta 
na nehnuteľnosť. Ing. Hardoš navrhuje defi -
novať v preukaze odkaz na priestupok, aké-
ho sa vlastník v prípade neumožnenia vstu-
pu dopustí, ako aj o hroziacej pokute.
Ing. Raškovič – v prípade prenájmu nehnu-
teľnosti vzniká právny problém, keď vlast-
ník deleguje povinnosti na nájomcu. Bolo by 
zrejme vhodné do preukazu doplniť aj takúto 
možnosť – vlastník, splnomocnená osoba.

Ing. Jacko, PhD. – je povinnosťou vlastníka 
označiť hranice pozemku.
 
Možnosť poskytnutia PBPP
Ing. Jacko, PhD. – body PBPP – je vecou 
katastrálnych odborov určiť, ktoré sú v po-
riadku.
Ing. Leitman
Keďže nie je možné posúdiť váhu a presnosť 
týchto údajov, Úrad uvedené zatiaľ neodpo-
rúča, ale posúdi zaradenie vrstvy POLYGON 
do podkladov, ktoré sa automatizovane po-
skytujú odbornej verejnosti pre GaK činnos-
ti.

Vytyčovacie náčrty na parcele registra „E“
Ing. Jacko, PhD. – stretol sa s vytyčovacími 
náčrtmi na parcele registra „E“ a odporúča, 
že takýchto geodetov je potrebné riešiť. Ak 
bude takýto VN podaný na KO OÚ, navrhuje 
neprevziať ho do dokumentácie.
Ing. Hanus 
V prípade evidencie uvedeného treba infor-
movať Úrad, prípadne OKI.

Súdne konanie
Ing. Jacko, PhD. – ako súdny znalec navr-
huje, aby bol v poznámke na liste vlastníc-
tva zápis o prebiehajúcom súdnom konaní, 
pretože geodeti na nich robia zmeny, a nie je 
potom možné vyhotoviť znalecký posudok.
Ing. Suchý, Mgr. Šoltýsová
Účastník konania má právo požiadať súd 
o vydanie predbežného opatrenia – nena-
kladania s nehnuteľnosťou, do času vyrieše-
nia sporu. Takáto listina sa dá zapísať do KN 
formou ťarchy. Kataster nemôže svojvoľne 
vykonať zápis na LV.

  
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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SPOZNAJ NOVÉ STANICE GEOMAX

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 
od 22. mája 2018 do 24. septembra 2018
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

1082 Ing. Jozef Ondrejkov A 3. 7. 2018

1083 Ing. Miroslav Vesteg A 3. 7. 2018

1084 Ing. Peter Garnek A 3. 7. 2018

1085 Ing. Ján Fusek A 3. 7. 2018

1086 Ing. Stanislav Gejdoš A 3. 7. 2018

1087 Ing. Jozef Kaščák A 21. 9. 2018

1088 Ing. Jaroslav Zuza A 21. 9. 2018

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 24. 9. 2018)
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

937 Ing. Martina Nováková A 1. 7. 2018

621 Ing. Nadežda Novotová A 1. 7. 2018

375 Ing. Ivan Sučík B 1. 7. 2018

1076 Ing. Michal Urmanič B 1. 7. 2018

Informácie kancelárie KGaK

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 24. 9. 2018)
Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

545 Ing. Dalibor Heizer B 21. 6. 2018

805 Ing. Ladislav Kasman A 7. 8. 2018

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Štvrtok – 8. november 2018

9.30 – 9.45 Otvorenie 26. slovenských geodetických dní

9.45 – 11.15 Informácie z odboru geodézia a kartografi a
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra SR

11.15 – 11.45 Prestávka

11.45– 13.00 Informácie o činnosti ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR

LEITMAN, M. – HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografi e 
a katastra SR
Nové elektronické služby katastra nehnuteľností pre geodetov
ŠOLTÝSOVÁ, Ľ. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografi i
LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti referenčných priestorových 
údajov

13.00 – 14.00 Obed

14.00– 15.00 Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografi i
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
TOPCON technológie
HALUPKA, P. – Geomedia, spol. s r. o.
Novinky v ponuke spoločnosti Geomedia, spol. s r. o.
BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Nové technológie od fi rmy Leica Geosystems

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 16.45 Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografi i
3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Automatizované 3D mapovanie – VEXCEL a RIEGL
LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s. r. o. 
Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia
SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Výpočet súradníc na vytýčenie priamo v teréne
MIHÁLOVÁ, A. – Slovenské múzeum máp
Predstavenie Slovenského múzea máp

16.45 – 17.00 Diskusia
17.00 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 26. SGD

Piatok – 9. november 2018

9.00 – 10.30 Významné historické výročia
4. blok – Odborný garant:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

JEŽKO, J. – SvF STU v Bratislave
Od Banskej školy v Banskej Štiavnici (1735) po Vysokú školu technickú 
Dr. Milana Rastislava Štefánika (1937)
Kopáčik, A. – SvF STU v Bratislave
80 rokov geodetického univerzitného vzdelávania na STU v Bratislave
JEŽKO, J. – SvF STU v Bratislave
Osobnosti novodobej histórie vzdelávania v odbore GaK na STU v Bratislave
BARTALOŠ, J.
Stabilný kataster – odkaz a využitie v súčasnosti

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 Diskusné fórum na aktuálnu tému
5. blok – Odborný garant
Ing. Andrej Vašek
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 26. SGD
12.30 – 14.00 Obed

Počas 26. slovenských geodetických dní sa koná aj výstava prístrojovej 
a spracovateľskej geodetickej techniky
štvrtok 9.00 – 17.00 hod
piatok 9.00 – 12.00 hod

Odborný program 26. slovenských geodetických dní




