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Leica GS18 I
Revolúcia v geodézii

Inovatívny

Leica GS18 I je revolučný GNSS RTK 
Rover, ktorý využíva vysoko inovatívnu 
technológiu Visual Positioning založenú
na jedinečnej integrácii technológií 
GNSS, IMU a kamery. Leica GS18 I vám 
umožňuje zamerať body na snímkach 
v ovládači priamo v teréne alebo 
na PC v kancelárii. Ešte viac dokážete 
vytváraním mračien bodov z nameraných 
dát pomocou kancelárskeho softvéru Leica 
Infi nity.
 

Rýchly

Leica GS18 I je navrhnutý s dôrazom 
na zameranie veľkého množstva bodov 
čo najefektívnejším spôsobom. 
Leica GS18 I vám umožňuje snímanie 
obrázkov a meranie stoviek bodov za pár 
minút. Nie je potrebné fyzicky prísť do 
bodu na jeho zameranie. Tento revolučný 
prístup vám umožní skrátiť čas strávený 
v teréne a zníži nutnosť opakovaných 
meraní: len čo nasnímate lokalitu, môžete 
zmerať všetky podrobnosti, kedykoľvek 
budete chcieť.
 

Variabilný

Možnosti snímkovania v RTK GNSS 
prijímači Leica GS18 I pomocou Visual 
Positioning menia pre geodetov pravidlá 
hry. Teraz môžete zamerať to, čo vidíte 
na snímkach a nemusíte vymeniť RTK 
rover za totálnu stanicu, prípadne 
liezť cez nebezpečné prekážky. Takto 
výrazne zvýšite svoju fl exibilitu v teréne, 
budete potrebovať menej prístrojového 
vybavenia a reálne maximalizujete 
produktivitu pri projektoch, čím zvýšite 
profi t vašej fi rmy.
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l Milí čitatelia!
V prvom rade sa vám v mene redakčnej rady ospravedlňujeme 
za to, že ste tretie tohtoročné číslo nášho časopisu nedostali 
v tradičnom termíne do konca septembra tak, ako máme dl-
hodobo zaužívané kvartálne vydávanie. Stalo sa nám to prvý-
krát od roka 2006, keď sme v tom istom zložení prešli na vy-
dávanie časopisu vo formáte A4. Podrobne rozoberať dôvody 
tohto oneskorenia by asi nebolo v rámci krátkeho editoriálu 
veľmi vhodné. Musím však spomenúť aspoň ten najväčší dô-
vod. Je ním stále nedostatok hlavných odborných článkov, bez 
ktorých by časopis nemal aspoň štandardnú úroveň. Ako iste 
viete, v priebehu roka boli vzhľadom na súčasnú nepriaznivú 
pandemickú situáciu domáce aj zahraničné odborné poduja-
tia (kongresy, konferencie, semináre, kurzy) buď zrušené alebo 
preložené na iný, neskorší termín. A treba otvorene povedať, 
že v minulosti sme dosť často po dohode s autormi získavali 
hlavné odborné články práve z týchto podujatí. Napriek uvede-
ným dvom dôvodom sa nám predsa podarilo získať do tretieho 
tohtoročného čísla dva hlavné odborné články.
Rubriku Hlavných odborných článkov tentokrát vypĺňame dvo-
ma príspevkami. Dlhoročný pracovník Odboru správy štátnych 
hraníc, Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, pripra-
vil prvý článok, v ktorom rozoberá „Rozhraničovanie českoslo-
vensko-maďarskej hranice po 100 rokoch od Trianonu“. Druhý, 
veľmi aktuálny príspevok pripravili dvaja autori zo Zamestnáva-
teľského zväzu geodézie a kartografi e, resp. Komory pozemko-
vých úprav SR, ktorí prezentujú „Komplexnú pozemkovú refor-
mu 2020 ako nutnú podmienku obnovy hospodárstva Sloven-
skej republiky“.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry prinášame krátke správy z činnosti orgánov Komory č. 21 
– 44, informácie z elektronického zasadania predstavenstva 
KGaK 20.07.2020 a informácie z online zasadania predstaven-
stva KGaK 29.10.2020.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vypĺ-
ňajú predajcovia geodetickej techniky Surveye, s. r. o., 3gon 
Slovakia, s. r. o., Geotech Bratislava, s. r. o. a SGS Holding.
V rubrike Komora informuje nájdete pravidelné informácie 
kancelárie Komory o nových členoch, o členoch, ktorým bola 
obnovená, resp. pozastavená činnosť, o členoch, čo vystúpili 
na vlastnú žiadosť, ako aj o členoch, čo v tomto roku opusti-
li naše rady.
Zároveň vám oznamujeme, že štvrté číslo nášho časopisu 
v tomto roku nebudeme vydávať, vzhľadom na dôvody uvedené 
na začiatku môjho príhovoru.
Prežívame mimoriadne náročný rok, po ktorom zostanú vo via-
cerých rodinách smutné spomienky a jazvy, ale každá kríza 
nás môže v mnohom aj poučiť a posilniť. Želajme si teda v zá-
vere roka 2020 dobré zdravie, veľa energie a trpezlivosti a čo 
najmenej pozitívnych pandemických testov. Príjemné čítanie 
tretieho tohtoročného čísla časopisu želá všetkým čitateľom 
v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Rozhraničovanie československo-maďarskej štátnej hranice 
po 100 rokoch od Trianonu

1.  Úvod

V tomto roku si pripomíname významné vý-
ročie – storočnicu od podpísania Trianon-
skej mierovej zmluvy (4. júna 1920), čo nám 
ponúka možnosť nahliadnuť na okolnosti jej 
vzniku, činnosť Medzinárodnej komisie pre 
stanovenie československo-maďarskej hra-
nice, ale i samotný rozhraničovací proces, 
organizáciu prác v teréne a vyhotovenie hra-
ničných dokumentov.

Slovensko ako samostatný územný celok 
až do vzniku Československa nebolo v Eu-
rópe priestorovo defi nované. Samova ríša 
(7. stor.) na západe obsadila niektoré úze-
mia až v dnešnom Nemecku a na východe 
siahala sotva do povodia Hornádu. Nitrian-
ske kniežatstvo (prelom 8. a 9. stor.) sa v ča-
soch najväčšieho rozmachu rozprestieralo 
na východe až na Zemplín. Veľká Morava 
v časoch najväčšej slávy (9. stor.) územne 
ďaleko presahovala územia dnešnej Moravy 
i celého Slovenska. Tieto štátne útvary Slo-
vanov v stredoveku však nemali jednoznač-
né hranice, ktoré by mohli byť označené za 
akýsi fundament štátnych hraníc dnešného 
Slovenska. Po príchode Maďarov do Karpat-
skej kotliny sa postupne územie Slovenska 
včlenilo do Uhorska ako „Horné Uhorsko“ 
alebo „Horná zem“, ktorej severné hranice 
tvorili hranice Uhorska s Poľskom, resp. ne-
skôr s Galíciou (Halič). Južná hranica však 
absentovala, pretože Horná zem sa radila do 
vnútorného Uhorska, nie medzi pripojené 
krajiny. Ani rozloženie komitátov, neskôr sto-
líc či žúp, nedávalo možnosť stanovenia juž-
nej hranice, dnešná štátna hranica pôvodné 
župy zväčša križuje. Navyše národnostné 
zloženie obyvateľstva bolo na územiach po-
zdĺž dnešnej hranice s Maďarskom vždy veľ-
mi premiešané, takže etnický princíp hrani-

ce tiež neponúkal jednoznačné riešenie a je-
ho aplikácia bola náročná.

V devätnástom storočí v Rakúsko-Uhor-
sku silneli emancipačné snahy o vytvore-
nie národných autonómií alebo samostat-
ných územných celkov, pretože celá monar-
chia sa rozprestierala na území viacerých 
národov, ktoré sa najmä v Uhorsku vďaka 
silnej maďarizačnej politike cítili byť väzne-
né. Slovenčina bola na školách zakázaná 
a všetky národnooslobodzovacie snahy tvr-
do potláčané. Zvrat do emancipačných snáh 
nemaďarských národov v Uhorsku prinies-
la až Veľká vojna – prvá svetová vojna (od 
28.07.1914 do 11.11.1918). Vojensky po-
razené Rakúsko-Uhorsko, ako jeden z ini-
ciátorov dovtedy najkrvavejšieho vojnové-
ho konfl iktu v dejinách, nedokázalo udržať 
svoju územnú celistvosť a v podstate súbež-
ne s koncom vojny sa monarchia rozpad-
la. Z Rakúska vzniká republika a Uhorsko, 
resp. jeho jadro, sa postupne mení z Maďar-
skej národnej republiky (1918), neskôr Ma-
ďarskej republiky rád (1919) na Maďarské 
kráľovstvo (1920). Súčasne s koncom vojny 
vznikajú na troskách monarchie aj nové štát-
ne útvary na národnostnom princípe, medzi 
inými aj Československá republika. Nový de-
mokratický štát postupne uznávajú všetky 
víťazné mocnosti a celý svet. Významný po-
diel na tomto úspechu majú predovšetkým 
bývalý ríšsky poslanec v exile Tomáš Gar-
rique Masaryk, diplomat Edvard Beneš a ve-
dec, vojak a diplomat Milan Rastislav Štefá-
nik. Najmä zásluhou ich aktivít v USA, Veľkej 
Británii a Francúzsku ešte počas Veľkej voj-
ny sa utvárali predstavy o hraniciach budú-
cej republiky (obr. 1).

Z hľadiska určenia štátneho územia sa 
vychádzalo najmä v českých zemiach z his-
torických území Českého kráľovstva, Mora-

vy a českého Sliezska. Neobíde sa to bez 
sporných lokalít, ale tie sú z hľadiska veľko-
sti nárokovaného územia dobre priestorovo 
defi nované. Na Slovensku, ktoré nemalo do-
vtedy svoje jednoznačné územné vymedze-
nie, je situácia komplikovanejšia, čomu na-
pomáha najmä spomínaná absencia južnej 
hranice. V snahe o udržanie integrity Uhor-
ska po vojne Maďari navrhli rozdeliť Horné 
Uhorsko na východnú a západnú časť, čím 
by oslabili domáce slovenské etnikum. Ih-
neď po vzniku Československej republiky 
bolo preto potrebné obsadiť územie čes-
koslovenskou armádou a následne sfunkč-
niť štátnu správu. V rámci viacerých poku-
sov o obsadenie územia Slovenska dochá-
dza na československo-maďarskej hranici 
k stanoveniu viacerých vojenských demar-
kačných línií, ktoré však nemajú pevný zá-
klad a dlhé trvanie, najmä pre časté ataky 
zo strany maďarských vojsk. Na jeseň 1918 
a v zime 1919 obsadzuje územie Slovenska 
československá armáda. Po neúspešnej tzv. 
Hodžovej línii viedla prvá vážnejšia demar-
kačná čiara Dunajom a Ipľom až k Rimav-
skej Sobote, ďalej východne až k zaústeniu 

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

Obr. 1 • Vojnové predstavy o území ČSR
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rieky Uh, ktorou viedla na sever až k hra-
niciam Haliče. Pokus o druhú demarkáciu 
cez Dunaj, od zaústenia Ipľa Novohradský-
mi vrchmi, ďalej popri obciach Bukra, Mátra-
terenye, Pósvár, Szarvaskő, Gesztel, Sáro-
spatak, Pácin, Baťovo a na sever k Perečinu 
a riekou Uh, tiež nebol úspešný (obr. 2).

2.  Parížska mierová konferencia 
a versailleský mierový systém

Cieľom medzinárodnej konferencie ko-
najúcej sa na predmestiach Paríža od 
18.01.1919, bolo dohodnúť čo najskôr po 
prímerí z 11.11.1918 aj trvalý mier a nastoliť 
nový svetový poriadok, ktorý by navždy od-
stránil vojny. Rozhodujúcim orgánom kon-
ferencie sa stala Najvyššia rada 5 víťazných 

veľmocí: Francúzska, USA, Veľkej Británie, 
Talianska a Japonska. Porazené mocnos-
ti mali byť zaťažené nielen vojnovými repa-
ráciami, obmedzením armády, ale aj zmen-
šením alebo rozdrobením územia. Možnosť 
sebaurčenia národov žijúcich na území bý-
valého Rakúsko-Uhorska bola preto zo stra-
ny víťazných mocností široko podporovaná 
a národnostný princíp bol dôležitým aspek-
tom určovania štátnych hraníc. Nové hrani-
ce mali zohľadňovať etnické kritérium, hos-
podárstvo, komunikácie a ďalšie strategické 
aspekty. Hranice mali byť prirodzené a tvoriť 
určitý geografi cký a geopolitický celok. Aby 
sa predišlo hrôzam vojny v Európe, jednou 
z podmienok víťazov bol zákaz spojenia sa 
Nemecka a Rakúska.

Československá delegácia presadzo-
vala popri záujme o Dunaj a Uh vytvorenie 

tzv. slovanského koridoru, ktorým bol úzky 
pás územia medzi Rakúskom a Maďarskom, 
obývaný prevažne Chorvátmi, Slovincami 
a Srbmi (zjednodušene dnešný Burgenland 
v Rakúsku). Československo by tak získalo 
prístup k Slovanom pri Jadrane, bezproblé-
mový železničný prístup k moru a zároveň 
by sa vytvorila určitá nárazníková zóna me-
dzi východnou a západnou Európou. Tento 
návrh však narazil na tvrdý odpor Maďar-
ska podporeného Talianskom. Územie bo-
lo napokon prekvapivo pridelené Rakúsku. 
Neúspešným maďarským pokusom bolo 
12.03.1919 vyhlásenie XXX. zákona o samo-
správe Slovenskej krajiny (Tótország), v pod-
state však išlo o rozdelenie Slovenska na tri 
časti pod správou Maďarska. A tak napokon 
po viacerých rokovaniach sa 12.06.1919 
ustaľuje návrh hraničnej čiary (vychádzajúci 
zo staršieho návrhu vytvoreného ešte v de-
cembri 1918), ktorý si však na svoje posvä-
tenie zmluvou musí počkať ešte rok. Pokým 
hranice porazeného Nemecka, Rakúska 
a Bulharska sú stanovené ešte v roku 1919, 
maďarské hranice napriek tlaku novovznik-
nutých nemaďarských štátov na území bý-
valého Uhorska musia počkať. V Maďarsku 
v roku 1919 prebieha komunistický prevrat, 
vzniká Maďarská republika rád, v ktorej pod-
ručí nakrátko vzniká aj Slovenská republika 
rád na časti východného a južného Sloven-
ska. Západným demokraciám tento vývoj 
nevyhovuje a podporia československé a ru-
munské vojská v boji proti expanzii maďar-
ských komunistov, ktorí postupne slabnú. 
Rumuni 06.08.1919 obsadzujú Budapešť 
až do novembra. Od 01.03.1920 je vyhláse-
né Maďarské kráľovstvo, ktorého regentom 
sa stal bývalý admirál rakúsko-uhorského 
námorníctva Miklós Horthy, čím sa situácia 
stabilizovala.

3.  Trianonská zmluva

A tak až 04.06.1920 v zámku Grand Tria-
non pri Paríži (obr. 3), boli podpisom miero-
vej zmluvy medzi mocnosťami spojenými 
i združenými a Maďarskom, stanovené no-
vé štátne hranice Maďarska (obr. 4), a tým 
aj československo-maďarská štátna hra-
nica. Hraničná čiara bola určená a opísa-
ná v článku 27, odsek 4 zmluvy v smere od 

Obr. 2 • Viaceré demarkačné línie z r. 1918 – 1919 a definitívna „trianonská“ hranica z r. 1920 
(navyše arbitrážna hranica z r. 1938)

Obr. 3 • Zámok Grand Trianon
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Obr. 4 • Nové hranice Maďarska po rozpade Uhorska

Obr. 5c • Vplyv 
mierových zmlúv 

na hranice 
Československa

východu na západ, grafi cky znázornená v prí-
lohe – mape s malou mierkou v rámci hraníc 
celého nového Maďarska. Prebiehala od troj-
štátneho bodu medzi Československom, Ma-
ďarskom a Rumunskom v rieke Tur (obr. 5a, 
a 5b), prevažne východným smerom riekou 
Tisa, južným okrajom Slanských vrchov, rie-
kou Hornád, Bodvianskou pahorkatinou, Slo-
venským krasom, Cerovou vrchovinou, Ipľom 
a Dunajom až k Janíkovmu dvoru k trojštátne-
mu bodu s Rakúskom. Týmto aktom bol gene-
rálne určený priebeh hranice, ktorá z veľkej 
časti pretrvala v podstate dodnes ako sloven-
sko-maďarská štátna hranica.

Najdôležitejšie výsledky Parížskej mierovej 
konferencie (obr. 5c):
a)  Versaillská mierová zmluva s Nemeckom 

(28.06.1919),
b)  Saint-Germainská zmluva s Rakúskom 

(10.09.1919),
c)  Neuillská zmluva s Bulharskom 

(27.11.1919),
d)  Trianonská zmluva s Maďarskom 

(04.06.1920),
e)  Sèvreská zmluva s Osmanskou ríšou 

(10.08.1920),
f)  Vznik Medzinárodnej organizácie práce 

a založenie Spoločnosti národov, ktorá 
ako nadnárodný orgán mala dohliadať 
na mier vo svete.

Po skončení mierovej konferencie bolo po-
trebné dohliadať na dodržiavanie ustano-
vení mierových zmlúv, a teda aj na rozhra-
ničovací proces, ktorý vzhľadom na veľmi 
všeobecný popis nových štátnych hraníc 
v mierových zmluvách mohol priniesť (a pri-

Obr. 5a, 5b • Schéma nepriameho vyznačenia trojštátneho bodu Tur na styku hraníc 
Československa, Maďarska a Rumunska a jedna z vyznačujúcich mohýl
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nášal) komplikácie pri podrobnejšom deli-
mitovaní hraníc v teréne. Týmito úlohami bo-
la poverená Konferencia veľvyslancov, ktorá 
podľa potreby zasadala až do roku 1924.

4.  Rozhraničovacia komisia 
a pracovné skupiny

Parížske mierové zmluvy určili nové štátne 
hranice len generálne, v hrubších rysoch 
a na mapách s malými mierkami. Podrob-
ným vytýčením hraničnej čiary, jej vyznače-
ním v teréne a vyhotovením hraničnej do-
kumentácie boli poverené rozhraničovacie 
alebo delimitačné komisie, v ktorých mali 
zastúpenie víťazné mocnosti a zástupcovia 
štátov, ktorých spoločná hranica sa delimi-
tovala. Aby bol zaručený rovnaký postup de-
limitačných a demarkačných prác, Konfe-
rencia veľvyslancov vypracovala podrobnú 
inštrukciu na rozhraničovacie práce. Tento 
predpis určil nielen metodiku rozhraničova-
nia a technické parametre budúcich hranič-
ných dokumentov, ale i záležitosti ohľadom 
činnosti samotných delimitačných komisií.

Podpísaním Trianonskej zmluvy boli vy-
tvorené podmienky na pokojné vytýčenie 
a vyznačenie nových hraníc Maďarska. Me-
dzinárodná komisia pre stanovenie hranice 
československo-maďarskej (obr. 6) zasada-
la prvýkrát 27. júla 1921 v Brne, následne 
ešte 37-krát. Ofi ciálnym sídlom bolo v roku 
1921 do mája 1922 maďarské mesto Vá-
cov, následne do decembra 1922 Bratislava 
a napokon až do ukončenia činnosti komisie 
Budapešť. Československá delegácia sídli-
la do decembra 1921 v Leviciach, násled-
ne v Bratislave. Maďarská delegácia pôso-

bila najskôr vo Váci (Vácov), od mája do de-
cembra 1922 v Bratislave, následne v Győri 
(Ráb) a po 1. novembri 1923 v Budapešti. 
Víťazné mocnosti v komisii zastupovali:
• podplukovník M. Carey, komisár Veľkej 

Británie, predseda komisie,
• podplukovník R. Uffl er, komisár 

za Francúzsko,

• podplukovník G. Pellicelli, komisár 
za Taliansko,

• major Tsuchiya za Japonsko, ktorého 
v r. 1922 vystriedal major Ando.

Štáty „zainteresované“, t. j. štáty komisiou 
rozhraničované, zastupovali:
• Ing. V. Roubík, odborový prednosta 

ministerstva verejných prác za 
Československo,

• poľný podmaršál G. Tanczos, komisár 
za Maďarsko (obr. 7a, obr. 7b).

V komisii ďalej pracoval celý rad odborní-
kov a expertov (obr. 7c), ktorí jej napomáha-
li v samotnej podrobnej delimitácii hraničnej 
čiary, ale aj pri technickom vytýčení a vyzna-
čovaní. Boli to jednak zástupcovia komisá-
rov štátov zainteresovaných:
• za Československo – ministerský rad-

ca Ing. Vojtech Kovařík, ministerský rad-
ca Ing. Evžen Durych, a okrem týchto 
pre záležitosti Slovenska bývalý minister 

Obr. 6 • Komisári Uffler, 
Roubík, Carey, Peliccelli 
a Tanczo

Obr. 7c • Experti 
delimitačnej komisie

Obr. 7b • Ing. 
Václav Roubík – 
„zakladateľ“ ČS 
štátnych hraníc 
(neskorší minister 
verejných prác)

Obr. 7a • Václav Roubík a Gábor Tanczos
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Fedor Houdek, pre záležitosti Podkarpat-
skej Rusi Dr. Michail Braščajko, advokát 
v Užhorode,

• za Maďarsko – kapitán delostrelectva 
Pentsy, sekčný radca Gerevich a legačný 
radca Nagy de Galanta,

ako aj vedúci technici:
• z československej strany – vrchný me-

račský radca Ing. V. Hajný a Ing. O. Krč-
mář, poverení riadením technických roz-
hraničovacích prác,

• z maďarskej strany – ministerský rad-
ca Ing. B. Szilágyi, technický radca 
Ing. J. Sipos a neskôr vrchný inžinier 
J. Hrossó.

Sekretariát československej delegácie vie-
dol nadporučík Vl. Reneš a od r. 1925 ka-
pitán A. Makovička, sekretariát maďarskej 
delegácie nadporučík Klokocsan. V komisii 
pracovali aj ďalší československí odborníci 
z radov geodetov, topografov a kartografov. 
V teréne pracoval široký pomocný personál 
a fi guranti, ktorí boli najímaní na základe 
dennej mzdy.

5.  Rokovania o podrobnom priebehu 
hraničnej čiary

Rozhraničovacia komisia mala v zmysle in-
štrukcie vydanej Konferenciou veľvyslancov 
dohodnúť podrobný priebeh hranice vychá-
dzajúci z Trianonskej zmluvy prihliadajúc 
na topografi u terénu, priebeh katastrálnych 
hraníc, lokálne hospodárske a dopravné 
podmienky a ak to situácia umožňovala, aj 
záujmy jednotlivých vlastníkov prihranič-
ných pozemkov.

Maďarská delegácia hneď na prvom za-
sadaní komisie v júli 1921, využívajúc usta-
novenie Trianonskej zmluvy o možnos-
ti namietať prípadné nespravodlivosti pri 
podrobnejšom určení hraničnej čiary (tzv. 
„Zasielací list“ – „Lettre d´envoi“), poda-
la návrh na úplne iný priebeh hraničnej čia-
ry, aký bol generálne opísaný v Trianonskej 
zmluve (obr. 8). Tento návrh pripájal k Ma-
ďarsku takmer celú južnú polovicu sloven-
ského územia. Komisia návrh zamietla, no 
zároveň rozhodla podrobne prešetriť celý 
úsek hranice. Bolo rozhodnuté, že hranica 

a Maďarska) predložili svoje návrhy na vede-
nie hraničnej čiary na konkrétnom úseku. Ko-
misia po preskúmaní sprievodnej argumentá-
cie rozhodla pre ten či onen návrh, prípadne 
sama vyhľadala kompromisné riešenie, ktoré 
bolo predložené na hlasovanie v komisii. Roz-
hodovalo sa prostou väčšinou hlasov, v prí-
pade rovnosti mal predseda komisie právo 
použiť svoj druhý hlas. V prípadoch, keď ko-
misia nedospela k výsledku, obrátila sa so 
žiadosťou o rozhodnutie na Konferenciu veľ-
vyslancov v Paríži. Jednotlivé návrhy úprav 
hraničnej čiary, priebeh a výsledky rokovaní 
a hlasovaní o jednotlivých návrhoch sú zachy-
tené v protokoloch rozhraničovacej komisie 
a ich prílohách (ofi ciálnym rokovacím jazy-
kom bola francúzština, v ktorej sú spracova-

né aj hraničné dokumenty). V dokumentácii 
z rozhraničovacieho procesu sú zachované 
desiatky sporných prípadov menšieho cha-
rakteru, ktoré sú dokumentované písomne 
(popisom problému a rozhodnutím komisie 
priamo v protokole zo zasadania), aj grafi c-
ky (grafi ckými prílohami k protokolom, v kto-
rých je farebne vyznačený československý 
návrh hraničnej čiary, maďarský návrh, defi -
nitívny priebeh stanovený komisiou, prípadne 
priebeh hranice podľa popisu v zmluve a pod. 
(obr. 10a, obr. 10b).

Po vytýčení hraničnej čiary a osadení hra-
ničných znakov boli po vzájomnej dohode 

Obr. 8 • Maďarský návrh v zmysle „Zasielacieho listu“

Obr. 9 • Riešenie hranice 
pri Salgótarjáne

bude vytýčená tak, ako je stanovené v Tria-
none. Výnimkou bol šalgótarjánsky úsek, 
kde išlo o dlhodobejší spor zapríčinený ma-
ďarskými záujmami najmä o ťažbu bazaltu 
v lomoch na československom území a na 
druhej strane záujem Československa o že-
lezničnú trať do Šalgótarjánu. Spor bol roz-
hodnutý napokon až arbitrážnym konaním 
23.04.1923 v Ženeve (obr. 9).

Keďže pri podrobnom rozhraničovaní išlo 
o usporiadanie úplne novej hranice a v národ-
nostne zmiešanom území, nešlo o jednodu-
chú úlohu. Podrobná delimitácia prebiehala 
tak, že komisári zúčastnených štátov (ČSR 
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československej a maďarskej delegácie vy-
konávané spoločné, tzv. „politické pochôdz-
ky hranice“ (obr. 11), ku ktorým boli prizýva-
ní vlastníci alebo správcovia prihraničných 
pozemkov a zástupcovia dotknutých spo-
ločností a úradov (obr. 12a, obr. 12b). Pri 
pochôdzkach sa riešili otázky hospodárskej 
povahy, napr. vodoprávne záležitosti, práv-
ne záležitosti komasačné, poľovné a rybár-
ske, otázky spoločného užívania komuniká-

cií vrátane mostov, ale i požiadavky dotknu-
tého obyvateľstva.

V roku 1923 boli uskutočnené dve po-
chôdzky: od 1. do 14. septembra v úseku 
od ústia rieky Ipeľ až po obec Trenč (juž-
ne od Lučenca) a od 1. do 15. októbra od 
obce Trenč až po Abovce (južne pod Tor-
naľou), s výnimkou úseku pri Salgótarjáne, 
kde ešte prebiehali meračské práce. V roku 
1924 sa v pochôdzkach pokračovalo, a to 

od 24. apríla do 6. mája od Aboviec po rie-
ku Hornád južne od Košíc, následne v dňoch 
20. až 31. mája až po obec Čop (dnes na 
Ukrajine). Od 16. do 28. júna bol preskú-
maný zvyšný východný úsek až po rumun-
skú hranicu. Úsek hranice na západe od 
rakúskej hranice pozdĺž Dunaja bol posu-
dzovaný 23. až 26. júna a napokon už za-
meraný úsek pri Salgótarjáne poverení ko-
misári prešli 8., 16. a 17. septembra 1924. 

Obr. 10a, 10b • Príklady grafického zobrazenia návrhov 
určenia hraničnej čiary

Obr. 11 • Plán „politickej pochôdzky“
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Za Československo sa na pochôdzkach zú-
častňoval Ing. Rousek, za maďarskú stranu 
sám hlavný maďarský komisár Tánczos, vý-
nimočne jeho zástupca kpt. Pentsy. Výsled-
ky z každého dňa politickej pochôdzky bo-
li spísané v samostatnom protokole, ku kto-
rému sa priložili všetky podania. Tie potom 
slúžili napr. ako podklad rokovania o hranič-
nom štatúte medzi ČSR a Maďarskom (hra-
ničný štatút upravoval režim na štátnej hra-
nici vo veciach pohybu osôb, užívania komu-
nikácií, údržby mostov a pod.).

6.  Rozdelenie a priebeh geodetických 
prác, technológie a meračské 
metódy

Na terénnych prácach sa podieľali česko-
slovenská aj maďarská strana rovnakým 
dielom. Niektoré práce boli vykonávané 
spoločne, alebo pod dohľadom zástupcu 
druhej strany. Za Československo koordino-
valo práce ministerstvo verejných prác, kto-
ré zabezpečilo potrebný technický personál 
pridelením štátnych meračských úradníkov 
z rezortu ministerstva fi nancií a z vojenské-
ho zemepisného ústavu dôstojníkov-geode-
tov a časť kresličov. Pomocný technický per-
sonál bol najímaný lokálne podľa potreby. 

Prístrojové vybavenie bolo zabezpečené od 
rôznych štátnych úradov, alebo bolo zakúpe-
né na náklady ministerstva verejných prác. 
Na celej štátnej hranici bolo potrebné zabez-
pečiť prípravné práce, vytýčenie a dočasné 
vyznačenie hraničnej čiary kolíkmi, osade-
nie hraničnými znakmi (obr. 13a) zamera-
nie štátnej hranice, triangulačné práce, po-
lygonálne a podrobné merania (prevažne 

ortogonálna metóda) (obr. 13b, obr. 13c) 
a následne súvisiace výpočtové a kartogra-
fi cké práce. V rámci kancelárskych prác 
bola vykonaná revízia topografi ckej mapy 
1:25 000, spracovaný meračský elaborát 
a vyhotovené hraničné dokumentárne dielo. 
Následne každý štát samostatne zaevidoval 
priebeh štátnej hranice do príslušných ka-
tastrálnych máp.

Obr. 12a, 12b • Komisári v teréne

Obr. 13a • Typy 
hraničných znakov
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Z geografi ckého hľadiska rozdelila rozhra-
ničovacia komisia 832 km dlhú hranicu do XX-
VIII. hraničných úsekov číslovaných od západu 
na východ, pričom vychádzala z verbálneho 
popisu hranice stanoveného v článku 27 od-
sek 4 Trianonskej zmluvy. Na účely plynulého 
zabezpečenia terénnych prác však bolo účel-
nejšie rozdelenie hranice do 19 pracovných 
úsekov, ktoré boli volené tak, aby teréne práce 
mohli byť realizované pozdĺž celej hranice sú-
časne. Pre každý úsek bol ustanovený každou 
zúčastnenou stranou jeden geodet – správ-
ca skupiny. Terénne práce tak zabezpečova-
lo 19 pracovných skupín (obr. 14a, obr. 14b) 
pôsobiacich na konkrétnom úseku hranice, 
okrem ktorých v teréne pracovali ďalšie samo-
statné triangulačné a topografi cké skupiny. Na 
úseku Dunaja pôsobili špeciálne skupiny hyd-
rografov, keďže tu išlo o špecifi cké, tzv. sondo-
tachygrafi cké meranie dna koryta, ktorým sa 
zisťovala poloha hlavného plavebného koryta 
na účely určenia pohyblivej štátnej hranice.

Poľné zameriavacie práce za Českoslo-
vensko vykonávali meračské skupiny pod 
vedením Ing. V. Hajného (prac. úseky I-X – 
západ) a Ing. O. Krčmářa (prac. úseky XI-XIX 
– východ), neskôr Ing. O. Lacinu a Ing. 
A. Nedomu. Triangulačné práce zabezpe-
čovali: kapitán Vojenského zemepisného 
ústavu Ing. Emanuel Dvořák a František 
Rotkovský, vrchní meračskí komisári Ing. 
František Mužík, Jiří Mezník, Ing. V. Bobek 
a vypomáhali adjunkti Emil Slezák, Tomáš 
Brabec, Eduard Jelínek a kpt. Kopečný. Re-
ambuláciou pôvodnej topografi ckej mapy 

Obr. 13b, 13c • Triangulačné práce

Obr. 14a • 
Meračská 
skupina 

Obr. 14b • Podrobné ortogonálne merania
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1:25 000 boli poverení za československú 
stranu dôstojníci – topografi  Vojenského ze-
mepisného ústavu v Prahe štkpt. K. Šátek 
a kpt. K. Kopečný. Dohľadom nad vyhotove-
ním výslednej hraničnej mapy 1:25 000 bol 
poverený meračský rada Ing. Čunát.

Samotná štátna hranica bola vyznače-
ná hraničnými znakmi (medzníkmi), ktorých 
počet je uvedený v tabuľke aj s porovnaním 
s dnešným aktuálnym stavom:

Rok Dĺžka (km)
Počet hraničných znakov na štátnej hranici (porovnanie so súčasným stavom)

trojštátne základné hlavné medziľahlé doplňujúce polygónové iné spolu

1925 832 2 27 746 3737 2792 2225 – 9529

2020 653 2 22 575 3561 2555 – 75 6790

Činnosť rozhraničovacej komisie, terénne
a kancelárske práce upravovali viaceré 
predpisy. Prehľad najdôležitejších nariadení 
a inštrukcií (technických noriem):
• Inštrukcia Konferencie veľvyslancov 

pre činnosť rozhraničovacích komisií 
(22.06.1920),

• Rozhodnutia Konferencie veľvyslan-
cov vo veci urovnávania rôznych otázok 
počas práce komisií (len v období od 
22.07.1920 do 09.05.1922 ich bolo vy-
daných 42),

• Predpisy pre dodávku medzníkov,
• Inštrukcie pre rozhraničovacie práce, 

I. a II. diel,
• Podrobnosti k Inštrukcii pre rozhraničo-

vacie práce, II. diel (26.10.1922),
• Predpisy pre podrobné meranie,
• Inštrukcia pre revíziu pôvodnej topo-

grafi ckej mapy 1:25 000 v dosahu hra-
ničného pásma a vyhotovenie novej 
všeobecnej hraničnej mapy 1:25 000 
(Ing. V. Roubík, 14.07.1921, Praha).

7.  Meračská a výpočtová 
dokumentácia

Vzhľadom na rozsiahlosť hranice a zložitosť 
prác vzniklo pozoruhodné geodetické dielo. 
Meračský a výpočtový operát je spracova-
ný každou pracovnou skupinou za jej zvere-
né hraničné úseky. Obsahoval najmä zoznam 
hraničných znakov, rôzne zápisníky mera-
ných veličín, topografi e polygónových bodov, 

výpočtové zápisníky, náčrty polygónovej sie-
te, zoznamy súradníc atď. Prevažná časť me-
račského elaborátu je uložená v samostat-
ných obaloch za každú pracovnú skupinu, 
len niektoré časti sú podľa charakteru obsa-
hu spracované knižne za celú štátnu hranicu, 
napr. vyrovnanie metódou najmenších štvor-
cov, manuály horizontálnych uhlov (trigono-
metrické merania) (obr. 15a, obr. 15b). Aby 
sa jednoznačne dokumentovalo podrobné za-

meranie a určenie hraničnej čiary, boli z pod-
robného mapovania vypracované poľné náčr-
ty (obr. 15c) zachytávajúce technológiu poly-
gonálneho merania a v prípade podrobného 
zamerania aj priamo meračské údaje k jed-
notlivým prvkom merania (ortogonálna me-
tóda). Celkový počet vyhotovených poľných 
náčrtov predstavoval 978 listov, pričom úsek 
Dunaja (cca 150 km) pre zvolenú inú techno-
lógiu merania v tomto počte nie je zahrnutý.

Obr. 15b • Topografia 
polygónových bodov

Obr. 15a • Manuály horizontálnych uhlov
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8.  Hraničné dokumentárne dielo

V súlade s inštrukciami Konferencie veľ-
vyslancov v Paríži bolo spoločne vyhoto-
vené komplexné hraničné dokumentárne 
dielo ako výsledok trigonometricko-poly-
gonometrických, topografi ckých a tachy-
grafi ckých meraní na celej pôvodnej hranici 
dlhej 832 km (aj s úsekom hranice na Pod-
karpatskej Rusi), ktoré pozostávalo z nasle-
dujúcich častí:
a) Podrobná hraničná mapa 1:2800 (v cel-

ku 278 listov a ďalších 115 na úseku Du-
naja), (obr. 16a),

b) Dunajská mapa 1:5000 (46 listov),
c) Prehľadná hraničná mapa 1:25 000 

(68 listov),

Obr. 15c • Poľný náčrt

d) Podrobný popis hraničnej čiary (27 zoši-
tov s 538 dvojitými str.) (obr. 16b),

e) Všeobecný popis hranice,
f) Mapa 1:200 000 (9 listov),
g) Zbierka protokolov zo zasadaní komisie,
h) Protokol o delimitácii.

V rozhraničovacej československo-ma ďar-
skej komisii bolo dielo dohotovené a pod-
písané 15.05.1925. Po jednom exemplári do-
stali Československo a Maďarsko, a jedno vy-
hotovenie sa zaslalo do centrálneho depozitu 
v Paríži. Činnosť komisie bola ukončená.

Novú štátnu hranicu bolo potrebné zazna-
menať aj do príslušných katastrálnych máp. 
Tieto práce v rokoch 1925 a 1926 pod ve-
dením Ing. J. Valcha vykonali meračskí komi-

sári E. Ženíšek a A. Roziňák a meračský ad-
junkt Jar. Wolf, ďalej krátkodobo meračský 
komisár Ing. B. Kadlec a meračský komisár 
V. Vilímec, čiastočne aj vrchný meračský ko-
misár Ing. František Lev a meračský komisár 
A. Hrabovský. Revíziu zakresľovania vykoná-
val vrchný meračský rada Ing. V. Hajný.

9.  Dosah rozhraničovacích prác 
na súčasnosť

Celý meračský elaborát a hraničné doku-
mentárne dielo je unikátnym príkladom vte-
dajšieho technického umu. Vďaka skutoč-
nosti, že dielo bolo napriek turbulentnému 
dvadsiatemu storočiu, politickým, vojnovým 
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udalostiam i viacerým vodohospodárskym 
úpravám udržiavané a dopĺňané v zmysle 
pôvodných, len mierne aktualizovaných in-
štrukcií, máme možnosť ešte dnes doň na-
hliadnuť a pracovať s ním. Jeho právna zá-
väznosť a technická hodnota, až na výnimky 
spôsobené zmenami štátnej hranice alebo 
jej novými úsekmi, totiž nebola prerušená. 
Všetky zmeny hranice následné po Triano-
ne boli spracované podľa šablóny pôvod-
ného hraničného dokumentárneho diela. 
Samozrejme, uplynulých sto rokov sa pre-
mietlo nielen do kvality pôvodných papiero-

vých máp, zoznamov a popisov hranice, ale 
aj do ich obsahu. V niektorých úsekoch bolo 
v priebehu času postupne zaznamenaných 
toľko zmien, že bolo potrebné vyhotoviť ob-
novenú mapu, alebo niekoľkonásobne dopl-
niť pôvodný popis hraničnej čiary tzv. Dopln-
kom. Ako celok však dielo pretrvalo dodnes.

Až nedávno, 1.03.2019, takmer po sto 
rokoch, nadobudla platnosť Zmluva medzi 
Slovenskou republikou a Maďarskom o štát-
nej hranici, ktorou obe strany uznali Trianon-
skú zmluvu ako právny základ určenia hra-
nice, čo vytvára podmienky na vyhotovenie 

Lektori:

Plk. Ing. Peter Barica
plukovník vo výslužbe

Ing. Dušan Ferianc, EUR. ING.
predseda Slovenskej spoločnosti geodetov 
a kartografov

Ing. Peter Šlahor

Odbor správy štátnych hraníc
Sekcia verejnej správy MV SR

nového hraničného dokumentárneho diela. 
Aj pri jeho príprave sme však nútení siahnuť 
do pôvodných dokumentov, hoci za uplynulé 
storočie sa z geodetického i kartografi cké-
ho hľadiska zmenilo v podstate všetko. Má-
me k dispozícii nové geodetické základy na 
princípe družicovej geodézie, iné priestoro-
vé súradnicové systémy, technológie mera-
nia, o akých sa pôvodným zememeračom 
ani nesnívalo. O zobrazovacích možnostiach 
ani nehovoriac. A práve pri prepojení pôvod-
nej trianonskej hraničnej čiary na dnešné 
moderné technológie, keď je potrebné siah-
nuť do pôvodných údajov, vieme oceniť, aké 
veľké a náročné práce naši dedovia vykonali 
a otcovia zachovali pre nás.
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Obr. 16a • Hraničná mapa

Obr. 16b • Podrobný popis hraničnej čiary
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Komplexná pozemková reforma 2020
ako nevyhnutná podmienka obnovy hospodárstva SR

 

1.  Úvod

V čase, keď na národnej i európskej úrov-
ni prebieha diskusia o spôsoboch obnovy 
a oživenia hospodárstva EÚ, o potrebných 
reformách a zmysluplnom využití európ-
skych prostriedkov, chceme upozorniť na 
neuspokojivý stav, v akom sa v Slovenskej 
republike nachádza pozemkové vlastníctvo.

Vláda SR bude mať v nadchádzajúcom 
období k dispozícii európske zdroje z ne-
vyčerpaného minulého, ako aj z nového 
programovacieho obdobia a navyše ešte aj 
z nového protikrízového reformného progra-
mu Next Generation EU (NGEU). Očakáva-
me, že reformy budú obsahovať také inštitu-
cionálne, legislatívne, organizačné a vecné 
opatrenia, aby odstránili najväčšie deformá-
cie dnešného systému, ktoré sú prekážkou 
jeho lepšieho a efektívnejšieho fungovania.

Slovenská republika akútne potrebuje 
komplexnú pozemkovú reformu (KPR), pre-
tože je v súčasnosti znemožnený racionál-
ny a efektívny výkon vlastníckeho práva, 
a to z pohľadu ekonomického i environ-
mentálneho. V súčasnosti, keď je potreb-
né prijať zásadnejšie opatrenia, ktoré zvýšia 
konkurencieschopnosť slovenských podni-
kov, keď Európska únia v rámci programu 
obnovy poskytne jednotlivým ekonomikám 
externé zdroje fi nancovania, najmä do ob-
lasti reforiem, treba prijať také opatrenia, 
aké zmenia súčasný stav aj v oblasti po-
zemkového vlastníctva.

Chceme preto predostrieť myšlienku, 
že prostriedky na obnovu hospodárstva je 
zmysluplné použiť aj na zmazanie investič-
ného dlhu a administratívnej záťaže v ob-
lasti pozemkového vlastníctva, ktorého 
usporiadanie, efektívna evidencia a sprá-
va je predpokladom pre rozvoj ekonomiky, 
ochranu prírody a využitie potenciálu skry-
tého v pôde a krajine. Usporiadanie pozem-
kového vlastníctva navyše výrazne zjedno-

duší realizovanie mnohých opatrení potreb-
ných na zelený reštart ekonomiky, s ktorým 
počíta aj vláda Slovenskej republiky.

Boli sme si vedomí toho, že ak chceme 
uspieť, musíme navrhnúť reformu tak, aby 
bola čitateľná a zrozumiteľná čo najširšie-
mu spektru občianskej verejnosti, ako aj ak-
ceptovateľná pre odbornú verejnosť. Vedeli 
sme, že podstatu, dôvody a ciele budeme 
musieť vysvetľovať množstvu politikov, ktorí 
v tomto čase rozhodujú o smerovaní našej 
krajiny. Uvedomovali sme si, že musí mať aj 
iné, ako len odborné atribúty, teda:

• musí zlepšovať kvalitu a efektívnosť 
verejnej správy a verejných služieb,

• musí zlepšovať podnikateľské prostredie, 
dereguláciu, debyrokratizáciu, 
a ekologickú udržateľnosť,

• musí podporovať rovnosť pred zákonom, 
vymožiteľnosť práva a ochranu 
vlastníckych práv,

• musí podporovať makroekonomickú 
stabilitu, zdravé a udržateľné verejné 
fi nancie.

Toto všetko sú dôvody, prečo je Manifest – 
komplexná pozemková reforma napísaný 
tak, ako je. Veríme, že nestratil body a pre-
stíž pred odbornou verejnosťou, že je do-
statočne zrozumiteľný a prijateľný pre ce-
lú spoločnosť, a že je presne zacielený na 
zmenu súčasného stavu v oblasti pozem-
kového vlastníctva. Už dnes môžeme kon-
štatovať z toho, že sa k návrhu našej refor-
my prihlásilo množstvo dôležitých partnerov 
a subjektov (v hlavičke dokumentu), a že sa 
postupne pridávajú aj ďalší, napríklad Zdru-
ženie SK 8 (Združenie samosprávnych kra-
jov) a pod. Boli sme veľmi pozitívne prekva-
pení, že potrebu Komplexnej pozemkovej re-
formy chápu či už samosprávne združenia, 
ale aj environmentálne a akademické orga-
nizácie.

Prečo reforma?
Podľa Wikipédie je reforma prebudovanie 
niečoho; úprava, zmena, pretváranie pome-
rov postupným zlepšovaním a prispôsobo-
vaním.

Na rozdiel od pozemkových reforiem 
v prvej Československej republike, keď šlo 
o presun vlastníctva veľkej časti pôdy, kto-
rá bola vo vlastníctve cudzej šľachty, v pro-
spech českých a slovenských vlastníkov, 
dnes máme pod pozemkovou reformou na 
mysli „len“ racionálne usporiadanie existujú-
ceho pozemkového vlastníctva a obnovu ka-
tastrálneho operátu. Komplexnú pozemkovú 
reformu teda chápeme ako reformu usporia-
dania pozemkového vlastníctva, ale tiež aj 
spôsobu, akým má byť usporiadanie pozem-
kového vlastníctva organizované.

Komplexnosť problému, akým je neuspo-
riadané pozemkové vlastníctvo v SR, si vy-
žaduje aj komplexné a systémové riešenie. 
Evidencia pozemkového vlastníctva je dôle-
žitou agendou verejnej správy – jej forma, 
spôsoby prepojenia s inými rezortmi (nad-
rezortnosť), ale najmä kvalita vstupných dát 
priamo i nepriamo podmieňujú efektívnosť 
využitia a ochrany súkromného i verejného 
vlastníctva nehnuteľností. Sme presvedče-
ní, že usporiadanie pozemkového vlastníc-
tva, ktoré umožní ďalšie aktivity v krajine, je 
presne tým opatrením, aké predstavuje v ča-
se hospodárskej krízy rozumné výdavky do 
budovania infraštruktúry štátu.

 
2.  Východiská pre komplexnú 

pozemkovú reformu

2.1  Stručný popis súčasnej situácie 
v oblasti pozemkového vlastníctva

Súčasnú nelichotivú situáciu v oblasti po-
zemkového vlastníctva zažíva takmer každý 
občan Slovenska, podnikateľské subjekty, 
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či samospráva. Charakterizuje ju pretrváva-
júca rôznorodosť a nekvalita katastrálneho 
operátu. Je spôsobená tým, že za posled-
ných 70 rokov (ČSSR, ČSFR, SR) na Sloven-
sku nemáme kompletne ukončené ani jed-
no štátne mapové dielo veľkej mierky, aktu-
álne prezentovaný kataster je poskladaný 
zo starších katastrálnych operátov a eviden-
cií (niektorých starých 100 rokov) a je za-
ťažený množstvom chýb z minulosti, nepres-
nými metódami získavania údajov, či potla-
čením inštitútu súkromného vlastníctva.

Čo to znamená pre občanov, samosprávu 
a štát?

• Stav evidovaný ≠ stav právny ≠ stav 
skutočný. Nespoľahlivé výmery parciel, 
nemožnosť presného vytýčenia hranice 
pozemku – problémy, s ktorými sa už 
bežne stretol každý občan. Je to nesúla-
dom medzi stavom evidovaným v katastri 
a skutočným stavom v teréne. Pričom by 
mali v právnom štáte platiť úplne štan-
dardné a hlavné znaky evidencie pozem-
kového vlastníctva, ako jednoznačnosť, 
jednoduchosť a identifi kovateľnosť v te-
réne. To je základ právnej istoty súkrom-
ného vlastníctva (obr. 1).

• Nízka kvalita. Nízka kvalita a hodnover-
nosť údajov katastra nehnuteľností – 
na viac ako polovici územia stále použí-
vame mapy, ktoré vznikli pred približne 
sto rokmi rôznymi aj nečíselnými metó-
dami. Napriek efektnému publikovaniu 
katastrálnych dát na štátnych webových 

portáloch je ich technická kvalita a geo-
metrická presnosť nedostatočná a zosta-
la rovnaká ako v čase ich vzniku (obr. 2).

• Vysoká rozdrobenosť. Extrémna rozdro-
benosť pozemkového vlastníctva mimo 
obcí a miest, teda v krajine (najmä poľ-
nohospodárska a lesná pôda) generuje 
nemožnosť nakladať so svojím vlastníc-
tvom, t. j. umŕtvený kapitál (priemerný 
počet spoluvlastníkov 11,1 na jednu par-
celu, počet vlastníckych vzťahov je cca 
97 miliónov, počet parciel približne 8 mi-
liónov). Takýto stav znemožňuje rozvoj 
ekonomiky a infraštruktúry, ochranu prí-
rody a využitie potenciálu, ktorý je skrytý 
v pôde a krajine (obr. 3).

• Neusporiadané vlastnícke práva. Teraj-
ší stav často znemožňuje reálny výkon 
vlastníckeho práva, v katastri je nepre-
hľadnosť, lebo sa súbežné spravujú a ve-
dú 2 registre (register C a register E). Pre 
bežného občana komplikované a nesúro-
dé (pozostatky zo starších evidencií), ne-
úplné (chýbajúce právne listiny), a chy-
bové (duplicitné vlastníctvo, nesúlady vo 
výmerách parciel, polohové nepresnosti 
niekedy aj 5 m).

• Obmedzené možnosti usporiadania po-
zemkového vlastníctva. Usporiadanie 
pozemkového vlastníctva sa deje ad 
hoc úzko rezortným prístupom – nároč-
nosť usporiadania konkrétnej lokality je 
často taká veľká, že presahuje kapacity 
jednotlivých správcov štátneho majetku 

alebo súkromných investorov. Obmedze-
né možnosti usporiadania pozemkového 
vlastníctva zároveň výrazne komplikujú, 
ba až úplne znemožňujú realizáciu opat-
rení, ktoré by mali byť súčasťou zelenej 
obnovy ekonomiky, akými sú napríklad 
adaptačné opatrenia na zmenu klímy, vo-
dozádržné opatrenia alebo opatrenia na 
ochranu biodiverzity.

• Nedostatočná integrácia zobrazovacích 
a interpretačných podkladov. V súčas-
nosti je k dispozícii súbor rôznych tema-
tických mapových diel poukazujúcich na 
časový vývoj územia (napr. ortofotomoza-
iky), prvky a zložky životného prostredia 
(napr. geológia, pedológia – LPIS/BPEJ, 
klíma atď.), kvalitatívne údaje o životnom 
prostredí (znečistenia, riziká, hazardy ŽP, 
chránené časti prírody a krajiny). Absentu-
je prepojenie na iné dátové zdroje, ktoré sú 
autorizované orgánom štátnej moci a sú 
k dispozícii napr. zo stavebných konaní 
(územné rozhodnutia) alebo z konaní orgá-
nov ochrany prírody (napr. SEA/EIA) atď.

2.2  Doterajšie stratégie na usporiadanie 
pozemkového vlastníctva 
a ich nedostatky

Spoločenské zmeny po roku 1989 sa v ob-
lasti vlastníckych práv k pôde, evidencie po-
zemkového vlastníctva a pozemkových úprav 
prejavili najmä prijatím dvoch zákonov – Zá-
kona č. 229/1991 Zb. o pôde [1] a Záko-
na č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách [2]. 
Zmyslom týchto zákonov bolo jednak navrá-
tenie nehnuteľností, ktoré prešli na štát v ro-
koch 1948 až 1989, ich pôvodným majiteľom 
a jednak dobudovanie evidencie pozemkové-
ho vlastníctva a jeho usporiadanie pomocou 
pozemkových úprav. Organizačné zabezpeče-
nie procesu usporiadania pozemkového vlast-
níctva v SR predstavovala Koncepcia usporia-
dania pozemkového vlastníctva v SR [3].

Obr. 1 • Pohľad na katastrálnu mapu 
zobrazenú prostredníctvom štátneho webového 
portálu ZBGIS (mapka) – je zrejmé, že niečo 
nie je v poriadku – hranice v katastrálnej mape 
nie vždy korešpondujú so stavom v teréne
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Koncepcia usporiadania pozemkového 
vlastníctva v Slovenskej republike 
Koncepciu [3] schválila vláda SR uznesením 
č. 869 z 23.11.1993 a uznesením č. 572 zo 
14.07.1994 aj organizačné zabezpečenie 
projektu usporiadania pozemkového vlast-
níctva. Aktualizácia koncepcie usporiadania 
pozemkového vlastníctva v Slovenskej re-
publike [4] bola schválená uznesením vlády 
SR č. 882 z 09.12.2009).

Obsahuje snahu o zavedenie princípov 
stability v ochrane vlastníckych a užíva-
cích práv, zosúladenie týchto práv s potre-
bami vytvorenia podmienok pre rozvoj hos-
podárstva, infraštruktúry, a ochrany prírody 
v Slovenskej republike ako trvalej úlohy vlá-

dy SR a orgánov štátnej správy, ktoré pôso-
bia na úseku pozemkových úprav, usporia-
dania pozemkového vlastníctva, katastra 
nehnuteľností a v oblasti správy pozemkov 
vo vlastníctve štátu.

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie 
pozemkových úprav v SR 
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie po-
zemkových úprav [5] bol schválený vládou 
SR uznesením č. 358/2019 z 21.08.2019. 
Stanovuje časový a fi nančný harmono-
gram spracovania pozemkových úprav v SR, 
zohľadňuje kapacitné možnosti súčasnej 
štátnej správy a komerčnej sféry. Obsahuje 
realistický časový a fi nančný scenár, defi nu-

je postup zadávania pozemkových úprav fi -
nancovaných zo štátneho rozpočtu vo všet-
kých zostávajúcich 3 103 katastrálnych 
územiach, v ktorých doteraz neboli pozem-
kové úpravy vykonané, a to v horizonte tri-
dsiatich rokov, pričom ročné náklady by ma-
li predstavovať čiastku 37 mil. eur.

Nedostatky doterajších stratégií 
Spočívajú najmä v striktne rezortnom prí-
stupe k usporiadaniu pozemkového vlast-
níctva. Proces riadenia pozemkových úprav 
bol v minulosti logicky zverený rezortu pô-
dohospodárstva, čo však spôsobilo, že ich 
vykonávanie bolo v tom-ktorom období pod-
mieňované stanoviskami a momentálnymi 
potrebami poľnohospodárskej obce. Návrh 
opatrení na urýchlené vykonanie pozemko-
vých úprav v SR, po dlhom čase jediný uce-
lený vládny materiál zaoberajúci sa pozem-
kovými úpravami, predpokladá spoluprácu 
s rezortmi dopravy, životného prostredia 
a hospodárstva. Väčšina rezortov spravu-
júcich verejný majetok však nejaví záujem 
o potrebné informácie, a preto o využití po-
zemkových úprav, resp. ich naštartovaní ani 
neuvažuje. Chýba nevyhnutná medzirezort-
ná koordinácia, plánovanie a riadenie ce-
lého procesu, rovnako aj primeraná akcie-
schopnosť.

Čas odhadovaný na ukončenie celého 
procesu (30 rokov) je neúmerne dlhý a nea-
dekvátny potrebám hospodárstva. Tento čas 
je neúmerný aj potrebám, ktoré vyžaduje 
zelená obnova ekonomiky. Realizácia mno-
hých opatrení, napríklad na zmiernenie vply-
vov klímy, či zlepšenie stavu biotopov, ktoré 

Obr. 2 • Základom súčasnej katastrálnej mapy je mapa bývalého pozemkového katastra. Ide o tzv. nečíselnú mapu, ktorá 
vznikla v r.1935 – lomové body hraníc pozemkov nemajú súradnice a presnosť takejto mapy je pomerne nízka (1 – 2 m). 
Súčasná katastrálna mapa vznikla jej vektorizáciou pri spracovaní Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Obr. 3 • Súčasný stav 
pozemkového vlastníctva 
k poľnohospodárskej pôde, 
evidovaný v registri E-KN
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sa dnes nachádzajú v nepriaznivom stave, 
vyžaduje realizáciu aktivít, ktoré by sa mali 
uskutočniť v najbližších rokoch. Bez uspo-
riadania pozemkového vlastníctva realizácia 
mnohých opatrení nebude možná, čo môže 
vyústiť aj do konaní zo strany Európskej ko-
misie za nedodržanie európskej legislatívy. 
Napriek tomu, že existujú zásadné dôvody 
na urýchlenie usporiadania pozemkového 
vlastníctva, doterajšie tempo nedáva nádej 
ani na dokončenie procesu v plánovaných 
tridsiatich rokoch.

Negatívny účinok neusporiadaného 
pozemkového vlastníctva
Dôsledkom neusporiadaného pozemkové-
ho vlastníctva a nefungujúceho inštitútu sú-
kromného vlastníctva sú plochy poľnohos-
podárskej a lesnej pôdy obrábané len do tej 
miery, aký prinášajú úžitok. Zvyšuje sa snaha 
o získanie profi tu z užívaných nehnuteľnos-

tí, znižuje sa ochota investovať do nich, resp. 
pracovať na ich zveľadení. Dochádza k javu, 
ktorý sa v ekonomickej literatúre označuje 
pojmom tragédia spoločnej pastviny.

Každý, kto pracuje v krajine, či už je to 
poľnohospodár, predstaviteľ samosprávy, in-
vestor, developer, ochranár, správca lesov, 
vodohospodár alebo podnikateľ v agrotu-
ristike, vie, že akákoľvek investičná činnosť 
alebo pozitívne ochranné zásahy do kraji-
ny sú podmienené súhlasom vlastníka po-
zemku, ktorého získanie je pri rozdrobenom 
vlastníctve problematické, až nemožné. In-
vestície sú často nerealizované, t. j. zmarené 
práve v dôsledku nemožnosti usporiadať po-
zemky pre zamýšľaný projekt.

Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, lesné 
hospodárstvo
Užívanie poľnohospodárskej pôdy, ale naj-
mä poberanie agrodotácií (tzv. priamych 

platieb) sa uskutočňuje na podklade, tzv. 
pôdnych blokov LPIS, ktoré predstavujú re-
álne hranice blokov ornej pôdy v teréne. Ich 
hranice nie sú určované s geodetickou pres-
nosťou a nemajú priamy súvis s hranicami 
parciel C-KN a alebo E-KN evidovanými v ka-
tastri nehnuteľností. Táto skutočnosť spolu 
s rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva 
má za následok neistotu v nájomných a uží-
vacích vzťahoch a „de facto“ znemožňuje 
uzatváranie korektných nájomných vzťahov 
(obr. 4 a obr. 5).

Doprava
Cestné komunikácie budované v období so-
cializmu (bez ohľadu na vlastnícke vzťahy) 
veľmi často ležia na neusporiadaných po-
zemkoch – nie je možná ich efektívna rekon-
štrukcia, ani rozšírenie napr. o cyklotrasy.

Obr. 4 • Znázornenie 
pozemkov v aplikácii 
PPA, na základe ktorej sa 
poskytujú dotácie, a sú 
evidované kultúrne diely 
LPIS podľa skutočného 
stavu v teréne

Obr. 5 • Pozemky 
poľnohospodárskeho 
subjektu, ktoré má 
vo vlastníctve alebo 
v nájme (zelená), sú 
užívané na konkrétnom 
mieste (žltá) bez 
právneho titulu
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Vodohospodárstvo
Aj v rezorte vodohospodárstva došlo v mi-
nulosti k rozsiahlym úpravám vodných to-
kov, ktoré doteraz neboli majetkovoprávne 
usporiadané. Voda v krajine – jej zadržiava-
nie (retencia) i uchovanie (akumulácia) bu-
de s meniacou sa klímou čoraz dôležitejšia. 
Budovanie protipovodňových i vodozádrž-
ných opatrení je podmienené usporiadaný-
mi vlastníckymi vzťahmi.

Ochrana prírody, životné prostredie
V územiach národnej siete chránených úze-
mí a v územiach, ktoré sú súčasťou európ-
skej sústavy chránených území NATURA 
2000, dnes v prevažnej miere nie je usporia-
dané pozemkové vlastníctvo. To značne limi-
tuje, niekedy až vylučuje na pôde, ktorá je vo 
vlastníctve štátu i v súkromnom vlastníctve, 
prijatie opatrení na zlepšenie stavu ohroze-
ných a ubúdajúcich druhov a zlepšenie stavu 
biotopov. Vo viacerých prípadoch nemožnosť 
prijatia praktických opatrení z dôvodu ne-
usporiadaného vlastníctva doviedla vzácne 
druhy až na pokraj vyhynutia na Slovensku.

Samospráva
Výber daní za nehnuteľnosti je neprehľad-
ný a často je na nepresných podkladoch ka-
tastra nehnuteľností až nemožné správne 
ho určiť.

Agroturizmus, ochrana pamiatok
Budovanie zariadení na šport a rekreáciu, 
najmä cyklotrás, je podmienené pripravený-
mi a usporiadanými pozemkami – to je dô-
vod, pre ktorý sa v počte cyklotrás nemôže-
me porovnávať so susednými krajinami.

Ochrana súkromného vlastníctva
Rozdrobené pozemkové vlastníctvo a nekva-
litný katastrálny operát vylučujú ochranu sú-
kromného vlastníctva a najmä jeho efektívne 
využitie – takéto vlastníctvo sa stáva „mŕt-
vym kapitálom“ (Hernando de Soto Polar).

3.  Komplexná pozemková reforma 

Riešením súčasnej situácie by mal byť kom-
plexný a medzirezortne koordinovaný prí-
stup k usporiadaniu pozemkového vlastníc-
tva, t. j. postup, ktorý po zvážení podmienok 

a potrieb v danej lokalite umožní stanoviť 
optimálny spôsob usporiadania pozemko-
vého vlastníctva, a to v dostatočnom pred-
stihu pred realizáciou dôležitých investí-
cií. Dôležitými vlastnosťami reformy by ma-
li byť schopnosť plánovania celého procesu 
usporiadania pozemkového vlastníctva, me-
dzirezortná koordinácia, komplexný pohľad 
(verejný, nadrezortný a celoštátny záujem 
a preferencie) a hľadanie optimálneho rieše-
nia z pohľadu verejného záujmu.

Zmyslom komplexnej pozemkovej reformy 
má byť, aby pozemkové vlastníctvo:

• spĺňalo kritériá na ochranu práv 
k nehnuteľnostiam (presnosť, hodno-
vernosť, jednoduchosť a jednoznačnosť 
vlastníckych hraníc),

• bolo v súlade s požiadavkami a kritéria-
mi zelenej obnovy, teda, aby výsledkom 
komplexnej pozemkovej reformy boli po-
zemky vo vlastníctve štátu, resp. samo-
správ, ktoré budú plniť ekosystémové, 
vodozádržné, protierózne či krajinotvor-
né funkcie,

• bolo upravené v súlade s požiadavkami 
investičných zámerov jednotlivých rezor-
tov a samospráv.

Sme si vedomí, že reformný atribút si Kom-
plexná pozemková reforma môže nároko-
vať len vtedy, ak ponúkne výsledky v relatív-
ne krátkom časovom horizonte – to možno 
splniť len pri masívnom naštartovaní jednot-
livých čiastkových opatrení. Zároveň je po-
trebné, aby pozemková reforma rešpektova-
la aj ďalšie princípy preferované ekonómami 
pri obnove hospodárstva:

Dlhodobý multiplikačný efekt – usporiada-
né pozemkové vlastníctvo prirodzene gene-
ruje ďalšie podnikateľské aktivity, odstraňu-
je prekážky a brzdy súkromných iniciatív, 
umožňuje rozvoj investícií a realizáciu opat-
rení vo verejnom záujme.

Rozsiahlosť zmeny – pozemkové vlastníc-
tvo má nadrezortný charakter a týka sa ce-
lého územia Slovenskej republiky – územie, 
ktoré si vyžaduje zásadnú kvalitatívnu zme-
nu, predstavuje približne 50 % v intravilá-
noch a 88 % v extravilánoch obcí.

Pozitívny prínos pre širokú verejnosť – po-
zemkové vlastníctvo sa týka celej spoločnos-
ti, najmä súkromných vlastníkov, užívateľov, 
samosprávy, štátnych inštitúcií a správcov 
štátneho majetku. Týka sa však aj ostatných 
obyvateľov krajiny ako užívateľov verejných 
zariadení a opatrení, prípadne ako prijíma-
teľov benefi tov z rezortov, ktorých hospodá-
renie sa odvíja od efektívnosti usporiadania 
pozemkového vlastníctva. Zvýši sa právna 
istota všetkých vlastníkov nehnuteľností.

Súlad s princípmi zelenej obnovy – zmyslom 
pozemkových úprav je nielen usporiadanie 
pozemkového vlastníctva, ale aj návrh a prí-
prava pozemkov pre spoločné zariadenia 
a opatrenia, ktoré plnia krajinotvorné, pro -
ti erózne, vodozádržné a ekosystémové funk-
cie. Pozemkové úpravy navyše môžu viesť 
k zvýšeniu podielu štátnej pôdy v chráne-
ných územiach, a teda aj k výraznému rozší-
reniu možností realizácie opatrení na zlepše-
nie stavu druhov a biotopov nachádzajúcich 
sa dnes v nepriaznivom stave.

Zvýšenie odolnosti spoločnosti – spoloč-
nosť, v ktorej funguje inštitút súkromného 
vlastníctva a jeho ochrana, je v čase krízy 
prirodzene viac pripravená spoliehať sa na 
vlastné sily a schopnosti.

Na zlepšenie súčasného nevyhovujúceho 
stavu navrhujeme vybrané opatrenia, ktoré 
predstavujú síce čiastkové a postupné, ale 
proreformné riešenia, aké môžu priniesť vý-
razné zlepšenie kvality katastrálneho operá-
tu a usporiadania súkromného vlastníctva, 
čím súčasne prispejú aj k zlepšeniu podni-
kateľského prostredia a právnej istoty.

• Pozemkové úpravy 
• Obnova katastrálneho operátu novým 

mapovaním 
• Úprava vlastnícko-užívateľských 

vzťahov k poľnohospodárskej pôde 
• Koordinačná schéma usporiadania 

pozemkového vlastníctva 
• Rozšírenie funkcionality katastrálneho 

portálu 
• Opatrenia na zvýšenie ekologickej 

stability 
• Legislatívne opatrenia



slovenský geodet a kartograf   3|202020

Takmer všetky uvedené opatrenia už dnes 
existujú – nie je teda potrebná úplne nová 
legislatíva a metodika. Problémom je nedo-
statok fi nancií, pomalé tempo ich vykonáva-
nia a absentujúci koordinačný nástroj, prí-
padne inštitúcia alebo orgán štátnej sprá-
vy, ktorý by celý proces riadil. Nevyhnutným 
krokom sú aj potrebné úpravy existujúcej le-
gislatívy.

Rozdelenie kompetencií v oblasti uspo-
riadania pozemkového vlastníctva medzi 
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR 
(ÚGKK SR) a Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka (MPRV SR), a tiež Slo-
venský pozemkový fond, ktorý spravuje štát-
nu pôdu a pôdu neznámych vlastníkov, ne-
prispieva k razantným riešeniam. ÚGKK SR 
sa akoby uspokojil s evidenčnou funkciou 
katastra nehnuteľností a s úlohou, ako verej-
nosti čo najefektnejšie sprostredkovať exis-
tujúci obsah katastrálneho operátu. I keď je 
takýto pokrok vítaný, jeho nechceným dô-
sledkom je, že čiastočne zakrýva skutoč-
nú podstatu a kvalitu katastrálneho operá-
tu. Pozitívne treba hodnotiť vznik sekcie Po-
zemkových úprav na MPRV SR – stále však 
nedisponuje dostatočnými kompetenciami 
a prostriedkami, aby mohla pôsobiť dosta-
točne autonómne a na nadrezortnej úrovni.

Charakteristické vlastnosti pozemkovej 
reformy 
Z doterajších skúsenosti s usporiadaním po-
zemkového vlastníctva v SR od r. 1993 vy-
plýva, že celý proces by mal byť charakteri-
zovaný nasledujúcimi vlastnosťami:

A. Komplexnosť,
pod ktorou rozumieme:
• Komplexnosť územnú – je výhodné rie-

šiť naraz celé katastrálne územie, neza-
nechávať nevyriešené časti, ku ktorým je 
potrebné sa v budúcnosti vrátiť,

• Komplexnosť vecnú – je výhodné vyrie-
šiť čo najširší okruh problémov, s ktorý-
mi sa v území stretneme, teda nezane-
chávať problémy, aké bude potrebné rie-
šiť v budúcnosti,

• Komplexnosť týkajúcu sa správneho 
konania – v jednom katastrálnom území 
minimalizovať prípady, keď bude vlastník 
účastníkom správneho konania (nebude 
oslovovaný raz pri usporiadaní komuni-

kácie, potom znovu pri usporiadaní vod-
ného toku a neskôr pre poľnohospodár-
sku pôdu).

B. Kontinuita
Pravidelnosť procesu šetrí náklady na per-
sonálne i fi nančné zabezpečenie v štátnej 
správe i u externých dodávateľov – nie je 
potrebné opätovne prepúšťať i prijímať a ná-
sledne zaškoľovať zamestnancov, zdokona-
ľujú sa technické postupy a zvyšuje odborná 
zdatnosť.

C. Transparentnosť
Celý proces musí byť verejný a kontrolova-
teľný.

D. Medzirezortná koordinácia
Usporiadanie pozemkového vlastníctva je 
potrebné koordinovať s potrebami ostat-
ných rezortov, územným plánovaním a sa-
mosprávami.

3.1  Pozemkové úpravy 

„Pozemkové úpravy sú jediným komplex-
ným nástrojom, ktorý dokáže eliminovať 
nielen extrémnu rozdrobenosť pozemkov 
a vlastníckych vzťahov, prameniacu z histo-
rického spôsobu premeny feudálnych vlast-
níckych pomerov následne prehlbovanú 
uplatňovaním tzv. uhorského dedičského 
práva, ale predovšetkým dokáže priestorovo 
racionálne usporiadať pozemkové vlastníc-
tvo podmanené v držbe násilnou kolektivi-
záciou a obmedzované vo voľnom naklada-

ní vytvorením veľkoplošných celkov. Verej-
noprávny význam pozemkového vlastníctva 
pre hospodársky rozvoj vidieka a environ-
mentálne záujmy zdôraznila už preambula 
zákona č. 229/1991 Zb., ktorý na ten účel 
obnovil inštitút pozemkových úprav. Práv-
ne a technické podmienky usporiadania po-
zemkového vlastníctva v Slovenskej republi-
ke prostredníctvom pozemkových úprav boli 
vytvorené prijatím zákona č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemkových úra-
doch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách“ [2].

Dôležité je uvedomiť si, že pokiaľ hovo-
ríme o pozemkových úpravách (PÚ) vo vše-
obecnosti, ide o tri činnosti, ktorých spoloč-
ným výsledkom má byť pozitívna premena 
krajiny:
• Návrh opatrení a pozitívnych zásahov 

do krajiny,
• Usporiadanie a sceľovanie vlastníctva 

v súlade s navrhnutými opatreniami,
• Realizácia opatrení priamo v teréne.

Ak hovoríme o projekte pozemkových úprav 
(PPÚ), máme na mysli prvý a druhý bod, te-
da návrh opatrení a usporiadanie a scelenie 
vlastníctva až po zápis do katastra nehnuteľ-
ností (obr. 6).

Veľkú časť spoločných zariadení a opatrení 
navrhujeme v rámci PPÚ, avšak je možné 
a niekedy žiaduce urobiť tieto návrhy v ča-
sovom predstihu pred spustením projektu. 
Najmä opatrenia, ktorých význam a rozsah 
presahuje jedno katastrálne územie (cyk-

Obr. 6 • Prínos 
projektu pozemkových 

úprav najlepšie vidno 
pri porovnaní dvoch 

katastrálnych území, 
z ktorých v jednom sú 

pozemky evidované 
v registri E-KN (na 

hornom obrázku územie 
vľavo) a v druhom sú 

po zápise projektu 
PÚ pozemky scelené 
a evidované v registri 

C-KN (hore vpravo)
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lotrasy, protipovodňová ochrana, adaptačné 
opatrenia na zmenu klímy, opatrenia územ-
nej ochrany prírody), si vyžadujú včasné plá-
novanie v širšom území a koordináciu prís-
lušných účastníkov PÚ.

Na základe doterajších skúseností sme 
presvedčení, že nie je vhodné a efektívne 
upúšťať v projektoch pozemkových úprav 
od návrhov spoločných zariadení a opatre-

ní. Projekt PÚ sa v histórii jedného katastrál-
neho územia objaví možno raz za sto rokov 
– v blízkej budúcnosti sa už nemusí opako-
vať šanca navrhnúť a pripraviť pozemky pod 
zariadenia a opatrenia, ktoré nám lepšie po-
môžu vyrovnávať sa s klimatickou zmenou. 
Je potrebné posúdiť potrebu týchto zariade-
ní v dostatočnom predstihu, tomu prispôso-
biť aj rozsah a parametre projektu a zosúla-
diť riešenia v rámci mikroregiónu, t. j. s istou 
variabilitou upraviť riešenie vhodné pre da-
nú lokalitu.

3.2  Obnova katastrálneho operátu 
novým mapovaním

Kataster nehnuteľností patrí medzi kľúčo-
vé informačné systémy verejnej správy, 
ktorého úlohou je predovšetkým garancia 
a ochrana vlastníckych práv. Kvalita vstup-
ných dát, najmä geometrické a polohové ur-
čenie nehnuteľností, je určujúcim faktorom 
kvality celého katastrálneho operátu. Obno-
va jeho častí odvodených zo starších a me-
nej presných mapovaní by preto mala byť sa-
mozrejmou povinnosťou rezortu geodézie 
a kartografi e.

Napriek tomu sú alarmujúce štatistické 
údaje o počte území, v ktorých bolo mapova-
nie s veľkou mierkou (ekvivalentné dobové 

označenie súčasného OKO NM) vykonané: 
k 01.01.1993 bolo tzv. číselnými mapami 
pokrytých cca 37 % územia SR. Po r. 1993 
sa podarilo vykonať mapovanie s veľkou 
mierkou na približne 11 % územia. To zna-
mená, že ešte stále na vyše polovici územia 
SR mapovanie s veľkou mierkou vykonané 
nebolo. ÚGKK SR v posledných rokoch de-
klaruje snahu o získanie rozpočtových pro-
striedkov na OKO NM, výsledkom čoho sú 
však zatiaľ len pilotné projekty OKO NM 
(obr. 7 a 8).

3.3  Úprava vlastnícko-užívateľských 
vzťahov k poľnohospodárskej pôde

V dôsledku rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva nastal právny stav, keď vo väč-
šine prípadov jeden poľnohospodársky po-
zemok vlastní spoločne veľký počet spolu-
vlastníkov. Medzi podielovými vlastníkmi 
jedného poľnohospodárskeho pozemku sú 
často neznámi vlastníci, vlastníci s nezná-
mym pobytom, ktorých majetok nie je uspo-
riadaný v dedičskom konaní. Tento stav spô-
sobuje administratívnu a časovú náročnosť 
pri uzatváraní nájomných zmlúv na poľno-
hospodárske pozemky. Ďalším negatívnym 
faktorom je to, že poľnohospodárske subjek-
ty poberajú agrodotácie na poľnohospodár-
sku pôdu vedenú v registri pôdnych blokov 
(LPIS), ktorého stav zväčša nie je totožný so 
stavom zapísaným v katastri nehnuteľností.

Je teda potrebné upraviť legislatívu o náj-
me poľnohospodárskej pôdy [8] takým spô-
sobom, aby umožňovala efektívne usporia-
danie užívacích vzťahov k poľnohospodár-
skej pôde, ktoré budú súčasne rešpektovať 
vlastnícke vzťahy i skutočný stav v teréne. 
To znamená defi novať právne tituly k užíva-
cím parcelám (C-KN, LPIS, prípadne nová 
užívacia vrstva), defi novať postupy a meto-
diku na usporiadanie užívacieho stavu prí-
slušného štátneho orgánu a zaviesť osobit-
nú evidenciu užívacieho stavu k poľnohos-
podárskej pôde.

Súčasťou takejto evidencie by mala byť 
databáza a rozdeľovací plán užívacieho sta-
vu, ktorý je potrebné urobiť naraz pre ce-
lé katastrálne územie (aby sa zabránilo si-
tuácii „kto prv príde, prv melie“) – pôvod-
né nehnuteľnosti je potrebné identifi kovať 

Obr. 7 • Porovnanie územia, v ktorom je spracovaná 
vektorová mapa nečíselná

Obr. 8 • Vektorová 
mapa číselná, ktorá 
vznikla obnovou 
katastrálneho operátu 
novým mapovaním
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na užívací stav a vykonať korekciu (opraviť 
nároky na užívanie) podľa skutočného sta-
vu v teréne v rámci katastrálneho územia. 
Výsledkom by malo byť také usporiadanie 
vlastnícko-užívateľských vzťahov, ktoré na-
staví rovnovážne podmienky pre veľkých 
i malých farmárov, pre vlastníkov i užívate-
ľov (obr. 9 a 10).

3.4  Koordinačná schéma usporiadania 
pozemkového vlastníctva

Na efektívne riadenie a plánovanie proce-
su usporiadania pozemkového vlastníctva 
na nadrezortnej úrovni potrebujeme nástroj, 
ktorý sústredí podklady, poznatky, regulatívy 
a požiadavky jednotlivých rezortov, územné-
ho plánovania, správcov štátneho majetku 
a samospráv a ktorý umožní stanoviť nalie-
havosť a spôsob usporiadania pozemkového 
vlastníctva v jednotlivých lokalitách.

Takáto správna „nadrezortná“ koordiná-
cia prinesie komplexný pohľad, verejný a nad-

rezortný celoštátny záujem a požadované 
preferencie a hľadanie optimálneho rieše-
nia z pohľadu verejného záujmu. Výrazne sa 
takto ušetria fi nancie na prípravu a realizáciu 
strategických investičných infraštruktúrnych 
zámerov (železnice, diaľnice), ale aj veľkých 
projektov budovaných vo verejnom záujme 
(schéma 1).

V neposlednom rade takýto nástroj umož-
ní, aby bol celý proces usporiadania pozem-
kového vlastníctva maximálne transparent-
ný a pod kontrolou verejnosti. Koordinačná 
schéma je aj bazálnym podkladom pre ná-
sledné fi nančné opatrenia plynúce z uspo-
riadania pozemkového vlastníctva.

Pri úvahách o potrebe koordinovania pro-
cesu usporiadania pozemkového vlastníctva 
logicky vyvstáva aj potreba štátneho nadre-
zortného koordinačného orgánu.

 

3.5  Rozšírenie funkcionality katastrálneho 
portálu

Súčasný katastrálny portál (Mapový klient 
ZBGIS®) je postupne obohacovaný o no-
vý obsah (napr. agrovrstvy). V tomto tren-
de treba pokračovať a pokúsiť sa o integro-
vanie a sprístupnenie georeferencovaných 
údajov (súradnicovo lokalizovaných) z rôz-
nych informačných systémov, technických 
máp, údajov od správcov inžinierskych sie-
tí, územných plánov a pod. Takto spravova-
ný verejný informačný systém na jednom 
mieste zvýši nielen transparentnosť a otvo-
renosť (big data), prinesie komplexný po-
hľad na územie a krajinu, optimálne rieše-
nia z pohľadu verejného záujmu, ale zrýchli 
aj rôzne hospodárske procesy, napr. staveb-
né konania, čerpanie eurofondov, výstavba 
infraštruktúry (komunikácie, vodovody a ka-
nalizácie a pod.).

Obr. 9 • Spoluvlastnícke podiely k pôvodným pozemkom

Obr. 10 • Užívacie bloky poľnohospodárskej pôdy, ktoré je potrebné spojiť so spoluvlastníckymi podielmi 
k pôvodným pozemkom

Schéma 1
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3.6  Opatrenia na zvýšenie ekologickej 
stability

Zmazanie investičného dlhu v oblasti usporia-
dania pozemkového vlastníctva a pozitívnych 
zásahov do krajiny je nevyhnutnou podmien-
kou pre realizáciu opatrení v ochrane biod-
iverzity a klímy, s ktorými musí počítať zele-
ná obnova ekonomiky. Ak je teda jej cieľom 
rozumne nasmerovať verejné prostriedky 
do projektov tak, aby výsledkom bola nielen 
spotreba, čo môže prehĺbiť problémy, akým 
Európa čelí a akým je úbytok biodiverzity, 
zmena klímy, ale aby výsledkom boli aj opat-
renia, ktoré tieto problémy pomôžu zmierniť 
a v konečnom dôsledku tak zlepšením život-
ného prostredia zvýšiť komfort obyvateľov.

Pozemková reforma môže priniesť pod-
robný prehľad o pozemkoch vo vlastníctve 
štátu a samospráv a o možnostiach použi-
tia tejto pôdy na realizáciu ekostabilizač-
ných, protieróznych, vodozádržných opatre-
ní a iných opatrení v boji proti klimatickým 
zmenám v krajine, ako aj na realizáciu opat-
rení na ochranu biodiverzity. Tieto opatre-
nia by mohli byť realizované v územiach, 
kde štát disponuje dostatočnou výmerou, 

aj v predstihu pred vykonaním projektu po-
zemkových úprav (schéma 2). To znamená, 
že pozemková reforma môže nepriamo cez 

realizáciu týchto opatrení v pomerne krát-
kom čase prispieť k zvýšeniu zamestnanosti 
na vidieku (obr. 11, 12).

Existujúce pozemky vo vlastníctve štá-
tu je navyše možné použiť aj na majetkovo-
právne usporiadanie pozemkov v národných 
parkoch a chránených územiach. Zvýšenie 
podielu štátneho vlastníctva v chránených 
územiach zámenami alebo pozemkovými 
úpravami je základným predpokladom rie-
šenia dlhodobých a urgentných problémov 
ochrany prírody na Slovensku.

 

3.7  Legislatívne opatrenia

V legislatívnej oblasti je dlhé roky deklaro-
vaným cieľom tvorba a prijatie úplne nového 
zákona o pozemkových úpravách, ktorý by 
odstránil častými novelizáciami nahromade-
nú zložitosť a neprehľadnosť súčasného zá-
kona.

Je dôležité, aby bola potreba usporiada-
nia pozemkového vlastníctva daná zákonom 
ako verejný záujem, bez nutnosti nadviaza-
nia tohto procesu na iné dôvody. Súčasný 

Obr. 11. • V území, v ktorom boli vykonané pozemkové úpravy, sa vlastníkom chránených častí prírody stal správca 
štátneho majetku Štátna ochrana prírody SR

Obr. 12. • Pred vykonaním pozemkových 
úprav boli vlastnícke vzťahy k týmto plochám 

neusporiadané a opatrenia na ochranu prírody, 
viažuce sa k vlastníctvu, boli nerealizovateľné

Schéma 2
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zákon o pozemkových úpravách [2] totiž de-
fi nuje dôvody podľa § 2, kde v skutočnosti 
neopisuje dôvody, ale situácie, v ktorých je 
potrebné pozemkové vlastníctvo usporia-
dať, aby bolo možné vykonať nejaké opatre-
nia na odstránenie neželaného stavu, akým 
neusporiadané vlastníctvo stojí v ceste. Ne-
usporiadané pozemkové vlastníctvo je však 
záťažou pre celú spoločnosť a na celom úze-
mí SR, kde ešte neboli vykonané pozemko-
vé úpravy alebo obnova katastrálneho ope-
rátu novým mapovaním [6].

Samozrejmosťou by mala byť aktualizá-
cia Koncepcie usporiadania pozemkového 
vlastníctva v SR, prípadne úplne nová „nad-
rezortná“ koncepcia upravujúca kompeten-
cie a pôsobnosti štátnych orgánov v oblas-
ti usporiadania pozemkového vlastníctva. 
Z toho vyplýva aj potreba vytvorenia nového 
štátneho orgánu, resp. zverenie príslušných 
kompetencií existujúcemu orgánu, ktoré-
ho postavenie by zodpovedalo ústrednému 
orgánu štátnej správy a ktorého základnou 
činnosťou a poslaním by bolo usporiadanie 
pozemkového vlastníctva vo verejnom záuj-
me.

Výraznejšie treba legislatívne podporiť 
vykonávanie jednoduchých pozemkových 
úprav, ktoré majú nezastupiteľné miesto 
v procese majetkovoprávneho usporiada-
nia vlastníctva špecifi ckých lokalít, ako sú: 
IBV, KBV, priemyselné areály, hospodárske 
dvory, rómske osady a pod. S právnou strán-
kou vykonávania pozemkových úprav súvisí 
aj defi novanie právnej kontinuity vlastníctva 
pred a po pozemkových úpravách, či mož-
nosť nápravy chýb v katastrálnom operáte 
(po ROEP alebo po PÚ) nariadením jedno-
duchých pozemkových úprav rozhodnutím 
súdu.

Často sa opakujúcou fl oskulou je zame-
dzenie drobenia pozemkového vlastníctva 
úpravou dedenia. Už zákon č.180/1995 
o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom [7] však stanovil 
kritériá na zamedzenie drobenia poľnohos-
podárskej pôdy a v súčasnosti sa pripravuje 
sprísnenie týchto kritérií, a to najmä v úze-
miach, kde už boli vykonané pozemkové 
úpravy.

Na dosiahnutie zmysluplnej obnovy ka-
tastrálneho operátu novým mapovaním v in-

travilánových častiach katastrálnych území 
je potrebné upraviť legislatívu a technické 
postupy spracovania OKO NM tak, aby tieto 
legislatívne a technické riešenia umožňova-
li dosiahnuť výstupy podobné výsledkom do-
siahnutým po pozemkových úpravách.

Podľa vzoru z Českej republiky je užitoč-
né zaviesť metodiku, ktorá by defi novala po-
stupy a formy spolupráce štátnych orgánov 
a organizácií realizujúcich investície v oblas-
ti dopravy, vodohospodárstva alebo ochra-
ny prírody (napr. Národná diaľničná spoloč-
nosť, Vodohospodársky podnik) s centrál-
nym orgánom realizujúcim usporiadanie 
pozemkového vlastníctva.

4.  Možné časové scenáre 
usporiadania pozemkového 
vlastníctva v SR

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a uve-
dené skutočnosti pripadajú z časového hľa-
diska v oblasti usporiadania pozemkového 
vlastníctva do úvahy tri možné scenáre ďal-
šieho vývoja:

Obr. 13 • Stav vykonávania pozemkových úprav, prehľadná mapa SR zobrazuje územia s doteraz vykonanými projektmi komplexných pozemkových úprav (žlté)
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4.1 Usporiadanie pozemkového vlastníctva 
bude vykonávané doterajším tempom

Doteraz boli od r. 2003 vykonané komplexné 
pozemkové úpravy (PÚ) na približne 12 % úze-
mia SR, čo predstavuje ani nie jedno percento 
ročne (obr. 13). Obnova katastrálneho operátu 
novým mapovaním (OKO NM) nebola systema-
ticky zadávaná, išlo len o pilotné projekty alebo 
niekoľko desiatok projektov v réžii ÚGKK SR.

 

4.2 Projekty pozemkových úprav budú 
vykonávané podľa harmonogramu, 
ktorý je obsiahnutý v „Návrhu opatrení 
na urýchlené vykonanie pozemkových 
úprav v SR“

Tento prístup dáva nádej, že sa podarí uspo-
riadať vlastníctvo v extravilánových územiach 
v horizonte cca tridsiatich rokov. Návrh opat-
rení obsahuje aj časovú verziu vykonania po-
zemkových úprav v SR na zostávajúcom úze-
mí počas dvadsiatich rokov, pri súčasných fi -
nančných a kapacitných možnostiach však 
bola vyhodnotená ako nerealistická.

4.3 Štát spustí komplexnú pozemkovú 
reformu

Podstatnou vlastnosťou takejto reformy mu-
sí byť skokové navýšenie počtu projektov PÚ 
aj OKO NM a nastavenie poradia projektov, 
ktoré zabezpečí, že sa v relatívne krátkom 
čase (napr. 10 až 15 rokov) podarí ukončiť 
usporiadanie pozemkového vlastníctva na 
podstatnej časti územia SR – a to v lokali-
tách, ktoré si to prioritne vyžadujú z dôvo-
dov ochrany prírody (potreba usporiadania 
pozemkov v chránených územiach), hospo-
dárenia na pôde, či z dôvodov zamýšľaných 
investícií v infraštruktúre.

Rozhodnutie vlády SR, ktorý z možných 
scenárov si zvolí, na dlhé obdobie určí, či sa 
v oblasti usporiadania pozemkového vlast-
níctva priblížime vyspelým krajinám v do-
hľadnom čase, alebo či túto úlohu opäť od-
sunieme na neurčito.

Lektori: 

Doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Katedra geodézie, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Ing. Jozef Urban

Komora pozemkových úprav 

Ing. Matej Vagač

Zamestnávateľský zväz geodézie 
a kartografie
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Krátka správa Komory č. 21/2020 – 
Seminár A.G.K. 2020 – zmena termínu
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.06.2020

Vážený člen KGaK,
oznamujeme vám zmenu termínu seminá-
ra A.G.K. 2020 – Inžinierska geodézia, prí-
pravný kurz pre uchádzačov. Uskutoční sa 
17.09.2020 na SvF STU v Bratislave.

Web seminára: https://www.svf.stuba.sk/
sk/katedry/katedrageodezie/seminara.
g.k.2020.html?page_id=5870

Registrácia účastníkov je len cez interneto-
vý konferenčný systém. Registrácia je obno-
vená od 03.06.2020.
Pre členov Komory je odsúhlasené zníže-
né vložné vo výške 36 eur (platí pre prvých 
60 prihlásených účastníkov).
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného 
vzdelávania autorizovaných geodetov a kar-
tografov Komory geodetov a kartografov. 

Krátka správa Komory č. 22/2020 – Valné 
zhromaždenie KGaK 2020
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.06.2020

Vážený člen KGaK,
vzhľadom na priaznivú epidemiologickú si-
tuáciu na Slovensku a postupné uvoľňova-
nie prijatých opatrení ÚVZ je predpoklad, že 
na jeseň tohto roka bude možné uskutočniť 
riadne valné zhromaždenie za štandardných 
podmienok.
Po rokovaní so zástupcami hotela Dixon 
v Banskej Bystrici, boli Komore navrhnuté 
možné termíny pre organizáciu valného zhro-
maždenia v roku 2020. Predstavenstvo Ko-
mory odsúhlasilo nový termín valného zhro-
maždenia, ktorý je naplánovaný na 2. ok-
tóbra 2020. 
O ďalších pokynoch k organizácii budete 
včas informovaný.

Krátka správa Komory č. 23/2020 
– Spolupráca VÚB banky a KGaK – 
aktualizovaná ponuka
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.06.2020

V rámci spolupráce KGaK s VÚB bankou sú 
členom KGaK poskytované zvýhodnené pro-
dukty a služby.
V týchto dňoch dochádza k niektorým zme-
nám, o ktorých vás touto cestou informujeme.
Od 01.06.2020 bolo VÚB bankou ukončené 
poskytovanie 100 % zľavy z poplatku za po-
skytnutie hypotekárneho úveru pre všetky 
zvýhodnené skupiny klientov banky, vráta-
ne členov Komory geodetov a kartografov.
Všetci klienti banky vrátane členov KGaK 
však môžu 100 % zľavu z poplatku pri po-
skytnutí hypotekárneho úveru získať vlast-
nením alebo zriadením osobného VÚB úč-
tu, ktorý je alebo bude aktívny. Aktívny 
účet znamená pravidelné zasielanie mesač-
ného príjmu na účet.
Členom je poskytované vedenie osobného 
účtu na 12 mesiacov bezplatne v prípade 
vlastnenia alebo zriadenia VÚB Biznis účtu.
Zvýhodnená služba – možnosť požiadať o hy-
potéku do výšky max. 250 000 € s iným spô-
sobom dokladovania príjmu zostáva pre čle-
nov KGaK aj naďalej zachovaná a platná a na 
tejto zvýhodnenej službe sa nič nemení.
Zároveň na produkte VÚB pôžička – pô-
vodne nastavené zvýhodnenie – 100 % 
zľava z poplatku za poskytnutie spotreb-
ného úveru a zníženie úrokovej sadzby 
o 1 % p. a. je pre členov KGaK platné len 
do 15.07.2020. Po tomto termíne už členo-
via môžu využiť len príležitostné akcie banky 
na 50 % až 100 % zľavy z poplatku za po-
skytnutie úveru. Taktiež klient v deň svojich 
narodenín získava 50 % zľavu z poplatku za 
poskytnutie úveru.
Bližšie informácie sú zverejnené v prilože-
nom dokumente a na webe Komory pre re-
gistrovaných členov:
https://www.kgk.sk/infoblok/benefi ty_
pre_clenov/
 

Krátka správa Komory č. 24/2020 – 
Darovanie alebo odpredaj zachovalého 
teodolitu SOŠS v D. Strede
autor: Kancelária KGaK, 19.06.2020

Vážený člen KGaK,
Stredná odborná škola stavebná v Dunaj-
skej Strede by rada zabezpečila svojim štu-
dentom k výučbe geodetické prístroje. Naj-
viac však potrebujú teodolit.
Finančné možnosti majú obmedzené, a pre-
to sa na nás obrátili s prosbou, či sa medzi 
členmi nenájde fi rma, ktorá by mohla daro-
vať, prípadne za symbolickú sumu odpredať 
takýto zachovalý prístroj.
Pre prípadné možnosti prikladáme kontakt 
na Strednú odbornú školu stavebnú, 031/ 
5905611, e-mail: sosstavds@zupa-tt.sk. Záro-
veň budeme radi, keď v prípade darovania ale-
bo odpredaja za symbolickú cenu, pošlete túto 
informáciu e-mailom aj na adresu KGaK.

Krátka správa Komory č. 25/2020 – 
Dotácie a úľavy na nájomnom
autor: Advokátska kancelária Zuzana 
Papšíková, s. r. o., 22.06.2020

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame informáciu od práv-
nej kancelárie Mgr. Papšíkovej o možnos-
tiach dotácií, resp. iných úľav v súvislosti 
s platením nájomného v dôsledku obmedze-
ní podnikateľských prevádzok počas mimo-
riadnych opatrení štátu súvisiacich s pandé-
miou COVID-19 pre tých, ktorí to môžu využiť.

Krátka správa Komory č. 26/2020 – 
Návod na prácu s realizáciou S-JTSK 
(JTSK03) v aplikácii MicroStation
autor: Kancelária komory, 23.06.2020

Vážený člen KGaK,
GKÚ v spolupráci s fi rmou Bentley vypraco-
vali Návod na prácu s realizáciou S-JTSK 

Krátke správy Komory
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(JTSK03) v aplikácii MicroStation. V bu-
dúcnosti bude realizácia JTSK03 priamou 
súčasťou produktov Bentley.
Návod nájdete tu: https://www.geoportal.sk/
sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/
Súčasťou návodu je aj ukážkové video na jed-
noduché prepínanie medzi S-JTSK (JTSK) 
a S-JTSK (JTSK03).
V prípade otázok kontaktujte:
Ing. Branislav Droščák, PhD.
Vedúci odboru geodetických základov
Geodetický a kartografi cký ústav Bratislava
 

Krátka správa Komory č. 27/2020 – 
Upozornenie na zaujímavú verejnú súťaž 
pre geodetov
autor: Kancelária Komory, 08.07.2020

Vážený člen KGaK,
Mesto Bratislava vypísalo veľkú verejnú sú-
ťaž na geodetické práce za plánovanú maxi-
málnu cenu 561 tis. €.
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 
04.08.2020.
Celú súťaž nájdete na https://josephine.
proebiz.com/sk/tender/7743/summary

Krátka správa Komory č. 28/2020 – 
Informácia o 28. SGD
autor: Ing. Vladimír Stromček, 22.07.2020

Vážený člen KGaK,
v krátkej správe č. 19/2020, sme vás in-
formovali o tom, že na rokovaní predsta-
venstva Komory geodetov a kartografov 
(KGaK) 06.05.2020 bol prijatý záver, aby sa 
28. SGD neorganizovali.
Na zasadaní odborných garantov 28. SGD 
23.06.2020, za prítomnosti predsedu pred-
stavenstva KGaK, odborní garanti zhodnoti-
li súčasnú situáciu a postupné uvoľňovanie 
opatrení v súvislosti s COVID-19. Na zákla-
de posúdenia rôznych aspektov súvisiacich 
s organizáciou SGD sa prítomní zhodli, že 
28. SGD je možné zorganizovať v pôvodnom 
termíne teda 05. – 06.11.2020 v Holiday 
Inn v Žiline.
Veríme, že situácia okolo nepríjemností 
s COVID-19 sa bude vyvíjať priaznivo a že 
28. SGD sa stanú, pri rešpektovania potreb-
ných opatrení, realitou.

Krátka správa Komory č. 29/2020 – 
Register právnických osôb – povinnosti 
KGaK a členov KGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 31.07.2020

Vážený člen KGaK,
zo zákona č. 272/2015 o Registri práv-
nických osôb (RPO) vzniká Komore, ktorá 
vydáva oprávnenia, povinnosť posielať do 
RPO údaje podnikateľov. Aby si túto povin-
nosť mohla plniť, musí oznámiť osoba, kto-
rej sa vydáva oprávnenie, či bude s vyda-
ným oprávnením podnikať alebo bude iba 
zamestnancom. Od nadobudnutia platnosti 
zákona o RPO (01.11.2015) je pre Komoru 
podstatné, či osoba podniká.
RPO je jednotný zdroj základných údajov 
o všetkých právnych subjektoch (právnic-
ké osoby, podnikatelia, orgány verejnej mo-
ci), ktoré sú v súčasnosti registrované alebo 
evidované vo viac ako 70 zdrojových regis-
troch a evidenciách prostredníctvom rôz-
nych informačných systémov.
KGaK spolupracovala so Štatistickým úra-
dom (ŠU) na zaradení svojich členov do zo-
znamu. ŠU doplnil k členom prislúchajúce 
rodné čísla (RC) a IČO (pokiaľ podnikali). 
V tomto roku vo februári sme prevzali prístu-
pové údaje a začali sme pracovať v produkč-
nom prostredí RPO (v ostrej prevádzke).
Touto cestou vás chceme požiadať o kon-
trolu vašich údajov na stránke: https://
rpo.statistics.sk/rpo

Po otvorení hlavnej obrazovky obr. č. 1 po-
kračujete ďalej po odkliknutí možnosti „Po-
kračovať bez prihlásenia“.
Vo vyhľadávacích kritériách obr. č. 2 si zadá-
te svoje meno a priezvisko („Plné meno práv-
nickej osoby“) a zobrazia sa osoby s rovna-
kým menom a priezviskom. Otvorte si meno 
so zdrojovým registrom „Zoznam autorizova-
ných geodetov a kartografov“. V tabuľke sú 
údaje evidované pre právnu formu – Slobod-
né povolanie – fyzická osoba podnikajúca na 
základe iného ako živnostenského zákona. 
Ak zistíte chybné údaje, prosíme o informá-
ciu. Pre slobodné povolanie máte pridelené 
IČO, ktoré by malo korešpondovať s pridele-
ným IČO pre živnosť v minulosti.
V RPO by mali byť iba podnikatelia, nie za-
mestnanci, t. j. ak pracujete, resp. ste pra-
covali ako zamestnanec, nie ste v zozna-
me RPO.
Ak ste v priebehu rokov 2015 – 2020 zme-
nili formu podnikania, t. zn., že ste sa sta-
li zamestnancom alebo naopak ste začali 
podnikať, prosíme o informáciu.
Ak máte záujem podnikať ako slobodné po-
volanie – len autorizácia GaK činností, po-
žiadajte Komoru o vydanie IČO.
K vašej identifi kácii v RPO budeme potrebo-
vať rodné číslo, v prípade podnikania vaše 
IČO.
V prípade akejkoľvek zmeny v podnikaní 
v budúcnosti je potrebné, aby ste o uvede-
nom informovali kanceláriu Komory.

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Krátka správa Komory č. 30/2020 – 
nový predseda ÚGKK SR
20.08.2020

Za nového predsedu ÚGKK SR bol s účin-
nosťou od 20.08.2020 vymenovaný vlá-
dou Ing. Ján Mrva, geodet a okrem iného aj 
AGaK s pozastaveným členstvom.
Novému predsedovi Úradu želáme veľa 
úspechov vo vedení rezortu.
Bližšie informácie z médií nájdete aj na pri-
loženom linku.
https://ekonomika.sme.sk/c/22470861/
jan-mrva-sa-stal-sefom-uradu-geodezie-
kartografi e-a-katastra.html

Krátka správa Komory č. 31/2020 – 
Ukončenie služieb elektronickej pošty 
Telekom
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.09.2020

Vážený člen KGaK,
Telekom pristupuje v súčasnosti k ukončo-
vaniu niektorých produktovo a technologic-
ky starších alebo menej využívaných slu-
žieb. K 31.12.2020 pristupuje k ukončeniu 
poskytovania elektronickej pošty. Prijíma-
nie a odosielanie e-mailov bude funkčné 
do 30. novembra 2020. Po tomto dátume 
(do konca decembra 2020) bude prístup 
do schránky funkčný a budete si môcť stiah-
nuť e-maily, kontakty a udalosti z kalendára. 
Od 1. januára 2021 bude platforma vypnu-
tá a do schránky už nebudete mať prístup. 
Obsah schránok bude vymazaný. Údaje už 
nebude možné žiadnym spôsobom obnoviť.
Pred samotným vypnutím vám Telekom za-
šle výpoveď.
Ak máte pridelené IČO, môžete využiť pre-
chod na riešenie Microsoft Offi ce 365.
V zmysle uvedeného vás žiadame, aby ste 
v prípade ukončenia elektronickej pošty po-
skytovanej Telekomom oznámili svoju novú 
e-mailovú adresu do kancelárie Komory.
Ďakujeme.

Krátka správa č. 32/2020 – 
Stretnutie Komory geodetov a kartografov 
s ÚGKK SR
autor: Ing. Ján Hardoš, 07.09.2020

03.09.2020 sa uskutočnilo prvé ofi ciálne 
stretnutie delegácie Komory s novým pred-
sedom ÚGKK SR Ing. Jánom Mrvom a s ďal-

šími dôležitými predstaviteľmi Úradu. V rám-
ci pracovného rokovania boli okrem iného 
prerokované otázky pripravovanej legisla-
tívy a smerníc, ako aj formy spolupráce me-
dzi Úradom a Komorou so zapojením os-
tatných profesijných organizácii geodetov. 
Rokovanie prebiehalo vo veľmi priateľskej 
a ústretovej atmosfére. Komora zároveň 
odovzdala Úradu pozvánky na VZ Komo-
ry plánované na 02.10.2020 a na 28. slo-
venské geodetické dni plánované na 05. – 
06.11.2020. Foto zo stretnutia v prílohe.

Krátka správa Komory č. 33/2020 – Valné 
zhromaždenie KGaK 2020
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2020

Vážený člen KGaK,
v súlade s momentálnou epidemiologickou 
situáciou na území Slovenskej republiky 
i v zahraničí a s rozhodnutím MZ SR a ÚVZ 
SR, predbežne potvrdzujeme termín kona-
nia VZ KGaK v plánovanom termíne 2. ok-
tóbra 2020 v hoteli DIXON v Banskej Bystri-
ci s pôvodným plánovaným programom.
Pozvánka tvorí prílohu krátkej správy.
Všetky materiály, ktoré budú predmetom ro-
kovania valného zhromaždenia (program, 
čerpanie rozpočtu v roku 2019, návrh roz-
počtu pre rok 2020), vám boli zaslané krát-
kou správou č. 10/2020 a sú umiestnené 
na webovej stránke Komory.
Prikladáme aj zoznam kandidátov navrhova-
ných do orgánov Komory.
Záväznú účasť na valnom zhromaždení 
oznámte obratom písomne, telefonicky ale-
bo e-mailom kancelárii KGaK najneskôr do 
25. septembra 2020.
Dúfame, že riadne valné zhromaždenie bu-
de možné uskutočniť za stanovených bez-
pečnostných a hygienických podmienok 
s účasťou do 500 účastníkov:

–  vstup a pobyt v mieste hromadného 
podujatia bude možné len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (napríklad 
rúško, šál, šatka),

–  dezinfekciu rúk zabezpečí hotel.

Touto cestou žiadame tých, ktorí sa rokova-
nia nemôžu zúčastniť, aby splnomocnili ko-
legov na zastupovanie na rokovaní, aby bolo 
VZ uznášaniaschopné.
V rámci vystúpenia zástupcov ÚGKK SR pri-
jal pozvanie aj nový predseda ÚGKK SR Ing. 
Ján Mrva.

V prípade akýchkoľvek udalostí a opatrení 
štátu, ktoré by mohli narušiť aj tento termín, 
vás budeme včas informovať.

Krátka správa č. 34/2020 – Spresnenie 
k VZ KGaK 
autor: Ing. Ján Hardoš, 21.09.2020

Vážení členovia KGaK.
Vzhľadom na rôzne šumy a neúplné infor-
mácie v médiách v súvislosti s konaním hro-
madných podujatí vás chceme informovať, 
že všetky opatrenia Úradu verejného zdra-
votníctva SR (ÚVZ SR), ktoré sú jedine práv-
ne záväzné pre celú republiku, alebo opat-
renia regionálnych ÚVZ SR, ktoré sú právne 
záväzné len pre konkrétne regióny a ktoré 
môžu byť odlišné a prísnejšie než celore-
publikové opatrenia, sa netýkajú zasadnutí 
a schôdzi štátnych orgánov, orgánov územ-
nej samosprávy a zasadnutí a schôdzí, kto-
ré sa uskutočňujú na základe zákona. Čiže 
táto výnimka v počte osôb v interiéri sa týka 
aj VZ našej Komory, ktoré máme predpísa-
né zákonom uskutočniť minimálne 1x v ro-
ku. Pre tieto organizácie neplatí žiadne ob-
medzenie v počte osôb v interiéri. Situácia 
je teraz odlišná od jari, keď v mesiacoch ma-
rec až máj 2020 bol štátom vyhlásený nú-
dzový stav. Preto pokračujeme v príprave 
VZ KGaK v hoteli Dixon v Banskej Bystrici 
02.10.2020. Zároveň vám chceme pripome-
núť, že najneskorší termín oznámenia vašej 
účasti na VZ je 25.09.2020.
Tých členov, ktorí sa nemôžu alebo nechcú 
osobne zúčastniť na VZ zároveň prosíme, 
aby odovzdali písomné splnomocnenia tým 
kolegom, čo sa osobne zúčastnia. Dajú sa 
zistiť buď cez kanceláriu, alebo cez vašich 
regionálnych zástupcov. Pri konaní VZ hotel 
zabezpečí všetky potrebné hygienické opat-
renia predpísané ÚVZ SR. Veríme, že naše 
VZ bude uznášaniaschopné, bude schopné 
zvoliť nové orgány Komory a že pri dodrža-
ní hygienickej disciplíny aj zo strany účast-
níkov, prebehne veľmi úspešne a bez akých-
koľvek nepriaznivých dôsledkov.
V prílohe vám posielame posledné opatre-
nie ÚVZ SR platné od 18.09.2020, kde na 
strane 9 nájdete výnimky z celoštátnych 
opatrení, ako aj informácie o protiepidemio-
logických a hygienických opatreniach plat-
ných pre tento typ zasadnutí (odsek zvýraz-
nený žltou farbou).
Súčasne prikladáme splnomocnenie.
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Krátka správa č. 35/2020 – 28. slovenské 
geodetické dni 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 25.09.2020

Vážení členovia KGaK,
v záujme zodpovednej prípravy 28. sloven-
ských geodetických dní (28. SGD) sme ich 
organizačné zabezpečenie a konanie kon-
zultovali 23.09.2020 s Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva so sídlom v Ži-
line (RÚVZ), s pracovníkmi jeho epidemio-
logického oddelenia. Urobili sme tak preto, 
aby sme mali istotu, že akcia bude v súlade 
s doteraz vydanými nariadeniami a opatre-
niami konzília odborníkov a pandemickej ko-
misie v súvislosti s COVID-19, a zabezpečili 
tak akciu bez ohrozenia zdravia jej účastní-
kov. Po konzultácii a vysvetlení otázok, kto-
ré mali pracovníci epidemiologického odde-
lenia RÚVZ, sme dostali toto ich stanovisko:
„Čo sa týka vášho podujatia, takúto akciu je 
možné uskutočniť do 500 osôb v interiéri, 
avšak počas podujatia sa všetkým fyzickým 
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám zakazuje usporadú-
vať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, 
spoločenskej či inej povahy (diskotéky, ta-
nečné zábavy a pod.) v prevádzkach verej-
ného stravovania (reštaurácie, bary, nočné 
kluby, pohostinstvá atď.), s výnimkou sva-
dieb, smútočných posedení (karov) a krstín 
do 150 osôb. Reštaurácie hotelov sú zaria-
denia spoločného stravovania.“
Na základe podmienok stanovených RÚ-
VZ nie je teda možné 28. SGD uskutočniť 
v tradičnom formáte, čo so sebou prináša 
mnohé riziká, organizačného aj fi nančné-
ho charakteru. V čase, keď spracúvame tú-
to správu, sa dá vzhľadom na vývoj situácie 
predpokladať, že opatrenia sa budú do plá-
novaného termínu 28. SGD ďalej sprísňovať.
Z dôvodov uvedených v texte sme sa roz-
hodli tohtoročné SGD zrušiť.
Pre všetkých, čo 28. SGD pripravovali je 
vzniknutá situácia – zákaz ich uskutočnenia 
v tradičnej podobe – nepríjemná. Boli sme 
odhodlaní udržať kontinuitu ich konania, 
ako dobrého priestoru pre stretávanie a in-
terakciu geodetickej, kartografi ckej a ka-
tastrálnej komunity na Slovensku.
V budúcnosti budú zrejme podmienky živo-
ta iné ako doteraz. Veríme však, že naša do-
časná vzájomná izolácia neoslabí našu spo-
ločnú tvorivú energiu, a že sa v budúcom ro-
ku stretneme v lepších časoch.
S úctou a vďakou za pochopenie.

Krátka správa Komory č. 36/2020 – 
Zrušenie termínu VZ KGaK 
autor: Ing. Ján Hardoš, 29.09.2020

Vážení členovia KGaK,
vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pan-
démiou COVID-19, najnovšie opatrenia krí-
zového štábu zo včerajška, očakávané za-
jtrajšie vyhlásenie núdzového stavu vládou, 
ako aj zneistenie členov Komory tesne pred 
konaním VZ v dôsledku súčasnej situácie, 
prebehla dnes online komunikácia predsta-
venstva Komory.
Zodpovedne sme zhodnotili situáciu a na-
priek veľkému úsiliu všetkých zúčastnených 
s prípravou už dvakrát posunutého VZ, sme 
v hlasovaní jednomyseľne rozhodli o zru-
šení termínu zasadnutia valného zhromaž-
denia plánovaného na 02.10.2020 v Ban-
skej Bystrici. Predstavenstvo uprednostni-
lo ochranu zdravia svojich členov, ich rodín 
a ich okolia, ako aj zdravý rozum, pred sna-
hou o zorganizovanie VZ za každú cenu 
v tomto termíne.
O ďalšom postupe, aj v závislosti od vývoja 
pandemickej situácie, vás budeme včas in-
formovať.

Krátka správa Komory č. 37/2020 – 
Prezentácia predsedu ÚGKK SR 
autor: Ing. Ján Hardoš, 06.10.2020

Vážení členovia KGaK,
nový predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva po 
dohode s nami poslal na Komoru svoju pre-
zentáciu o stave a zámeroch ÚGKK SR, kto-
rú plánoval predniesť na valnom zhromaž-
dení Komory 02.10.2020. Túto prezentáciu 
vám posielame v prílohe a bude umiestnená 
aj na webovom sídle komory.
Keďže tohtoročné Slovenské geodetické dni 
plánované na 05. – 06.11.2020 sú tiež zru-
šené v dôsledku pandémie koronavírusu, 
túto prezentáciu môžete preposlať aj ostat-
ným geodetom zo súkromnej sféry a štátnej 
správy – nečlenom Komory. Autor s tým sú-
hlasil.
Zároveň chceme pripomenúť, že správa 
predstavenstva o činnosti Komory od val-
ného zhromaždenia 2019 do mája 2020 
a ostatné správy o činnosti Skúšobnej a au-
torizačnej komisie, Disciplinárnej komisie, 
správa o hospodárení Komory v roku 2019 
a revízna správa Dozornej rady za obdobie 
od 01.01.2019 do 31.12.2019, boli už uve-

rejnené v bulletine SGaK č. 2 a sú tiež do-
stupné na webe Komory, v časti registrova-
nej pre členov Komory.

Krátka správa Komory č. 38/2020 – 
Dotazník o BIM 
07.10.2020

Vážení členovia KGaK,
dovoľte, aby sme sa na vás obrátili so žia-
dosťou o vyplnenie krátkeho anonymného 
dotazníka o BIM (z angl. Building Informa-
tion Modeling – Informačné modelovanie 
stavieb), ktorý sme pripravili v spolupráci 
s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krát-
ke a výstižné, preto vám vyplnenie nezabe-
rie viac ako 1 – 3 minúty.
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom 
tohto linku: BIM DOTAZNÍK (https://bimas.
typeform.com/to/q757EhOi)
V samotnom dotazníku sú vložené logické 
linky, takže dotazník reaguje na vami zada-
né údaje. Napr. ak uvediete, že BIM nevyu-
žívate, neponúkne vám otázky ohľadom to-
ho, aké projekty a koľko percent projektov 
robíte v BIM atď. Tento dotazník sa nemá 
vypĺňať „za fi rmu“, ale za konkrétnu osobu, 
ktorá má záujem odpovedať na jednoduché 
otázky, preto vás zároveň prosíme o rozpo-
slanie medzi vašich kolegov.
Účelom dotazníka je získať čo najhodnover-
nejší obraz o aktuálnom stave využívania 
BIM v slovenskom stavebníctve. Vyhodnote-
nie bude už tradične prezentované na 6. ná-
rodnej BIM konferencii 15.10.2020. Tento 
ročník si môžete vďaka partnerom a SKSI 
pozrieť online zadarmo!
Ďakujeme za váš čas.
kolektív BIMaS
 

Krátka správa Komory č. 39/2020 – 
Prieskum k otázke povinnosti číselne 
určovať priebeh hraníc zvyškových 
parciel
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.10.2020

Vážený člen KGaK,
na základe doručených požiadaviek od člen-
skej základne sme mali záujem na našom 
valnom zhromaždení prostredníctvom an-
kety zistiť vašu mienku k otázke povinnosti 
číselne určovať celý priebeh hraníc zvyško-
vých parciel pri tvorbe GP, ktorá dlhodobo 
rezonuje medzi odborníkmi.
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Keďže sme boli nútení vzhľadom na epide-
miologickú situáciu valné zhromaždenie 
zrušiť, využívame možnosť odoslať vám an-
ketu prostredníctvom krátkej správy a takto 
zabezpečiť prieskum medzi členmi Komory 
k tejto otázke.
V záujme zachovania dôveryhodnosti an-
kety potrebujeme, aby ste uviedli základné 
údaje o svojej osobe a typ oprávnenia podľa 
vybraných GaK činností, na ktoré máte kva-
lifi káciu.
Anketou by sme získali názor členov Komo-
ry na túto problematiku, podopretý získaný-
mi údajmi.
Ďakujeme za zapojenie sa do ankety, ktorú 
môžete odoslať na adresu kancelárie Komo-
ry v termíne do 26.10.2020.
O výsledku budete informovaný.

Krátka správa Komory č. 40/2020 – 
Nová služba ÚGKK SR „Zoznam 
konaní G1“
12.10.2020

Vážený člen KGaK,
Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky pripravil na portáli ESKN 
novú službu „Zoznam konaní G1“.
Služba umožňuje efektívnu komunikáciu 
s úradným overovateľom v rámci procesu 
úradného overovania geometrického plánu 
(ďalej len „GP“) po odovzdaní GP na úrad-
né overenie.
Kancelária KGaK

Krátka správa Komory č. 40/2020 – 
Nová služba ÚGKK SR „Zoznam konaní 
G1“ – doplnenie
Hlavným cieľom služby je z pohľadu vyho-
toviteľa GP efektívna a okamžitá informácia 
od úradného overovateľa o výsledku overo-
vacieho konania. Do služby sa prihlasujú iba 
úradní overovatelia, pričom v praxi sa služba 
prejaví novou komplexnou formou zasiela-
nia notifi kácie o overení/neoverení GP spolu 
s unifi kovaným protokolom o kontrole.
Keďže úrad službu spúšťa postupne po kra-
joch, je možné, že nová forma notifi kácií už 
bola postupne zasielaná do e-mailových 
schránok vyhotoviteľom GP. Postupne sa tak 
bude diať vo všetkých prípadoch overovacie-
ho konania.
Následne cieľom informácie v liste bola tá 
skutočnosť, že pre správne fungovanie a prí-

jem takejto novej notifi kácie spolu s proto-
kolom z kontroly je potrebné uvádzať správ-
ny e-mail v XML súbore.
Aj napriek tomu, že sa do služby prihlasujú 
iba úradní overovatelia, bolo potrebné služ-
bu a umiestnenie uviesť v liste z toho dôvo-
du, že od spustenia služby (službu vidia aj 
geodeti) sú už doručované na Úrad dopyty 
a otázky od vyhotoviteľov GP k účelu služby.

Krátka správa Komory č. 41/2020 – 
6. národná BIM konferencia
13.10.2020

Vážený člen KGaK,
krátkou správou č. 38/2020 sme vás po-
žiadali o vyplnenie anonymného dotazníka 
o BIM. Vyhodnotenie bude prezentované 
na 6. národnej BIM konferencii, ktorá bude 
prebiehať online 14. – 15.10.2020.
Konferencia prináša pohľad na aktuálny 
stav implementácie informačného modelo-
vania stavieb na Slovensku pri využití v jed-
notlivých projektových fázach a zároveň po-
máha identifi kovať bariéry a nové výzvy, kto-
ré BIM prináša.
Účasť na online konferencii je bezplatná, no 
s povinnou registráciou: https://www.bimas.
sk/bim-konferencia-2020

HARMONOGRAM PODUJATIA
14.10.2020 – 09:00 – 16:30 
BIM WORKSHOP
15.10.2020 – 09:00 – 16:30 
BIM KONFERENCIA
 

Krátka správa Komory č. 42/2020 – 
INGEO & SIG 2020 
16.10.2020

Vážený člen KGaK,
posielame vám informáciu o konaní medzi-
národnej online konferencie – 8th INGEO In-
ternational Conference on Engineering Sur-
veying & 4th SIG Symposium on Enginee-
ring Geodesy, virtual conference, October 
22 – 23, 2020, ktorú organizuje Katedra 
geodézie SvF STU v Bratislave v spolupráci 
s Uni Zagreb, Fakultou geodézie, so Spoloč-
nosťou geodetov v Chorvátsku a pod záštitou 
FIG. 
Konferencia bola plánovaná na apríl 2020 
v Dubrovníku, pandémia COVID však zne-
možnila jej uskutočnenie.

Na otvorení konferencie vystúpia:

Prof. Rudolf Steiger – prezident FIG,
Prof. Almin Dapo – dekan Fakulty geodézie 
Uni Zágreb
Ing. Adrian Jadro – predseda Chorvátskej 
komory geodetov
Ing. Damir Šantek – predseda Úradu 
geodézie Chorvátska
Prof. Rinaldo Paar – predseda Spoločnosti 
geodetov Chorvátska
Prof. Alojz Kopáčik – predseda vedeckého 
výboru konferencie
Konferencia sa koná – online – info na http: 
//ingeo-sig2020.hgd1952.hr/. 
Registrácia je stále možná. Rokovací jazyk 
anglický.

Krátka správa Komory č. 43/2020 – 
Nová e-mailová adresa Komory geodetov 
a kartografov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.10.2020

Vážený člen KGaK,
krátkou správou č. 31/2020 sme vás infor-
movali o ukončení služieb elektronickej po-
šty Telekom a následne aj Komora prijala vý-
poveď k zmluve o poskytovaní služby elek-
tronickej pošty.
Prijímanie a odosielanie e-mailov na pôvod-
nú adresu Komory bude funkčné do 30. no-
vembra 2020. Po tomto dátume dôjde k zne-
funkčneniu e-mailovej adresy komorag@mail.
t-com.sk.
Touto cestou vám oznamujeme novú e-ma-
ilovú adresu Komory geodetov a kartogra-
fov, ktorá je už funkčná:
kgk@kgk.sk

Krátka správa Komory č. 44/2020 – 
Uznesenie vlády SR č. 678 k návrhu 
na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného 
núdzového stavu
autor: Ing. Ján Hardoš, 23.10.2020

Vážený člen KGaK,
z dôvodu prijatého návrhu na rozšírenie 
opatrení v rámci vyhláseného núdzového 
stavu vám v prílohe posielame konkrétne 
znenie uznesenia vlády SR, ktorým je ob-
medzená sloboda pohybu a pobytu, pre bliž-
šie vysvetlenie možnosti výkonu vašej práce 
v danom období:
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VIAC NEŽ, 

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

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

SILNÁ ZNAČKA.

–  bod A.1. sa týka obyvateľov a členov 
KGaK okresov Námestovo, Tvrdošín, 
Dolný Kubín a Bardejov,

–  bod A.2. sa týka obyvateľov a členov 
KGaK ostatných okresov.

Vláda obmedzuje
A.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného 
zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štá-
tu v čase vojny, vojnového stavu, výnimoč-
ného stavu a núdzového stavu v znení ne-
skorších predpisov v územných obvodoch 
okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín 
a Bardejov slobodu pohybu a pobytu záka-
zom vychádzania od 24. októbra 2020 do 
1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 
01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obme-
dzenie sa nevzťahuje na: 

1.  cestu do a zo zamestnania a cestu na vý-
kon podnikateľskej činnosti alebo inej ob-
dobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, 
ktorá sa preukáže negatívnym výsled-
kom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifi kovanému na území Európ-
skej únie na ochorenie COVID-19 vykona-
ným najviac 24 hodín pred platnosťou zá-
kazu podľa tohto uznesenia,

2.  cestu do a zo zamestnania a cestu na vý-
kon podnikateľskej činnosti alebo inej ob-
dobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, 
ktorá sa preukáže negatívnym výsled-
kom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifi kovanému na území Európ-
skej únie na ochorenie COVID-19 vyko-
naným počas trvania zákazu podľa tohto 
uznesenia,

A.2. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného 
zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočné-
ho stavu a núdzového stavu v znení neskor-
ších predpisov na území Slovenskej republi-
ky, okrem územných obvodoch okresov Ná-
mestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov 
slobodu pohybu a pobytu zákazom vychá-
dzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 
2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa ne-
vzťahuje na:
1.  cestu do a zo zamestnania a cestu na 

výkon podnikateľskej činnosti alebo inej 
obdobnej činnosti.
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Tlačová správa ku Komplexnej pozemkovej reforme 2020
 

07.09.2020 bola usporiadaná tlačová 
konferencia na tému

Komplexná pozemková reforma – nevyhnut-
ná podmienka obnovy hospodárstva SR

Zúčastnili sa na nej:
Ing. Tomáš Malatinský, MBA, 
prezident AZZZ SR
Ing. Vladimír Uhlík, 
predseda Komory pozemkových úprav 
a Zamestnávateľského zväzu geodézie 
a kartografi e
Bc. Emil Macho, 
predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory
Ing. Milan Muška, 
výkonný podpredseda Združenia miesta 
a obcí Slovenska

Poukázali sme na súčasnú nelichotivú situá-
ciu v oblasti evidovania pozemkového vlast-
níctva ktorú zažíva takmer každý občan Slo-
venska, podnikateľské subjekty, či samo-
správa.

Prišli sme s návrhom na Komplexnú po-
zemkovú reformu, ktorá by mohla v čase, 
keď EÚ ponúka fi nančné zdroje primárne na 
zmysluplné reformy, naštartovať unikátnu 
obnovu katastrálneho operátu a odstrániť 
administratívnu záťaž spočívajúcu v extrém-
nej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, 

čím dôjde k zlepšeniu podnikateľského pro-
stredia, podpore investícií, ekologickej udr-
žateľnosti a revitalizácii vidieka.

Myslíme si, že pozemková reforma by 
mala byť jednou z priorít vlády, lebo všetky 
opatrenia na revitalizáciu a využívanie kraji-
ny, opatrenia proti dôsledkom klimatických 
zmien, ekosystémové služby a ďalšie čin-
nosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov je 
možné vykonávať len na majetkovo usporia-
daných pozemkoch.

Kontakt: Zamestnávateľský zväz geodé-
zie a kartografi e, www.zzgk.sk, Ing. Matej 
Vagač, zzgk@zzgk.sk, 0905 345 291

Komplexná pozemková reforma ako nutná 
podmienka obnovy hospodárstva SR

V čase, keď na národnej i európskej úrov-
ni prebieha diskusia o spôsoboch obnovy 
a oživenia hospodárstva EÚ, o potrebných 
reformách a zmysluplnom využití európ-
skych prostriedkov, chceme upozorniť na 
neuspokojivý stav, v akom sa v Slovenskej 
republike nachádza pozemkové vlastníctvo.

Vláda SR bude mať v nadchádzajúcom 
období k dispozícii európske zdroje z ne-
vyčerpaného minulého, ako aj z nového 
programovacieho obdobia a navyše ešte aj 
z nového protikrízového reformného progra-
mu Next Generation EU (NGEU). Očakáva-
me, že reformy budú obsahovať inštitucio-

nálne, legislatívne, organizačné a vecné 
opatrenia odstraňujúce najväčšie deformá-
cie dnešného systému, ktoré sú prekážkami 
jeho lepšieho a efektívnejšieho fungovania.

Slovenská republika akútne potrebuje kom-
plexnú pozemkovú reformu, keďže je v sú-
časnosti znemožnený racionálny a efektívny 
výkon vlastníckeho práva, a to z ekonomic-
kého i environmentálneho podhľadu. V sú-
časnosti, keď je potrebné prijať zásadnejšie 
opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschop-
nosť slovenských podnikov, keď Európska 
únia v rámci programu obnovy poskytne jed-
notlivým ekonomikám externé zdroje fi nanco-
vania, najmä do oblasti reforiem, treba prijať 
opatrenia meniace súčasný stav aj v oblasti 
pozemkového vlastníctva.

Základné problémy v oblasti pozemkového 
vlastníctva na Slovensku:
• Stav evidovaný ≠ stav právny ≠ stav 

skutočný. Nespoľahlivé výmery parciel, 
nemožnosť presného vytýčenia hranice 
pozemku – problémy, s ktorými sa už 
bežne stretol každý občan. Je to nesúla-
dom medzi stavom evidovaným v katastri 
a skutočným stavom v teréne. 

• Nízka kvalita. Na viac ako 50 % územia 
stále používame mapy, ktoré vznikli pred 
približne 100 rokmi rôznymi aj nečíselný-
mi metódami. Napriek efektnému publi-
kovaniu katastrálnych dát na štátnych we-
bových portáloch je ich technická kvali-
ta a geometrická presnosť nedostatočná 
a zostala rovnaká ako v čase ich vzniku. 

• Vysoká rozdrobenosť. Extrémna rozdro-
benosť pozemkového vlastníctva mimo 
obcí a miest, teda v krajine (najmä poľ-
nohospodárska a lesná pôda) generuje 
nemožnosť efektívne nakladať so svo-
jím vlastníctvom (priemerný počet spolu-
vlastníkov je 11,1 na jednu parcelu, počet 
vlastníckych vzťahov je cca 97 miliónov 
a približne 8 miliónov parciel). 

• Neusporiadané vlastnícke práva. V ka-
tastri je neprehľadnosť, lebo sa súbežné 
spravujú a vedú 2 registre (register C a re-
gister E). Pre bežného občana je to kompli-
kované a nesúrodé, neúplné a chybové. 

Momentka 
z tlačovej 
konferencie
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• Nedostatočná integrácia mapových pod-
kladov. Absentuje prepojenie katastrál-
neho portálu na iné dátové zdroje z ob-
lasti územného plánovania, stavebného 
konania, ochrany životného prostredia 
atď. Evidencia pozemkového vlastníctva 
je dôležitou agendou verejnej správy – jej 
forma, spôsoby prepojenia s inými rezort-
mi, ale najmä kvalita vstupných dát pria-
mo i nepriamo podmieňujú efektívnosť 
využitia a ochrany súkromného i verejné-
ho vlastníctva nehnuteľností.

Chceme preto predostrieť myšlienku, že 
prostriedky na obnovu hospodárstva je 
zmysluplné použiť aj na zmazanie investič-
ného dlhu a administratívnej záťaže v ob-
lasti pozemkového vlastníctva, ktorého 
usporiadanie, efektívna evidencia a sprá-
va je predpokladom pre rozvoj ekonomiky, 
ochranu prírody a využitie potenciálu skry-
tého v pôde a krajine. Usporiadanie pozem-
kového vlastníctva navyše výrazne zjedno-
duší realizovanie mnohých opatrení potreb-
ných na zelený reštart ekonomiky, s ktorým 
počíta aj vláda Slovenskej republiky.

Existujúce stratégie štátu predpoklada-
jú usporiadanie pozemkového vlastníctva 
v horizonte tridsiatich rokov. Bez usporiada-
nia pozemkového vlastníctva nebude mož-
ná realizácia mnohých opatrení, napríklad 
na zmiernenie účinkov klímy, či zlepšenie 
stavu biotopov, ktoré sa dnes nachádzajú 
v nepriaznivom stave, čo môže vyústiť aj 
do konaní zo strany Európskej komisie za 
nedodržanie európskej legislatívy. Napriek 
tomu, že existujú zásadné dôvody na urých-
lenie usporiadania pozemkového vlastníc-
tva, doterajšie tempo nedáva nádej ani na 
dokončenie procesu v plánovaných tridsia-
tich rokoch.

Komplexnosť problému, akým je neuspo-
riadané pozemkové vlastníctvo v SR, si vy-
žaduje aj komplexné a systémové riešenie. 
Sme presvedčení, že usporiadanie pozem-
kového vlastníctva, ktoré umožní ďalšie ak-
tivity v krajine, je presne tým opatrením, aké 
predstavuje v čase hospodárskej krízy ro-
zumné výdavky do budovania infraštruktú-
ry štátu.

Na zlepšenie súčasného nevyhovujúceho 
stavu navrhujeme vybrané opatrenia pred-

stavujúce síce čiastkové a postupné, ale 
proreformné riešenia, ktoré môžu priniesť 
výrazné zlepšenie kvality katastrálneho ope-
rátu a usporiadania súkromného vlastníctva, 
čím súčasne prispejú aj k zlepšeniu podni-
kateľského prostredia a právnej istoty.

 Pozemkové úpravy (PÚ)
 Obnova katastrálneho operátu 

novým mapovaním (OKO NM)
 Úprava vlastnícko-užívateľských 

vzťahov k poľnohospodárskej pôde
 Koordinačná schéma usporiadania 

pozemkového vlastníctva
 Rozšírenie funkcionality 

katastrálneho portálu
 Opatrenia na zvýšenie ekologickej 

stability
 Legislatívne opatrenia

Podstatnou vlastnosťou takejto reformy mu-
sí byť skokové navýšenie počtu realizova-
ných projektov PÚ aj OKO NM, a nastavenie 
poradia projektov, ktoré zabezpečia, že sa 
v relatívne krátkom čase (napr. 10 až 15 ro-
kov) podarí ukončiť usporiadanie pozemko-
vého vlastníctva na podstatnej časti územia 
SR – a to v lokalitách, čo si to prioritne vy-
žadujú z dôvodov ochrany prírody (potreba 
usporiadania pozemkov v chránených úze-
miach), hospodárenia na pôde, či z dôvodov 
zamýšľaných investícií v infraštruktúre.

Spustenie, resp. nespustenie komplex-
nej pozemkovej reformy na dlhé obdobie 
určí, či sa v oblasti usporiadania pozemko-
vého vlastníctva priblížime vyspelým kraji-
nám v dohľadnom čase, alebo či túto úlohu 
opäť odsunieme na neurčito.

Nižšie uvedené organizácie sa pripojili k iniciatíve a podporujú Komplexnú pozemkovú reformu.

Momentka 
z tlačovej 
konferencie
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MSP Rapid On-Board: nové riešenie pre monitorovacie aplikácie

Ďalšie informácie o riešeniach Topcon pre monitoring, ako aj o ostatných geodetických riešeniach vám radi poskytneme na známom kontakte:
SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Ofi ciálny zástupca DJI Enterprise pre Slovenskú republiku: 3gon Slovakia, s. r. o.  www.3gon.eu, info@3gon.eu.

Firma Topcon predstavuje svoje nové riešenie pre 
monitorovacie projekty s menšími rozmermi.

Nový softvér MSP Rapid On-Board pre monitorovacie 
totálne stanice Topcon 
radu MS.

Riešenia MSP založené na platforme presných 
monitorovacích totálnych staníc Topcon predstavujú 
ideálnu vstupnú bránu do sveta vysoko presných 
monitorovacích aplikácií. MSP riešenia sú vhodné na 
všetky typy úloh, ako je monitorovanie mostov, stavieb, 
priehrad a zosuvov pôdy.

Softvér MSP On-Board beží priamo vo veľmi presných 
monitorovacích totálnych staniciach Topcon radu MS-
AX. Obsahuje všetky potrebné funkcie na vytvorenie 
kompletného monitorovacieho systému.

V prípade rozsiahlejších monitorovacích projektov so 
stovkami sledovaných bodov a množstvom totálnych 
staníc poskytuje Topcon riešenie so softvérom Delta 
Monitoring. Tento systém sa úspešne využíva napr. pri 
výstavbe nových trás parížskeho metra.

Riešenie pre monitoring

Výrobca bezpilotných leteckých prostriedkov DJI 
predstavil na online veľtrhu Intergeo 2020 nové 
produkty. Jedným z nich je DJI Zenmuse L1, nový 
lidarový a RGB snímač v jednom.

Ako lidar je použitý ultraľahký modul od fi rmy Livox 
(ktorá vznikla v rámci inkubačného programu DJI 
v roku 2007). Zorné pole lidaru je 70 stupňov. 
Modul obsahuje presnú IMU jednotku a 20 Mpx 
kameru s jednopalcovým snímačom typu CMOS 
a mechanickou uzávierkou. Modul je umiestnený 
na trojosovom stabilizovanom závese.

Zenmuse L1 dokáže v reálnom čase vytvárať plno-
farebné mračná bodov, pričom v jednom lete je 
možné nasnímať územie s rozlohou až dva štvor-
cové kilometre. Snímač má dosah 450 metrov 
a vytvára mračno bodov rýchlosťou 240-tisíc bodov 
za sekundu.

DJI Zenmuse L1 LiDAR

Modul podporuje dva režimy snímania – Line Scan Mode a Non-repetitive Scanning Mode, čo je 
technológia vyvinutá práve Livoxom. To umožňuje zber dát v akomkoľvek smere namiesto obvyklého 
snímania pozdĺž defi novanej roviny.
Zenmuse L1 má certifi káciu IP44, môže sa teda používať aj v daždi alebo v hmle. Aktívna skenovacia 
metóda umožňuje lietať aj v horších svetelných podmienkach.

DJI Zenmuse L1 má byť v predaji začiatkom roka 2021, demo si môžete u nás vyskúšať už teraz!
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Leica GS18 I

– spoznajte výkon vizuálneho merania 

Firma GEOTECH Bratislava, s. r. o., zaradila do svojej 
ponuky najnovší revolučný model Leica GS18 I, kto-
rý opäť dokazuje, že Leica Geosystems určuje smer 
vývoja geodetickej techniky vo svete.

Leica GS18 I je flexibilne použiteľný, geodetický 
GNSS RTK rover s technológiou vizuálneho určova-
nia polohy. Je špeciálne navrhnutý pre profesionál-
nych geodetov na zameranie bodov, ktoré predtým 
nebolo možné odmerať pomocou RTK rovera do-
statočne jednoducho a presne. Teraz môžete veľmi 
rýchlo nasnímať lokalitu a na snímkach odmerať že-
lané body, buď priamo v teréne alebo neskôr v po-
hodlí kancelárie. Pre GS18 znamená „I“ Imaging, či-
že snímkovanie.
Spojením senzorov GNSS, IMU a digitálnej kamery 
do technológie vizuálneho určovania polohy vznikol 
GNSS RTK rover s takým výkonom, ktorý umožňu-
je zamerať všetko, čo okolo seba vidíte. GS18 I má 
všetky funkcie modelu Leica GS18 T a navyše vizu-
álne určovanie polohy, pomocou ktorého môže geo-
det mapovať body pri naklonenej alebo urovnanej 
výtyčke:

Viac informácií o novom RTK roveri Leica GS18 I získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, 
vo firme GEOTECH Bratislava, s. r. o., na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps@geotech.sk.

• Merať body v lokalitách s prekážkami vo výhľade 
na družice. 

• Zamerať body, ktoré ste predtým nemohli odmerať 
vaším RTK roverom. 

• Zvýšiť flexibilitu a kontrolu nad výsledkami bez 
potreby použiť inú, menej výkonnú geodetickú 
techniku. 

• Mapovať stovky bodov s geodetickou presnosťou 
za niekoľko minút. 

• Nasnímať rýchlo objekty záujmu a neskôr sa 
rozhodnúť, čo na snímkach odmerať – dokonca aj 
vtedy, ak sa medzitým situácia v lokalite zmenila, 
alebo sa objekty na meranie úplne stratili. 

• Stačí kliknúť na snímku a vytvoríte bod v teréne 
alebo v kancelárii. 

• Rýchlo a presne zachytíte každý detail. 

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk alebo priamo na: info@geopriestor.sk a  +421 907 821 224.

Profesionálny GNSS prijímač Emlid Reach RS2

Spoločnosť Emlid prináša na slovenský trh profesionálny GNSS prijímač 
pre geodetov Reach RS2, ktorý predstavuje nasledujúcu generáciu 
osvedčeného GNSS prijímača Reach RS.

Emlid Reach RS2 predstavuje ľahký, odolný 3-frekvenčný prijímač 
s centimetrovou presnosťou. Výborná cena, skvelá výdrž batérie, vysoká 
odolnosť a exkluzívny dizajn ho predurčujú na každodennú prácu. Emlid Reach 
RS2 pracuje so všetkými súčasnými satelitnými systémami a v spolupráci 
s korekčnou službou SKPOS dosiahnete pri RTK meraní za niekoľko sekúnd 
fi xné riešenie s centimetrovou presnosťou. Prijímač taktiež disponuje 
možnosťou spracovania postprocessingu, čo rozširuje možnosti práce. Reach 
RS2 s váhou len 950 gramov je jedným z najľahších prijímačov na trhu 
a v spojení s polykarbonátovým telom potiahnutým elastomérom dosahuje 
krytie IP67, čo z RS2 robí prijímač, ktorý zvládne naozaj náročné podmienky. 
Prijímač napája 6 400 mAh batéria s vynikajúcou výdržou až 22 hodín.

GNSS prijímač je možné používať s osvedčeným poľným softvérom 
Carlson SurvCE, aplikáciami pre GIS či vstavanou aplikáciou na meranie 
Reach View.
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Rozhodnutie predstavenstva o odpore
 
Predstavenstvo Komory geodetov a kartogra-
fov na svojom mimoriadnom zasadnutí roz-
hodlo o podanom odpore proti rozhodnutiu 
Disciplinárnej komisie Komory, ktorým bola 
členovi Komory udelená sankcia podľa čl. 11, 
odsek 4, písm. c) Disciplinárneho poriadku 
z dôvodu porušenia jeho povinnosti v zmysle 
§ 5, ods. 2, písm. c) zákona č. 216/1995 Z. z. 
o Komore geodetov a kartografov, ako aj 
čl. 4, bod 2, písm. c) a e) Stanov komory (uza-
tvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone geodetických 
a kartografi ckých činností; poistenie musí tr-
vať po celý čas výkonu činnosti), a to vylú-
čenie z komory na dobu jedného roka, takto:
Predstavenstvo Komory geodetov a karto-
grafov rozhodnutie Disciplinárnej komisie ruší 
v zmysle § 17, ods. (5) zákona č. 216/1995 
Z. z. a čl. 8, bodu 9, písm. a) Disciplinárneho 
poriadku a vracia vec Disciplinárnej komisii 
na disciplinárne konanie a nové rozhodnutie.
 
Elektronické hlasovanie per rollam o roz-
hodnutí P-KGaK: 
9 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa

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

Informácie z elektronického zasadania predstavenstva KGaK 
20.07.2020

Vyhodnotenie vzdelávania za obdobie 
2017 – 2019

Na základe vyhodnotenia sústavného vzde-
lávania členov Komory za obdobie 2017 – 
2019 kanceláriou komory predstavenstvo 
rozhodlo, že je potrebné podať návrh na za-
čatie disciplinárneho konania z dôvodu po-
rušenia povinností sústavného vzdelávania 
AGaK za hodnotené obdobie všetkým čle-
nom Komory, ktorí si povinnosť v hodnotia-
com období nesplnili. V zmysle uvedeného 
prijíma uznesenie č. 23/2020. Ide o 62 ak-
tívnych členov a 14 členov s pozastaveným 
členstvom. Predstavenstvo navrhuje odo-
vzdať návrh na disciplinárne konanie prís-
lušným členom.

Uznesenie 23/2020 Z č. 3/2020

Predstavenstvo Komory predkladá predse-
dovi Disciplinárnej komisie Komory návrh 
na disciplinárne konania pre členov Komo-
ry, ktorí si nesplnili povinnosti sústavného 
vzdelávania za hodnotiace obdobie 2017 – 
2019.
Z: Ing. Pobjecký, Ing. Geisseová T: ihneď

 

Čerpanie Sociálneho fondu solidarity 
(SFS)
 
Ing. Geisseová – v rámci členského príspev-
ku bola vyzbieraná suma do SFS. V tomto 
roku sú evidované úmrtia členov KGaK Ing. 
Milan Paulík, Ing. Slavomír Hitka, Ing. Teo-
dor Halás, Ing. Miroslav Oško a z tohoto dô-
vodu Ing. Geisseová predkladá predstaven-
stvu návrh na čerpanie prostriedkov pre ich 
rodiny.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500 eur/člen.

Uznesenie 24/2020 Z č. 3/2020

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o fi nančnej 
podpore pre rodiny zomrelých členov Ko-
mory príspevkom na úhradu pohrebných 
nákladov.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

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

Na základe epidemiologickej situácie na 
Slovensku, vzhľadom na zhoršujúcu sa situ-
áciu s pandémiou COVID-19, sú prijímané 

opatrenia krízového štábu, ktoré obmedzu-
jú organizovanie hromadných akcií. Z tohto 
dôvodu boli zrušené mnohé pripravované 
konferencie, 28. SGD, ako aj koncom roka 
pripravované regionálne stretnutia.
 

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 odb. komisií T: predbežne

Informácie z online zasadania predstavenstva KGaK 
29.10.2020



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|2020 37

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

Po zmene vedenia na ÚGKK SR sa usku-
točnilo 03.09.2020 prvé ofi ciálne stretnu-
tie delegácie Komory (Ing. Hardoš Ján, Ing. 
Hudec Miroslav, Ing. Anna Holá, Ing. Strom-
ček Vladimír, Ing. Jozef Pobjecký, Ing. Vá-
zal Vladimír) s novým predsedom ÚGKK 
SR Ing. Jánom Mrvom a s ďalšími dôle-
žitými predstaviteľmi Úradu. V rámci toh-
to stretnutia boli okrem iného prerokované 
aj otázky pripravovanej legislatívy a smer-
níc, ako aj formy spolupráce medzi Úradom 
a Komorou so zapojením aj ostatných pro-
fesijných organizácií geodetov.

15.10.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnu-
tie k zákonu o Komore za účasti Ing. Hardoša, 
prof. Kopáčika, Ing. Hudeca, predsedu Úradu 
Ing. Mrvu, podpredsedu Úradu Ing. Raškovi-
ča, zástupcu úradu vlády, sekcie pre legisla-
tívu JUDr. Pavla Ňuňuka, ktorý bude mať na 
starosti legislatívu nášho rezortu, riaditeľov 
odborov Úradu a členov legislatívneho odbo-
ru Úradu. Dohodnutý bol časový rámec prijí-
mania zákonov – o Komore geodetov a kar-
tografov, o geodézii a kartografi i (predpoklad 
v priebehu roka 2021), katastrálneho zákona 
(pri ktorom sa očakáva, vzhľadom na predpo-
kladané množstvo pripomienkujúcich subjek-
tov, zdĺhavejší legislatívny proces). Pracovné 
stretnutie 30.10.2020 bolo z dôvodu pande-
mických opatrení štátu zrušené Úradom. Po-
sledná verzia nášho zákona pripravená Legis-
latívnou radou Komory a Úradom z augus-
ta 2019 bola ešte doplnená pripomienkami 
právnej kancelárie Komory, ktoré budú ešte 
prerokované s Úradom. 

 

Rôzne

Cenník GaK prác

Ing. Repáň zapracoval väčšinu pripomie-
nok do návrhu pripraveného cenníka (ver-
zia č. 2).
V týchto dňoch ho ešte oslovil člen Komory, 
ktorý mal záujem o konzultáciu a pripomien-
kovanie hodinových sadzieb a cien za GP. 
Po tomto stretnutí bude navrhnutá 3. verzia 
cenníka a následne vyvolané rokovanie k je-
ho tlači.

Mandátny certifi kát AGaK

Ing. Hudec, Ing. Repáň sa zúčastnili na ro-
kovaní v ÚGKK SR.
Na základe dohody na spoločnom rokovaní 
so zástupcami Úradu, na ktorom bol pred-
ložený návrh vizuálu mandátneho certifi ká-
tu autorizovaného geodeta a kartografa vy-
pracovaný Komorou, bola spracovaná jeho 
úprava, aby spĺňala zadefi nované podmien-
ky:

1. Podmienka, aby sa vizuál zmestil do po-
pisového poľa GP a ZPMZ.

2. Návrh rešpektuje statické a dynamické 
polia (dynamické polia sú bez diakritiky).

3. Poradie jednotlivých polí podľa vizuálu 
mandátneho certifi kátu úradného overo-
vateľa.

Následne bude návrh podkladom na rokova-
nie s certifi kačnou autoritou.
Na rokovaní bol tiež predstavený spôsob au-
torizovania mandátnym certifi kátom. Cez 
webovú službu sa AGaK prihlási cez USB 
kľúč so svojimi prihlasovacími údajmi, nahrá 
potrebný dokument a tlačidlom „Podpísať“ 
zadá svoj kód. Podpis sa vizualizuje spolu 
s podpisom úradného overovateľa nad roz-
piskou.

Medzinárodné aktivity

VZ FIG a Working Week plánované na 
10. až 15. mája 2020 v Amsterdame bolo 
zrušené pre pandemickú situáciu. Časť 
tém a referátov pripravených na odbor-
nú časť WW FIG bola zverejnená online 
formou a špeciálnym Newslettrom FIG. 
Taktiež počas online konferencie INGEO & 
SIG2020 22. – 23.10.2020 (ktorú už tra-
dične organizuje prof. Kopáčik v spolupráci 
s chorvátskymi kolegami a ktorá sa usku-
točňuje pod záštitou FIG), bola prednesená 
aj výzva k voľbám predsedov komisií FIG 
pre obdobie 2022 – 2026. VZ FIG s voľba-
mi sa v roku „2020+1“ uskutoční v Holand-
sku – Utrecht (možno online).

Na konferencii INGEO & SIG2020 sa online 
zúčastnilo 400 účastníkov. V úvode zasadania 

mal príhovor prezident FIG Rudolf Staiger a vy-
zval k nominácii členov pre Komisiu č. 6 (IG).
Uskutočnila sa aj výročná konferencia Komi-
sie č. 7 (Kataster) 20. – 22.10.2020 (onli-
ne) so 600 účastníkmi.

CLGE – Plánované jarné VZ CLGE v Skop-
je bolo zrušené. Jesenné VZ CLGE 18. – 
19.09.2020 sa uskutočnilo online. Fyzicky 
sa na zhromaždení zúčastnilo sedem ľudí 
v Aténach a 39 delegátov online. Zastúpe-
ných bolo spolu 31 rôznych krajín vrátane 
jedného pozorujúceho člena. Za KGaK a Slo-
vensko sa na ňom zúčastnil Ing. Ján Hardoš. 
Prebehli workshopy a voľby (ktoré stanovy 
umožňujú aj online). Na voľbách Ing. Har-
doš, služobne a vekom najstarší delegát, 
pôsobil ako člen volebnej komisie. Novým 
prezidentom CLGE sa stal Vladimir Krupa 
(Chorvátsko).

Redakčná rada SGaK

Predseda redakčnej rady (RR) SGaK Ing. 
Štefan Lukáč žiada členov predstavenstva 
o návrh nového člena redakčnej rady z je-
ho radov, ktorý by sa aktívne zapájal do prác 
na tvorbe bulletinu. Vzhľadom na náročnosť 
práce redakčnej rady a jej neadekvátne 
ohodnotenie, stály nedostatok príspevkov 
a náročnosť ich získavania, žiada aj o navý-
šenie prostriedkov o 1 000 eur/číslo na zvý-
šenie odmeny pre aktívnych členov RR.
Ing. Geisseová – členovia RR pracujú na tvor-
be 3. čísla SGaK. Pre nedostatok príspevkov 
a súčasnú situáciu na Slovensku nie je v tom-
to roku plánované 4. číslo bulletinu.

Obsah 3. čísla:
Šlahor, P.: 
Rozhraničovanie československo-
maďarskej štátnej hranice po 100 rokoch 
od Trianonu.
Urban J. – Vagač, M.: 
Komplexná pozemková reforma 2020 
ako nevyhnutná podmienka obnovy 
hospodárstva SR.
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Rozhodnutie predstavenstva

Predstavenstvo Komory geodetov a karto-
grafov na svojom mimoriadnom zasadnu-
tí 20.07.2020 rozhodlo o podanom odpore 
proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Ko-
mory, ktorým bola AGaK udelená sankcia 
podľa čl. 11, odsek 4, písm. c) Disciplinárne-
ho poriadku z dôvodu porušenia jeho povin-
nosti v zmysle § 5, ods. 2, písm. c) zákona 
č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kar-
tografov, ako aj čl. 4, bod 2, písm. c) a e) 
Stanov komory (uzatvorenie zmluvy o pois-
tení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone geodetických a kartografi ckých čin-
ností; poistenie musí trvať po celý čas vý-
konu činnosti), a to disciplinárnu sankciu vy-
lúčenie z Komory na jeden rok, takto:

Predstavenstvo Komory geodetov a karto-
grafov rozhodnutie Disciplinárnej komisie 
ruší v zmysle § 17, ods. (5) zákona č. 216/
1995 Z. z. a čl. 8, bodu 9, písm. a) Discipli-
nárneho poriadku (pre procedurálne nedo-
statky) a vracia vec Disciplinárnej komisii 
na disciplinárne konanie a nové rozhodnutie. 
 
Rozhodnutie DK KGaK:
Disciplinárna komisia v novom rozhodnutí 
zohľadnila poľahčujúce okolnosti a vydala 
príslušnému členovi Komory nové discipli-
nárne opatrenie fi nančnú pokutu. 

Vyhodnotenie vzdelávania za obdobie 
2017 – 2019

Predstavenstvo Komory odoslalo 21.08. 
2020 Disciplinárnej komisii návrhy na zača-
tie disciplinárneho konania (DK) vo veci ne-
splneného vzdelávania za obdobie 2017 – 
2019.
Disciplinárna komisia KGaK následne odo-
slala príslušným AGaK žiadosť o vyjadrenie 
k návrhom na začatie DK v danej veci.
V priebehu septembra boli prijaté do prís-
lušných členov Komory vyjadrenia, a tie boli 
odovzdané na riešenie Disciplinárnej komi-
sii.

Konferencia Stavebné úrady 2020

Ing. Hardoš sa na základe pozvania predse-
du SKSI (Slovenská komora stavebných in-
žinierov) zúčastnil na konferencii Stavebné 
úrady 2020, ktorá sa uskutočnila 24. a 25. 
septembra 2020 v Jasnej. Venovaná bola 
smerovaniu legislatívy v oblasti stavebníc-
tva a životného prostredia, pozícii projektan-
ta v novej legislatíve, energetickej hospodár-
nosti budov, ale aj dôležitým témam, ktoré 
rezonujú v spoločnosti.

Trestné oznámenie pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu

Člen Komory 06.06.2020 oznámil neopráv-
nené autorizačné overenia GP – zneužitie 
jeho pečiatky vyrobeným duplikátom a sfal-
šovanie jeho podpisu. V nadväznosti na uve-
dené 15.06.2020 Komora podala trestné 
oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu členom Komory.

Info zákon verzus Autorský zákon

Člen KGaK sa stretol so skutočnosťou, kde 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bola doru-
čená okresnému úradu žiadosť o sprístup-
nenie informácií. Občan OÚ žiada o zaslanie 
informácie, kto urobil porealizačné zame-
ranie uvedenej stavby a žiada zaslať kópiu 
dokumentácie porealizačného zamerania. 
Okresný úrad im dal otázku, či môže poskyt-
núť občanovi fotokópiu porealizačného za-
merania. Vzťahuje sa na zverejnenie pore-
alizačného zamerania ochrana autorských 
údajov alebo nejaký iný právny predpis? Pla-
tia podobné pravidlá (autorský zákon) pri 
sprístupňovaní projektovej dokumentácie 
podľa infozákona?

Ing. Hardoš: 
1) Podľa názoru P-KGaK sa na GaK práce 
nevzťahuje ochrana autorských práv, keďže 
sa vyhotovujú na základe právnych a tech-
nických predpisov a predpísaných postupov.
2) Infozákon č. 211/2000: pokiaľ akékoľvek 
GaK práce boli vyhotovené na základe objed-

návky nepovinnej osoby (defi nícia povinných 
osôb – § 2 infozákona) aj keď sa následne 
odovzdali povinnej osobe (z ktorej rozpočtu 
sa však nefi nancovali), platí § 11 infozákona:
 
§ 11
Ďalšie obmedzenia prístupu 
k informáciám
(1) Povinná osoba obmedzí sprístupnenie 
informácie alebo informáciu nesprístupní, 
ak
a) jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú 
povinnosť zákon neukladá a ktorá na vý-
zvu povinnej osoby písomne oznámila, že 
so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak 
na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba 
oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie 
informácie do siedmich dní, predpokladá 
sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. 
Na tieto následky musí byť osoba oprávne-
ná udeliť súhlas vo výzve upozornená. 
 
Čiže porušenie duševného vlastníctva (a utor-
ské práva) podľa § 11, ods. (1), písm. c) Info-
zákona sa netýka GaK prác, ale treba postu-
povať podľa vyššie citovaného § 11 ods. (1) 
písm. a).

Záver: Okresný úrad je síce povinnou oso-
bou, ale disponuje materiálom, ktorý bol vy-
hotovený nepovinnou osobou na náklady 
inej (či už povinnej, alebo nepovinnej) oso-
by. Nie na náklady povinnej osoby – okres-
ného úradu, od ktorého niekto žiada sprí-
stupnenie kópie odovzdaného materiálu.
Dokonca si myslíme, že bez súhlasu opráv-
nenej osoby udeliť súhlas by povinná osoba 
nemala zverejniť ani osobné údaje autora ma-
teriálu (§ 9 infozákona – Ochrana osobnosti 
a osobných údajov). Čiže nik nemôže takéto 
informácie žiadať na základe infozákona.
Nevylučuje sa pritom možnosť žiadať oprávne-
nou osobou nejaké relevantné informácie na 
základe iného zákona (napr. katastrálny zákon).

Prieskum k otázke povinnosti číselne 
určovať priebeh hraníc zvyškových parciel

Členom Komory bola odoslaná krátkou sprá-
vou anketa, ktorej cieľom bol prieskum medzi 
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členmi k otázke zrušenia povinnosti určovať 
priebeh hraníc zvyškových parciel vo VKMn.
Výsledok je 131 áno – zrušiť: 16 nie – nezru-
šiť, pričom pri niektorých vyjadreniach sú do-
plnené poznámky členov a ich výhrady.
Anketa vzišla na základe žiadosti – podne-
tu od členov Komory na úpravu usmernenia 
ÚGKK SR č. 10/2013 na tvorbu podkladov 
vo VKMn v znení neskorších dodatkov.

Záverečné stanovisko Komory bude odo-
vzdané príslušným pracovníkom Úradu 
a  odoslané aj členom Komory.

Nominácia TNK č. 89

Od prof. Kopáčika prijatá žiadosť o nomi-
náciu člena Komory z praxe so zameraním 
a skúsenosťami z IG do TK89 z dôvodu 
vzdania sa členstva Ing. Pobjeckého a jeho 
fy. Aktuálne prax zastupuje len Ing. Strom-
ček a zástupcovia ÚGKK SR, MO SR, MV SR 
alebo osoby so zameraním na GIS.

Čerpanie Sociálneho fondu solidarity (SFS)

Ing. Geisseová – V tomto období sú evido-
vané ďalšie úmrtia členov Komory: Ing. Ján 
Masarik, 26.08.2020, Ing. Vladimír Trochan, 
12.10.2020, Ing. Milan Ševec, 31.10. 2020. 
Z tohoto dôvodu Ing. Geisseová predkladá 
predstavenstvu návrh na čerpanie prostried-
kov pre ich rodiny. 
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500 eur/člen. 

Uznesenie 25/2020 Z č. 4/2020

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociálneho 
fondu solidarity rozhodlo o fi nančnej podpore 
pre rodiny zomrelých členov Komory príspev-
kom na úhradu pohrebných nákladov. 
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Nová webová stránka Komory

Ing. Geisseová:
Vzhľadom na to, že webová stránka Komory, 
resp. redakčný systém TYPO3, cez ktorý je 

spravovaná, začína dosluhovať (prestal fun-
govať textový editor), po dohode s predse-
dom predstavenstva oslovila niektoré fy na 
spracovanie nového webu.
Komora má zakúpenú doménu aj hosting vo 
fy Websupport, a preto sa rozhodla využiť 
ich služby a stránku riešiť prostredníctvom 
redakčného systému Wordpress na hostin-
gu https://www. websupport. sk/, aby ne-
bolo potrebné náročné programovanie celej 
stránky, ale využilo by sa to, čo už niekto na-
programoval a funguje to.
Boli oslovení potenciálni tvorcovia webo-
vých stránok na stanovenie cenovej ponuky, 
pričom Komora prejavila záujem o inštalá-
ciu Wordpress a šablóny, základnej grafi -
ky, priebežnej aktualizácie systému Word-
press/šablóny/modulov.
Všetky texty, ako články, novinky, popisy bu-
de vkladať tajomníčka Komory.
Máme záujem o využitie aj uzamknutej časti 
pre členov (mimo verejnosti, prístup na zák-
lade prihlásenia a hesla) a reklamný priestor 
pre bannery našich inzerentov. Vhodný je aj 
plugin na registráciu odborných akcií, aj pre 
modul pre hromadné rozosielanie emailov.
Nakoľko sme užívatelia redakčného systému, 
dôležitá je pre nás aj včasná technická pod-
pora (telefonická, email, online podpora).

Problematika výkonu prác geodetov 
firmami bez predmetu podnikania 
„GEODÉZIA“, resp. geodetické činnosti

Podnet z členskej základne. 
–  pri dodávke dát pre mestá do informač-

ných systémov sa o túto prácu hlásia 
fi rmy bez príslušného predmetu podni-
kania – zber dát z terénu, prípadne digi-
talizácie rôznych podkladov a následné 
využitie v informačnom systéme,

–  v elektronickej súťaži, až po vysúťažení 
ceny je fi rma s najnižšou cenou oslovená 
na predloženie dokladov, či spĺňa pod-
mienky účasti. Navyše, všetky doklady sa 
dajú nahradiť čestným vyhlásením, čím 
sa podmienky súťaže vedia obchádzať.

Ing. Hardoš – V zmysle zákona o VO mô-
žu potenciálni uchádzači podávať námietky 

proti podmienkam súťaže už na jej začiat-
ku. Tento inštitút treba využiť uchádzačom 
v prípade zjavne nezmyselných, alebo dis-
kriminujúcich podmienok súťaže, nie sa na 
ne sťažovať po skončení súťaže. K podpore 
námietok Komora už v minulosti spracova-
la podporné stanovisko pre uchádzača. No-
vá vláda pracuje na zjednodušení zákona. 
Podľa legislatívnych pravidiel by mali byť pri-
zývaní zástupcovia expertov na účasť v pra-
covných skupinách pri tvorbe nových záko-
nov a ich pripomienkovaní.

Prof. Kopáčik – v zákone č. 215/1995 nie 
sú defi nované „geodetické činnosti“, podľa 
názoru Úradu je §6 veľmi široký a navrhujú 
jeho zjednodušené znenie a bližšie špecifi -
kácie uviesť v príslušnej vyhláške. Chýba aj 
veľa činností pri zbere dát a tvorbe 3D mo-
delov, ktoré súvisia so záväznými referenč-
nými systémami.

Ing. Ondriaš – vo verejných obstarávaniach 
sa často požaduje podmienka referencií rov-
nakých zákaziek, resp. zákaziek podobného 
charakteru v určitej minimálnej kumulatív-
nej hodnote. To je často diskriminačné pre 
menšie fi rmy – tieto pravidlá im znemožňujú 
zúčastniť sa na súťaži a získať tak referen-
cie pre potenciálne budúce zákazky (ako 
majú získať podmienené skúsenosti, keď sa 
nemôžu zúčastniť na realizácii investičných 
projektov?).

Ing. Repáň – dáva do pozornosti, že ZZGK 
požiadal svojich členov o pripomienky k zá-
konu o verejnom obstarávaní, pričom pripo-
mienky majú odovzdávať Ing. Uhlíkovi a Ing. 
Vagačovi.
Informoval o spracovaní pripomienok k no-
vele zákona o PÚ.

Opatrenie pre OÚ a klientske centrá 
v čase pandémie

K vstupom na katastrálne odbory OÚ a do 
dokumentácie boli 27.10.2020 prijaté opat-
renia pre okresné úrady a klientske centrá, 
vydané generálnym riaditeľom Sekcie verej-
nej správy MV SR.
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V nadväznosti na vyhlásenie núdzového sta-
vu v SR a pre ochranu verejného zdravia bo-
li usmernením MV SR č. VI/8 zadefi nované 
všeobecné opatrenia, okrem iného:
–  zrušené stránkové hodiny OÚ,
–  prijímanie podaní jedine v listinnej alebo 

elektronickej forme,
–  zákaz vstupu klientov do priestorov OÚ.
Na adrese www. minv. sk sú aktualizované 
kontakty jednotlivých odborov a ich praco-
vísk.
V usmernení nie je rozlíšené, či ide o klienta 
OÚ, alebo tam vstupuje geodet ako podnika-
teľ. Zákaz vstupu platí pre všetkých.
Počas zasadania predstavenstva bola od 
predsedu ÚGKK SR prijatá informácia, kto-
rou požiadal generálneho riaditeľa sekcie 
verejnej správy MV SR p. Jenča o zabezpe-
čenie prístupu pre geodetov do priestorov 
KO OÚ na doručenie výsledkov GaK prác, 
ako aj vybratie si podkladov na vypracova-
nie GaK prác.

Kvalifikačné skúšky z IG

Prof. Kopáčik – kancelária Komory evidu-
je 6 záujemcov o kvalifi kačnú skúšku z IG. 
V čase pandémie a potreby plnenia epide-
miologických opatrení navrhuje ich organi-
záciu v predvianočnom období v priestoroch 
SvF STU v Bratislave. Online systém by mo-
hol byť spochybnený, keďže táto možnosť 
nie je zadefi novaná v zákone ani v doku-
mentoch Komory.
Predstavenstvo návrh podporuje. 

Kurz pre AGaK

Vzhľadom na vysoký záujem sa uvažuje o or-
ganizácii kurzu pre AGaK v online priestore.
Rovnako navrhuje túto formu pre regionálne 
stretnutia.
 

Návrh na zmenu spôsobu poistenia členov 

KGaK prostredníctvom fy Renomia

 
Fy Renomia, sprostredkovateľská spoločnosť, 
urobila bezplatný audit hromadnej poistnej 

zmluvy Komory s Wüstenrot pre AGaK. Dote-
rajšie poistenie je štandardné, ale vedia ho vy-
lepšiť, keďže poznajú možnosti poisťovní, kto-
ré však poisťovne štandardne neponúkajú.
Zároveň ponúkli spoluprácu pri komplex-
nom zaistení povinného poistenia AGaK.
Vyžiadané boli od nich aj písomné materiály 
a komplexná ponuka je predložená na pre-
rokovanie predstavenstvu Komory, ktoré sa 
buď prikloní k možnej spolupráci a následne 
nové predstavenstvo dotiahne detaily, ale-
bo spoluprácu odmietne. Ak sa predstaven-
stvo prikloní k zmluve, je potrebné rozhod-
núť, či stačí, keď zmluvu o spolupráci schváli 
len predstavenstvo, alebo si to vyžaduje aj 
schválenie na VZ.
Výročný dátum doterajšej hromadnej zmluvy 
s Wüstenrot poisťovňou končí 31.03.2021.

Dôvody na zmenu:
1)  Renomia sprostredkúva poistné zmluvy 
s viacerými poisťovňami vrátane Wüstenrot, 
čo znamená, že tí členovia, ktorí si nechcú 
vybrať inú, možno výhodnejšiu poisťovňu, 
môžu ostať v doterajšej poisťovni v podsta-
te za rovnakých, alebo ešte lepších podmie-
nok.
2)  Pre členov to znamená väčšiu slobodu vo 
výbere poisťovne podľa ich predstáv, resp. 
možnosť kedykoľvek zmeniť poisťovňu, keď 
nebudú spokojní s plnením v prípade spôso-
benej škody. Rozširuje sa im aj možnosť via-
cerých pripoistení, napr. aj strojov.
3)  Po konzultácii s kanceláriou našej Komo-
ry by to znamenalo odstránenie účtovnej zá-
ťaže okolo poistenia členov. Členské by bo-
lo očistené od povinného poistenia a členo-
via by poistné platili vybranej poisťovni cez 
sprostredkovateľskú fi rmu Renomia.
4)  Komora by oznamovala Renomii len no-
vých členov, zrušených členov, pozastave-
ných členov a Renomia by zase oznamovala 
kancelárii, kto sa nepoistil, resp. kto poiste-
nie zrušil a pod. cez informačný systém Re-
nomie Extranet.
5)  Všetkých členov by oslovovala priamo 
Renomia s ponukou povinného poistenia 
a prípadných dobrovoľných pripoistení, za-
bezpečovala by platby za poistné a posiela-
la členom certifi káty z vybraných poisťovní 
podľa rozhodnutia jednotlivých členov.

6)  Renomia má svojich „predlikvidátorov“ 
v regiónoch Slovenska a cez nich by išli ná-
roky na náhradu škody, pretože skôr, než to 
Renomia ďalej prepošle na poisťovňu, vie 
vraj poradiť ako štylizovať oznámenie, aby 
nárok na poistné plnenie bol úspešný.
7)  Komoru by spolupráca s Renomiou nič 
nestála, Renomia je platená ako fi nančný 
agent od jednotlivých poisťovní.
8)  Renomia už viac rokov takto zaisťuje po-
vinné poistenie pre viacero komôr na Slo-
vensku.

Doteraz Komora v poistnej zmluve vystupuje 
ako poistník (platiteľ poistného) a poistné je 
uhrádzané na základe predpisu.

Diskusia:
Ing. Stromček – považuje za korektné 
o zmene formy poistenia komunikovať 
s Wüstenrot poisťovňou.
Ing. Piroha – informoval členov predstaven-
stva o stave hospodárenia fy Renomia – evi-
dovaná strata.
Ing. Bušniaková – obáva sa problémov s vý-
kladom poistnej zmluvy, každý poistený si 
bude zodpovedať za jej znenie. Tiež sa obá-
va v prípade rozdelenia členov do rôznych 
poisťovní o výšku poistného.
Ing. Hardoš – Komora stanoví minimál-
ne podmienky – minimálna poistná suma, 
predmet poistenia, jeho rozsah, poistné ob-
dobie, spoluúčasť.
Prof. Kopáčik – podľa jeho názoru Komora 
doteraz zabezpečovala službu, ktorá jej ne-
prináleží. Považuje za dôležité osloviť prí-
padne ďalšie sprostredkovateľské fi rmy.
Ing. Repáň – hromadné poistenie členov 
sa datuje historicky ako služba pre členov. 
V praxi sa mu osvedčuje priame rokova-
nie so zástupcami poisťovne viac ako cez 
sprostredkovateľa.

Záver:
Členovia predstavenstva predloženú zmluvu 
s fy Renomia vzhľadom na určité pochyb-
nosti momentálne neschválili. 
Členovia Komory si prípadne sami odsúhla-
sia / neodsúhlasia zmenu formy poistenia 
na budúcom valnom zhromaždení. 
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Ako ďalej s valným zhromaždením 

a voľbami do orgánov KGaK

 
Návrhy na riešenie
Termín 
Ing. Hardoš navrhuje, vzhľadom na zhor-
šenú pandemickú situáciu, nepokračovať 
v úsilí o zorganizovanie už 4. termínu VZ eš-
te pred koncom roka 2020 (doteraz už 3 ter-
míny VZ v tomto roku museli byť zrušené) 
a uskutočniť riadne VZ až v roku 2021 v ob-
vyklom jarnom termíne. Organizáciou VZ 
v roku 2020 by bolo výrazne skrátené voleb-
né obdobie nových orgánov Komory a tiež 
zákon o Komore ani stanovy Komory nepo-
čítajú s inou formou VZ alebo tajných volieb 
než prezenčnou.

Predstavenstvo sa hlasovaním (všetci za) 
prikláňa k návrhu na vynútené vynechanie 
valného zhromaždenia v roku 2020 v dô-
sledku vyššej moci a k predĺženiu mandá-
tu súčasného vedenia, pričom považuje za 
dôležité aj vyjadrenie členov Komory k da-
nému návrhu. 

Forma organizácie budúceho VZ
a)  prednostne prezenčne podľa zákona,
b)  pripraviť sa aj na možnosť online formy 

v prípade pretrvávajúcich obmedzení 
hromadných akcií.

 
Voľby – pri ich príprave inou než prezenč-
nou formou je potrebné brať do úvahy taj-
nosť volieb. 
a) korešpondenčné hlasovanie (Ing. Piroha 
dáva do pozornosti zákon č. 62/2020 §5),
b) regionálny princíp hlasovania, možno za 
účasti notára. Volebná komisia by bola zvo-
lená verejne na VZ.

Členovia Komory budú o uvedenom infor-
movaní krátkou správou a vyzvaní na vy-
jadrenie, či súhlasia so zrušením valného 
zhromaždenia v tomto roku. 
Predstavenstvo pripraví do budúceho roka 
formu organizácie valného zhromaždenia. 

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 19. 5. 2020 do 9. 11. 2020

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1117 Ing. Milan Kavulič A 22. 7. 2020

1118 Ing. Mária Mihaldová A 22. 7. 2020

1119 Ing. Juraj Kubičár A 22. 7. 2020

1120 Ing. Dana Ďurková A 22. 7. 2020

1121 Ing. Matej Salanci A 22. 7. 2020

1122 Ing. Martin Majdan, PhD. A 22. 7. 2020

1123 Ing. Kristián Slimák A 22. 7. 2020

1124 Ing. Miroslav Sklenka A 22. 7. 2020

1125 Ing. Dagmar Sanigová A 22. 7. 2020

1126 Ing. Andrej Kaláber A 28. 9. 2020

1127 Ing. Ondrej Baránek A 28. 9. 2020

1128 Ing. Radoslav Vasek A 28. 9. 2020

1129 Ing. Erika Plesníková A 28. 9. 2020

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 9. 11. 2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

805 Ing. Ladislav Kasman A 27. 7. 2020

781 Ing. Katarína Juhaniaková A 1. 8. 2020

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav od 9. 11. 2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

036 Ing. Milan Boža C 31. 5. 2020

516 Ing. Juraj Veselý A 30. 6. 2020

331 Ing. Juraj Rašla, CSc. C 30. 6. 2020

330 Ing. Vladimír Raškovič A 30. 9. 2020

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 9. 11. 2020):

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

296 Ing. Otto Osuský B 31. 8. 2020

315 Ing. Juraj Poproč A 31. 8. 2020

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

255 Ing. Ján Masarik A 26. 8. 2020

408 Ing. Vladimír Trochan B 12. 10. 2020

490 Ing. Milan Ševec C 31. 10. 2020

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Informácie kancelárie KGaK
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Spokojné prežitie vianočných sviatkov, 
pohodu a lásku v kruhu svojich najbližších

a do nového roka 2021 predovšetkým to zdravie, 
ktoré sa v ostatnom čase spomína najčastejšie 

a mnohí sme znovu zistili jeho cenu, 
rovnováhu a pokoj v duši v týchto neľahkých časoch, 

radosť z bežných maličkostí, čo nás obklopujú 
a dostatok práce, z akej budete mať radosť, 

zo srdca želá Redakčná rada bulletinu.






