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V októbri 2010 boli na výstave INTERGEO 2010 predstavené nové geodetické prístroje od Leica Geosystems AG.
Zoznámte sa s najvýkonnejšími prístrojmi vo svojej kategórii.
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l Milí čitatelia,
opäť sa blížime k záveru roka, keď budeme čiastočne su-
marizovať a vyhodnocovať svoje aktivity, úspechy aj ne-
úspechy v uplynulom období, ktoré sme v priebehu roka 
zrealizovali i absorbovali. Rok 2010 priniesol v profesijnej 
oblasti rôzne pohľady na uplatňovanie právnych predpi-
sov prijatých v závere roka 2009, t. j. vyhlášky ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z. a vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 
Z. z. Verím, že nadobudnuté skúsenosti s uplatňovaním 
(aj tie negatívne) využijeme a posunieme zodpovedným 
pracovníkom pracovných komisií, ktorí budú predmet-
né predpisy v najbližšom období novelizovať. Rok 2010 
priniesol v závere roka aj výmenu vo vedení organizácií 
štátnej správy, počnúc ÚGKK SR. Želajme novovymeno-
vaným vedúcim pracovníkom veľa invencie, trpezlivosti, 
síl a tvorivých nápadov pri manažovaní geodetickej a kar-
tografickej komunity v štátnej správe. Želajme si, aby úro-
veň geodézie, kartografie a katastra posunuli a pozdvihli 
v priebehu funkčného obdobia na takú úroveň, s ktorou 
budú spokojní pracovníci štátnej správy, súkromnej sféry, 
ale aj samotní občania – používatelia geodetických a kar-
tografických služieb.

Skupinu odborných príspevkov štvrtého čísla bulle-
tinu otvára príspevok dvojice mladých autorov z Katedry 
geodézie Stavebnej fakulty STU, ktorý čitateľom pribli-
žuje veľmi aktuálnu aplikáciu technológie terestrického 
laserového skenovania v súčasnosti dosť sledovanej 
oblasti protipovodňovej ochrany územia. Druhý odborný 
príspevok je od pracovníka ČÚZK, ktorý nám dokumentu-
je problematiku využívania permanentných staníc GNSS 
súkromných prevádzkovateľov na účely katastra nehnu-
teľností ako alternatívne riešenie v Českej republike. Tro-
jicu odborných článkov dopĺňa príspevok predstaviteľov 
Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratisla-
va, v ktorom nám pripomínajú 60. výročie založenia GKÚ 
a 40. výročie vzniku Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave.

Odborná časť posledného tohtoročného čísla je obo-
hatená o rozhovor s predsedníčkou ÚGKK SR – Ing. Hed-
vigou Májovskou, v rámci ktorého sme položili novovyme-
novanej predsedníčke niekoľko aktuálnych otázok. Už 
sa stalo tradíciou, že v informatívnej časti štvrtého čísla 
nachádzate predovšetkým informácie a fotodokumentá-
ciu zo Slovenských geodetických dní, ktoré sa opakovane 
konali po druhý raz v Žiline. Informatívnu časť dopĺňajú 
zaužívané informačné rubriky kancelárie Komory.

Milí čitatelia,
želám vám príjemné strávenie posledných dní v roku 

2010 a pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších. 

Pekné čítanie decembrového čísla praje

Ing. Štefan Lukáč, predseda redakčnej rady
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Aplikácia technológie terestrického laserového skenovania 
v oblasti protipovodňovej ochrany územia

1.  Úvod

Zmena klimatických podmienok sa v posled-
ných rokoch čoraz viac prejavuje zvýšenou 
intenzitou prívalových zrážok. Intenzívne zráž-
ky vytvárajú povodne, ktoré ohrozujú ľudské 
životy a spôsobujú značné materiálne škody. 
Negatívnu úlohu v oblasti povodní zohráva 
aj rozširovanie zastaveného územia obce, 
výstavba spevnených plôch s centrálnym 
odtokom dažďových vôd do jedného mies-
ta, ako aj neodborný zásah do jestvujúcich 
retenčných a odvodňovacích systémov. Jed-
ným z riešení ako predchádzať povodniam, 
a tým aj spôsobeným škodám, je zachytiť čo 
najväčšie množstvo dažďovej vody na území, 
na ktorom spadlo.

Zabrániť nadmernému odtoku a regulo-
vať množstvo odvedených povrchových vôd 
môžu vodohospodárske objekty vo forme 
suchých nádrží – poldrov. Úlohou poldra je 
zadržať povodňovú vlnu, ktorá potom spôsobí 
menšie, či dokonca žiadne škody (Wikipedia, 
2010). Celý objem nádrže slúži ako dočasný 
rezervoár, ktorý zabezpečuje časové one-
skorenie povodňovej vlny, znižuje maximálny 
prietok a sedimentáciu erodovaných častíc, 
čím chráni vodný tok pred zanášaním.

Príspevok prezentuje postup a výsledky 
tvorby priestorového modelu retenčnej nádr-
že – poldra Holombek II v katastrálnom úze-
mí mesta Modra – technológiou terestrické-
ho laserového skenovania so skenerom Leica 
ScanStation 2.

 
2. Charakteristika poldra Holombek II

 
Polder Holombek II je situovaný na úpätí Ma-
lých Karpát v Holomberskej doline v extravi-
láne západnej časti mesta Modra v okrese 
Pezinok (obr. 1).

Polder vznikol preložením, resp. úpravou 
potoka Holombek II z dôvodu ochrany mesta 
pred prívalovými vodami. Polder je tvorený 
prírodným zárezom protiľahlých svahov. Pre-
hradený je zemnou hrádzou s betónovým vý-
pustným objektom vrátane vývariska. Hrádza 
má dĺžku 41,7 m a šírka koruny dosahuje 
3,0 m (obr. 2). Nadmorská výška prepadovej 
hrany výpustného objektu je 247,8 m. In-
vestorom stavby bol Okresný národný výbor 
Bratislava-vidiek a do užívania bol daný v roku 
1979. V súčasnosti je v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Povo-
die Dunaja.

Vplyvom pôdnej a vodnej erózie a taktiež 
zásahom človeka došlo k zmene tvaru, a tým 
aj objemu nádrže. V rámci návrhu protipovod-
ňovej ochrany mesta Modra bolo potrebné 

Obr. 1 | Poloha poldra 
Holombek II 
(zdroj 
www.maps.google.sk).

Obr. 2 | Polder Holombek II 
s výpustným objektom.



t é m aslovenský geodet a kartograf   4|20106

Zorné pole (rozsah skenovania) 360° (horizontálne) × 270° 

(vertikálne)

Rýchlosť skenovania do 50 000 bodov/s

Dosah skenovania 300 m (pri 90% odrazivosti 

povrchu)

Presnosť určenia polohy bodu < 6 mm / 50 m

Presnosť vyhodnotenia modelu < 2 mm

Štandardná odchýlka dĺžky 4 mm

Integrovaný digitálny fotoaparát 1 Mpx (1024×1024 pixelov)

Hmotnosť 12 kg

 
vyhotoviť priestorový model územia poldra, 
určiť objem záchytnej nádrže, ako aj úroveň 
zátopovej čiary. Na tvorbu 3D modelu bola 
použitá technológia terestrického laserové-
ho skenovania. Meranie bolo realizované te-
restrickým laserovým skenerom Leica Scan-
Station 2.

 

3.  Skener Leica ScanStation 2
 

Terestrický laserový skener Leica Scan-
Station 2 je geodetický prístroj na meranie 
priestorového tvaru objektov. Skener má in-
tegrovanú technológiu impulzného merania 
dĺžok, ktorá umožňuje rýchly zber údajov 
(obr. 1). Technické parametre skenera sú 
v tabuľke 1 (Leica Geosystems, 2009).

Skener umožňuje merať s maximálnou 
hustotu skenovania (raster bodov) 1 mm × 
1 mm v celom dosahu merania. Výsledkom 
skenovania je mračno (súbor) bodov, pričom 
každý bod je definovaný pravouhlými súradni-
cami (x, y, z) v miestnom súradnicovom sys-
téme skenera na danom stanovisku. 

Rozsiahlejšie objekty sa skenujú z via-
cerých stanovísk. Vzájomné spojenie jed-
notlivých mračien bodov do jedného súboru 
s jedným súradnicovým systémom umožňuje 
softvér na automatizované spájanie a vyhod-
nocovanie skenov Cyclone Register. Ďalšie 
spracovanie a tvorba 3D modelu sa vykonáva 
v softvéri Cyclone, alebo CloudWorx. 

 

4. Priestorový model poldra 
Holombek II 
 

Tvorba predmetného priestorového modelu 
pozostávala:

 z rekognoskácie objektu a z rekognoská-
cie geodetického výškového a polohového 
bodového poľa,

 z geodetického polohového a výškového 
pripojovacieho merania,

 z terestrického skenovania objektu,
 zo spracovania meraných údajov a tvorby 

3D modelu.

 
4.1 Rekognoskácia objektu a bodového poľa

Polder je situovaný v nepravidelnom svaho-
vitom teréne, ktorým preteká potok Holom-

bek II. Z pravej strany je ohraničený miestnou 
asfaltovou komunikáciou a z ľavej strany 
lesným porastom. Na základe rekognoskácie 
boli navrhnuté stanoviská skenera a rozsah 
skenovanej oblasti tak, aby sa zamerala čo 
najväčšia časť záujmového územia z jedného 
stanoviska.

Priestorový model poldra je jednou z častí 
podkladov na vyhotovenie projektovej doku-
mentácie protipovodňovej ochrany územia. 
Model bude nadväzovať na ďalšie objekty, 
ktorých priestorový tvar bol určený inými 
technológiami a metódami a zároveň bude 
použitý na spresnenie digitálneho modelu 
terénu v záujmovom území. Z toho dôvodu 
bola stanovená požiadavka na jeho určenie 
v štátnom polohovom súradnicovom systéme 
S-JTSK a výškovom systéme Baltskom po vy-
rovnaní (Bpv).

V mieste poldra a ani v blízkom okolí nie 
sú stabilizované body polohového a ani výš-
kového bodového poľa. Z toho dôvodu bolo 
potrebné vykonať geodetické polohové a výš-
kové pripojovacie merania vzhľadom na sieť 
referenčných bodov Štátnej priestorovej siete 
(ŠPS) a Štátnej nivelačnej siete (ŠNS).

 

4.2 Geodetické polohové a výškové 
pripojovacie merania

Na protiľahlých koncoch koruny hrádze boli 
stabilizované vzťažné bodov VB1 a VB2. Po-
loha bodov (x, y), v súradnicovom systéme 
S-JTSK, bola určená technológiou globálnych 
navigačných satelitných systémov (GNSS) mul-
tifrekvenčným prijímačom Trimble R6 v static-
kom móde merania. Určenie polohy bolo vyko-
nané prostredníctvom Slovenskej priestorovej 

observačnej služby (SKPOS). Presnosť určenia 
polohy bodov je charakterizovaná strednou sú-
radnicovou chybou sxy = 6 mm.

Výškové pripojenie vzťažných bodov VB1 
a VB2 bolo realizované metódou geometric-
kej nivelácie zo stredu. Metóda geometrickej 
nivelácie bola zvolená vzhľadom na väčšiu 
neistotu určenia výšky technológiou GNSS 
(sz = 15 mm). Na meranie bol použitý digitál-
ny nivelačný prístroj Trimble DiNi 12T a nive-
lačné laty dĺžky 3,0 m s kódovou stupnicou.

Nivelačný ťah dĺžky cca 1,5 km bol pripo-
jený na body ŠNS č. C6-519 a C6-520 (body 
nivelačného ťahu Pezinok – Kráľová), ktoré 
sú stabilizované čapovou nivelačnou značkou 
na budove rodinného domu a budove Mest-
ského úradu v Modre. Výšky vzťažných bodov 
VB1 a VB2 boli určené s presnosťou 7 mm 
vzhľadom na body ŠNS.

 

4.3 Terestrické skenovanie objektu 
poldra Holombek II

Vzhľadom na rozmer objektu a členitosť 
terénu bolo skenovanie poldra realizované 
z piatich stanovísk. Prvé stanovisko skenera 
bolo umiestnené pod úrovňou koruny hrádze, 
druhé na korune hrádze a zvyšné tri v priesto-
re poldra. Všetky stanoviská boli prepojené 
prostredníctvom trojice, resp. štvorice vlico-
vacích bodov. Poloha jednotlivých stanovísk 
a vlicovacích bodov je znázornená na obráz-
ku č. 4.

Vlicovacie body tvorili cieľové značky (od-
razové fólie F1 až F6) Leica HDS. Značky boli 
stabilizované na meračských statívoch alebo 
na kovovom zábradlí hrádze a výpustného ob-
jektu (obr. 5). Priestorová poloha vlicovacích 

Tab. 1 | Parametre skenera Leica ScanStation 2

Obr. 3 | Terestrický laserový skener 
Leica ScanStation 2.
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bodov bola vyhodnotená automatizovane 
pomocou softvéra Cyclone Scan. Z každého 
stanoviska bola pomocou funkcie Finescan 
naskenovaná plocha cieľových značiek, 
z ktorej softvér automatizovane vyhodnotil jej 
stred a priestorové súradnice v súradnicovom 
systéme skenera na danom stanovisku, uložil 
do databázy súradníc. Pred spustením samot-
ného skenovania objektu bola zvolená oblasť 
skenovania v horizontálnom a vertikálnom 
smere a nastavená hustota skenovania pre 
zvolenú vzdialenosť.

Zvolené parametre skenovania zo stano-
vísk S1 až S5 sú uvedené v tabuľke č. 2.

 Z priestorových súradníc (x, y, z) vzťaž-
ných bodov VB1 a VB2, určených v rámci pri-
pojovacieho merania boli merané vodorovné 
smery, zenitové uhly a dĺžky na tri vlicovacie 
body (F1, F2 a F3) a vypočítané ich priestoro-
vé súradnice v štátnom súradnicovom a výš-
kovom systéme S-JTSK a Bpv.

Na základe polohy vlicovacích bodov F1 
až F3 boli softvérom Cyclone Register trans-
formované súradnice všetkých stanovísk (S1 
až S5), vlicovacích bodov (F4 až F6) a pod-
robných bodov do systému S-JTSK a Bpv. 

Vnútorná (relatívna) presnosť transformácie 
je definovaná strednou priestorovou chybou 
sxyz = 3 mm. Absolútna presnosť transformácie 

je charakterizovaná hodnotou sxyz = 10 mm. 
Výsledkom transformácie je jedno mračno bo-
dov celého skenovaného objektu (obr. 6)

 

4.4 Spracovanie meraných údajov 
a tvorba 3D modelu

Na zistenie skutočného objemu poldra a úrov-
ne zátopovej čiary boli v prvej fáze spracova-
nia meraných údajov z mračna bodov odstrá-
nené všetky stromy, kríky a trávnatý porast, 
ktoré vyčnievali nad terénom. Na základe 
požiadavky projektanta bol odstránený aj vý-
pustný objekt. Celé spracovanie a tvorba 3D 
modelu bolo vykonané v softvéri CloudWorx, 
ktorý je nadstavbou softvéru AutoCad.

Zo spojeného mračna bodov bola vygene-
rovaná trojuholníková sieť (TIN model) mera-
ného objektu. Následne boli vygenerované 
vrstevnice so základným intervalom 1,0 m 
(obr. 7).

Program CloudWorx umožňuje meniť in-
terval vrstevníc v závislosti od požiadavky 
spracovateľa. Na obrázku č. 8 je zobrazený 
vrstevnicový model objektu s intervalom vrs-
tevníc 0,20 m.

Na získanie lepšej predstavy o rozsahu 
zaplavenia bola do 3D modelu vložená vo-
dorovná rovina reprezentujúca hladinu vody. 
Na obrázku 9 je zobrazený 3D model poldra 

Obr. 4 | Situácia 
rozmiestnenia stanovísk 
skenera a HDS terčov.

Obr. 5 | Poloha stanoviska skenera S1 a vlicovacieho bodu F2.

Tab. 2 | Parametre skenovania poldra Holombek II

Stanovisko Počet a čísla vlicovacích bodov Počet podrobných bodov Hustota skenovania

S1 3 – F1, F2, F3 1 788 287 0,1 m × 0,1 m / 50 m

S2 4 – F1, F2, F3, F4 1 171 378 0,1 m × 0,1 m / 50 m

S3 4 – F1, F3, F4, F5 3 714 547 0,1 m × 0,1 m / 50 m

S4 4 – F3, F4, F5, F6 3 547 747 0,1 m × 0,1 m / 50 m

S5 3 – F4, F5, F6 3 239 915 0,1 m × 0,1 m / 50 m

Obr. 6 | Mračno bodov poldra 
Holombek II (farba podľa intenzity 

odrazeného signálu).



t é m aslovenský geodet a kartograf   4|20108

s výškou vodnej hladiny 247,8 m n. m., repre-
zentujúcou nadmorskú výšku hornej hrany 
výpustného objektu. Z rozdielu výšky hladiny 
a priestorového modelu poldra bol vypočíta-
ný objem zaplavenej časti, ktorého hodnota 
je 5457 m3.

Voľba výšky hladiny vody umožňuje mo-
delovať rôzne varianty záplavových situácií, 
ktoré môžu na danom objekte nastať.

  

5. Záver
 

Predkladaný príspevok prináša pohľad na 
komplexnú geodetickú činnosť, spojenú 
s tvorbou priestorového modelu vodohospo-
dárskeho objektu. Výsledný produkt – 3D 
model objektu, tvorí základ pre ďalšie projek-
tové činnosti v rámci protipovodňovej ochra-
ny územia na danom objekte.

 
Príspevok je súčasťou riešenia projektu č. 1/0706/09, 
za podpory vedeckej grantovej agentúry VEGA.

 
Literatúra

[1]  Leica Geosystems: Leica ScanStation 2. Product specifi-
cations. Leica Geosystems, AG, Heerbrugg, Švajčiarsko. 
2009. www.leica-geosystems.ch

[2]  Wikipedia: Polder na Slovensku. 2010 http://sk.wikipedia.
org

Obr. 7 | TIN model meraného objektu 
(farba podľa intenzity odrazeného signálu).

Obr. 8 | Vrstevnicový model objektu 
poldra Holombek II .

Obr. 9 | Priestorový model 
poldra s výškou vodnej 
hladiny 247,8 m n. m.

Ing. Peter Kyrinovič, PhD., Ing. Ján Erdélyi

Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
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Problematika využívání permanentních stanic GNSS 
soukromých provozovatelů pro účely katastru nemovitostí 
a její řešení v ČR

1. Úvod
 

Jedním z hlavních problémů využívání perma-
nentních stanic GNSS, které provozují různé 
subjekty, je kvalita určení souřadnic stanice 
(přesnost), způsob jejich určení (zvolený 
technologický postup pro zaměření stanice, 
strategie výpočtů a zpracování dat, volba 
navázání měření na souřadnicový systém 
ETRS89) a spolehlivost stability souřadnic 
stanice v čase. V České republice je vedle 
České sítě permanentních stanic pro určová-
ní polohy CZEPOS (zřízena státem) provozo-
váno více než 60 dalších permanentních sta-
nic, např. síť stanic Trimble VRS Now Czech, 
provozovaných různými nestátními subjekty. 
V ČR je od 1.9.2010 uplatňován postup, který 
řeší problematiky spojené s takovou situací, 
a současně je nástrojem, který umožňuje při 
práci s GNSS snížit objem nutných měřických 
výkonů.

 
2.  Permanentní stanice GNSS v ČR

 
V současné době je v ČR v provozu více než 
90 permanentních stanic GNSS, jejichž pro-
vozovatelé staniční data a služby, které z nich 
vycházejí, nabízejí geodetům k využití při pro-
vádění zeměměřických činností.

Již před vybudováním České sítě perma-
nentních stanic pro určování polohy, CZE-
POS, bylo v ČR možné využívat data několika 
permanentních stanic včetně jedné sítě, kte-
rá sice nepokrývala celé území státu, ale spo-
lehlivě poskytovala služby síťového řešení pro 
region středních Čech a jejich okolí. Zatímco 
počet provozovatelů stanic se nijak radikálně 
nezměnil, došlo v průběhu let k výraznému 
nárůstu celkového počtu stanic a v posled-
ních dvou letech i k výraznému posunu ve 
struktuře jimi poskytovaných služeb.

V roce 2006 bylo v ČR v provozu zhruba 
60 permanentních stanic. K dispozici byly 
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dvě sítě poskytující síťové řešení, lokální síť 
ByS@T a státem provozovaná síť CZEPOS 
s celostátní působností, a přes 30 dalších sta-
nic, které byly provozovány 4 různými subjek-
ty a byly provozovány jako jednotlivé stanice 
(Polom, GEOP atd.), nebo vytvářely uskupení 
jednotlivých stanic (GEONASS, TopNet a Ve-
sog), která ale neposkytovala síťové služby.

V letech 2009 a 2010 došlo k dalšímu 
zvýšení počtu permanentních stanic a sou-
časně s tím i ke změně v tom smyslu, že po-
čet stanic zapojených do sítí permanentních 
stanic převýšil počet stanic jednotlivých nebo 
zapojených do různých uskupení. V září 2009 
zahájila provoz síť permanentních stanic Trim-
ble VRS Now Czech, po CZEPOS druhá síť 
s celostátním pokrytím, a 31.5.2010 zahájila 
provoz služeb síťového řešení na celém území 
ČR i síť TopNet.

3. Nezávislý monitoring 
permanentních stanic GNSS v ČR
 

V zeměměřictví je využívání permanentních 
stanic GNSS jednoznačným přínosem. Pře-
bírání dat od různých provozovatelů perma-
nentních stanic však má několik úskalí, od 
různého rozsahu poskytovaných dat a z nich 
vyplývajících služeb, přes různý interval zá-
znamu (ne vždy jsou data na stanici pořizo-
vána s intervalem 1 vteřiny) a různý způsob 
poskytování dat uživatelům až k různé kvalitě 
určení geocentrických souřadnic stanice. 
Posledně jmenovaný problém je jednoznač-
ně nejzávažnějším, protože kvalitu výsledků 
měřických prací může znehodnotit zásadním 
způsobem. Je však nejvíce skrytý a díky to-
mu, bohužel, v běžné geodetické praxi, velmi 
často podceňován. Geocentrické souřadnice 
stanic jsou jejich provozovateli určeny mnoh-
dy značně rozdílnými postupy, následně jsou 
jejich hodnoty při měřických činnostech jed-
notlivými uživateli v podstatě pouze přebírány. 
Velmi často bez jakékoliv kontroly a to i přes 
to, že je zcela zřejmé, že bez ověření pomocí 
měření na bodě o známých souřadnicích lze 
o korektnosti přebíraných hodnot geocentric-
kých souřadnic permanentní stanice pouze 
spekulovat.

Obdobně platí výše uvedené i o stabilitě 
souřadnic permanentní stanice, které mohou 
vykazovat nejen periodické změny s různou 
hodnotou amplitudy a různou délkou periody, 

ale také posuny s různou hodnotou gradientu 
a mohou se tak v průběhu času měnit. Perio-
dické i systematické změny hodnot souřadnic 
mohou nastávat v důsledku velkého množství 
jednotlivých dílčích vlivů nebo jejich spolupů-
sobení a nelze je jednoznačně predikovat, ani 
postihnout a zaznamenat běžně používanými 
měřickými postupy měření GNSS, přitom ne-
ní rozdílu, zda se jedná o měření s následným 
zpracováním nebo o měření RTK. Spolehlivé 
závěry o stabilitě souřadnic stanice lze vyslo-
vit pouze na základě vyhodnocení jejich časo-
vé řady, která byla získána z výsledků dlou-
hodobého sledování a pečlivého vyhodnocení 
zaznamenaných dat.

Rozdíl mezi deklarovanými souřadnicemi 
permanentní stanice a souřadnicemi sku-
tečnými, které pro stanici platily v okamžiku 
provádění měřických prací v terénu, plně 
ovlivní výsledek měřických prací. Problém lze 
jednoznačně řešit ověřením souřadnic využité 
permanentní stanice pomocí měření na bodě 
(v případě zjištění rozdílu pak na nejméně 
dvou bodech) o známých souřadnicích a to 
v čase, který bude dostatečně korespondovat 
s časem, kdy bylo prováděno vlastní měření 
za účelem určení souřadnic nově určovaných 
bodů. V případě zjištěných rozdílů je možné 
tyto rozdíly vyhodnotit a do výpočtu výsled-
ných souřadnic nově určovaných bodů pří-
padně zavést potřebné opravy. Tento postup 
však od uživatelů vyžaduje, aby v rámci každé 
měřické práce opakovaně prováděli ověřova-
cí měření, což pro ně představuje výraznou 
časovou i ekonomickou zátěž.

ČÚZK se již v roce 2008 rozhodl pokusit 
se nalézt takové řešení uvedené problemati-
ky, které:

 umožní využívat permanentní stanice bez 
toho, aby bylo nutné při měřických pracích 
provádět ověřovací měření pro připojení 
do ETRS89 (v důsledku toho bude snížena 
zátěž subjektů podnikajících v geodézii),

 zajistí, že do katastru nemovitostí budou 
vnášeny výsledky zbavené nebezpečí ne-
přesností způsobených výše popsanými 
vlivy.
Z pověření ČÚZK vyvinul Výzkumný ústav 

geodetický topografický a kartografický, v.v.i, 
(VÚGTK) „Metodiku pro ověření polohy a mo-
nitoring kvality dat a polohy permanentních 
stanic GNSS sloužících k určování polohy 
technologií GNSS v závazných referenčních 
souřadnicových systémech“ [1]. Na základě 

výpočtů provedených podle této metodiky 
budou geocentrické souřadnice jednotlivých 
permanentních stanic určeny v ETRS89 ho-
mogenním způsobem a homogenním způso-
bem budou stanoveny i jejich časové řady. 
VÚGTK dále vybudoval pracoviště, které tuto 
činnost zajišťuje, a od 1. 9. 2010 jsou výsled-
ky monitoringu zveřejňovány na internetových 
stránkách ČÚZK pomocí prolinku na server 
VÚGTK. Zapojení do procesu monitoringu je 
zcela otevřené pro všechny provozovatele 
permanentních stanic a je založeno na dob-
rovolném rozhodnutí každého z nich, ovšem 
při dodržení podmínek, které ČÚZK pro tento 
účel stanovil.

 

4. Stručný popis charakteristik 
monitoringu
 

Do výše uvedené metodiky [1] byly promít-
nuty zkušenosti získané z předchozích prací 
provedených pracovníky VÚGTK a podrobně-
ji popsaných ve [2] a [3]. Podle [1] je mož-
né určit souřadnice permanentní stanice 
z dlouhodobého měření s přesností lepší než 
1 mm. Vzhledem k tomu, že mxy trigonome-
trických bodů (bodů základního polohového 
bodového pole) činí 15 mm, permanentní 
stanice mají sloužit jako základní pilíř připo-
jení geodetických základů ČR do evropských 
geodetických základů a střední chyba jejich 
souřadnic by neměla ztížit dosažení požado-
vané hodnoty výsledné střední chyby výsled-
ku zeměměřických činností, byla jako poža-
dovaná střední souřadnicová chyba denního 
řešení geocentrických souřadnic referenční 
stanice zvolena hodnota 5 mm. Tato hodnota 
také koresponduje s předpokládanou střední 
souřadnicovou chybou referenčních stanic, 
které byly použity jako výchozí pro novou rea-
lizaci systému ETRS89 v ČR (podrobněji viz. 
[3]). Z této hodnoty a ze známé skutečnosti, 
že u měření GNSS platí, že výšková složka je 
určena s 3 x menší přesností než vodorovná, 
byly jako kriteria pro odlehlé řešení denních 
souřadnic permanentní stanice odvozeny 
hodnoty 15 mm pro vodorovnou složku 
(t = 3,0; α = 99,7%) a 40 mm (po zaokrouhle-
ní) pro výškovou složku (t = 2,7; α = 99,3%).

Řešení denních souřadnic je založeno na 
postprocesním zpracování denních dat ze 
stanice a vzhledem k tomu, že je potřebné 
výsledky monitoringu znát v co nejkratším 
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čase, je řešení denních souřadnic počítáno 
nejprve s vzužitím ultrarapid orbits s tím, že 
výsledky jsou zveřejňovány do 8. hodiny ranní 
kalendářního dne následujícího po dni měře-
ní, a následně je výpočet zopakován s využi-
tím rapid orbits s tím, že konečný výsledek 
monitoringu je znám během druhého dne po 
dni měření.

Výsledky monitoringu jsou pro větší ná-

zornost a jednodušší orientaci prezentovány 
především v grafické formě s tím, že překro-
čení kriteria pro odlehlost řešení denních 
souřadnic je signalizováno červenou barvou. 
Stručný (populárně naučný) popis nezávis-
lého monitoringu vybraných permanentních 
stanic GNSS na území ČR včetně výkladu 
pojmů a interpretace výsledků je uveden na 
internetových stránkách ČÚZK pod odkazem: 

GNSS/Permanentní stanice (http:/www.cuzk.
cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&ME-
NUID=0&AKCE=DOC:10-GNSS-nezavisly-
-monitoring).

 
 

5. Závěr
 

Vzhledem k tomu, že provoz nezávislého mo-
nitoringu započal necelý měsíc před sepsáním 
tohoto článku, je příliš brzo na hlubší zhodno-
cení jeho skutečných dopadů do běžné geo-
detické praxe. Je však možné vyslovit závěr, 
že geodetické praxi byl dán k dispozici nástroj, 
který umožňuje snížit objem polních prací a zá-
roveň poskytuje větší jistotu kvality výsledků.
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Obr. 5 | Výřez ze stránky nezávislého 
monitoringu se souřadnicemi stanic.

Obr. 6 | Výřez ze stránky 
nezávislého monitoringu se statuty 
stanice Hodonín sítě CZEPOS.

60. výročie založenia Geodetického a kartografického ústavu 
a 40. výročie vzniku Výskumného ústavu geodézie a kartografie

1. Úvod
 

Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) Bra-
tislava a Výskumný ústav geodézie a kar-
tografie (VÚGK) si v roku 2010 pripomínajú 
významné jubileá: 60. a 40. výročie svojho 
založenia. Nasledujúci príspevok vás v skrat-
ke prevedie históriou ústavov až po ich súčas-
nosť, ich úlohami, výsledkami a celospolo-
čenským poslaním pri plnení úloh štátu.

 

2. História Geodetického 
a kartografického ústavu
 

V roku 1950 bol zriadený Slovenský zeme-
meračský a kartografický ústav (SLOVZAKÚ) 
ako predchodca GKÚ. Jeho základom boli 
špeciálne technické útvary ministerstva fi-
nancií:

 Triangulačná kancelária v Bratislave,

 Reprodukčný ústav v Turčianskom Svä-
tom Martine,

 Archív máp katastrálnych v Bratislave,
 Fotogrametrický ústav pre Slovensko 

v Bratislave,
 Oddelenie štátnej nivelácie Povereníctva 

techniky v Bratislave.

Jeho úlohy spočívali v budovaní polohových 
aj výškových geodetických základov, v repro-

Ing. Pavel Taraba

Český úřad zeměměřický 
a katastrální
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dukčnej a fotogrametrickej oblasti na prípra-
vu tvorby radu nových pôvodných topografic-
kých máp z územia celého štátu.

V roku 1954 vznikol vládnym nariadením 
č. 1/1954 samostatný rezort geodézie a kar-
tografie, ktorý zastrešoval štátnu zememerač-
skú službu. Novou organizáciou geodetických 
a kartografických pracovísk bol SLOVZAKÚ 
premenovaný na Geodetický, topografický 
a kartografický ústav v Bratislave, v ktorom 
sa okrem dokončovania trigonometrickej a ni-
velačnej siete začalo s tvorbou topografickej 
mapy v mierke 1:25 000. V roku 1957 došlo 
k zmene, v dôsledku ktorej vznikli dva ústavy: 
Geodetický ústav v Bratislave a Kartografický 
a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii.

O rok neskôr v roku 1958 boli ukonče-
né práce na topografickej mape v mierke 
1:25 000 a začaté práce na mape v mierke 
1:10 000 (ukončené v r. 1965). V tomto ob-
dobí bola takisto vykonaná revízia a údržba 
bodov trigonometrickej siete. Boli ukončené 
merania v nivelačnej sieti III. rádu a pre po-
treby súborného vyrovnania I. rádu Česko-
-slovenskej jednotnej nivelačnej siete boli 
prepojené siete okolitých európskych štátov 
a vykonaný prevod údajov do Baltského výš-
kového systému a vyhotovené katalógy nive-
lačných bodov.

Rozsiahla štrukturálna reorganizácia za-
čiatkom roka 1966 priniesla výraznejšiu zme-
nu v živote ústavu. Jeho činnosť sa sústredila 
na geodetické základy, archív a dokumentá-
ciu. Vznikol aj experiment s cieľom rozložiť 
niektoré kompetencie na celé územie štátu, 
výsledkom čoho bolo zriadenie Kartografické-
ho a geodetického fondu v Bratislave (KGF), 
ktorému organizačne podliehala pobočka 
v Prahe, vytvorená z Geodetického a topo-
grafického ústavu v Prahe. KGF nemal dlhé 
trvanie, zanikol na základe ústavného zákona 
o federácii v roku 1968, keď boli obnovené 
národné rezorty geodézie a kartografie. Brati-
slavský ústav sa v rokoch 1969 – 1972 vrátil 
k názvu Geodetický ústav v Bratislave, v roku 
1973 po zmene spôsobu hospodárenia prijal 
štatút národného podniku s úpravou v názve 
na Geodetický ústav, n. p., Bratislava (1973 
– 1988) a po zaradení medzi štátne podniky 
na Geodetický podnik, š. p., Bratislava (1989 
– 1990).

Geodetický a kartografický ústav Brati-
slava vznikol od 1. 1. 1991 ako nástupnícka 
organizácia Geodetického podniku, š. p., Bra-

tislava s úlohami nadväzujúcimi na doteraj-
šie, rozšírené o tvorbu a vydávanie štátneho 
mapového diela stredných mierok a správu 
Ústredného archívu geodézie a kartografie. 
V štatúte Geodetického a kartografického 
ústavu Bratislava sa stanovuje právne posta-
venie, hlavné zásady hospodárenia, organi-
začná štruktúra a predmet činnosti.

Do ústavu boli pri jeho vzniku v roku 1991 
čiastočne delimitované niektoré prevádzky 
Geodézie, š. p., Bratislava, Slovenskej karto-
grafie, š. p. a Správy geodézie a kartografie 
Bratislava. Na zabezpečenie úloh boli zriade-
né tieto organizačné útvary: geodetické zák-
lady, automatizované spracovanie informácií 
katastra nehnuteľností, kartografia, doku-
mentácia fondov a Ústredný archív geodézie 
a kartografie (ÚAGK).

 

3. Súčasnosť Geodetického 
a kartografického ústavu
 

Po poslednej organizačnej zmene v decembri 
2009, v súvislosti s operačným programom 
informatizácia spoločnosti (OPIS) – národ-
ným projektom „Elektronické služby katastra 
nehnuteľností“, má ústav štruktúru:

 
 Odbor geodetických základov,
 Odbor centrálneho katastra nehnuteľnos-

tí,
 Odbor referenčných údajov pre GIS,
 Odbor CERS,
 Odbor vecných úloh a dokumentácie,
 Ekonomický odbor,
 Odbor IKT,
 Oddelenie ľudských zdrojov, kontroly a zvlášt-

nych úloh.

GKÚ vykonáva v zmysle platného štatútu zá-
kladné verejnoprospešné činnosti a verejné 
funkcie na úseku:

 nformačného systému geodézie, kartogra-
fie a katastra,

 geodetických základov,
 centrálneho katastra nehnuteľností a ob-

novy katastrálneho operátu,
 základnej bázy geografických informač-

ných systémov,
 štátneho mapového diela, dokumentácie 

a sprístupňovania dokumentačných fondov,
 štandardizácie geografického názvoslo-

via,

 archívnictva a zhromažďovania muzeálií,
 poskytovania údajov, odbytu kartografic-

kých diel a publikácií,
 centrálneho elektronického registratúrne-

ho strediska.
 

Tieto úlohy zabezpečujú zamestnanci na 
týchto pracoviskách GKÚ: v Bratislave, Žiline, 
Lučenci, L. Mikuláši, Prešove a v Košiciach.

 
3.1 Geodetické základy 

 
Geodetické základy (GZ) sú jednou z hlav-
ných úloh, majú špecifické postavenie v rám-
ci rezortu i Geodetického a kartografického 
ústavu Bratislava. Podľa európskych odporú-
čaní sa v poslednom období budovali nové 
geodetické základy, ktoré tvoria národný re-
ferenčný rámec realizovaný štátnymi sieťami: 
priestorovou, nivelačnou, gravimetrickou.

Správa geodetických základov sa realizu-
je v elektronickom prostredí, je základným 
pilierom a súčasťou informačného systému 
geodézie, kartografie a katastra (IS GKK).

GZ poskytujú národný referenčný systém, 
tvorený pasívnymi a dnes najmä aktívnymi zá-
kladmi, ktoré reprezentuje Slovenská priesto-
rová observačná služba (SK POS).

Táto služba sa buduje od roku 2006 a 
v súčasnosti pokrýva asi 95 % územia Slo-
venska. Od februára 2009 sa službe ukončila 
testovacia prevádzka a je k dispozícii širokej 
verejnosti.

Stanice SKPOS sú prevádzkované na vybra-
ných bodoch ŠPS. SKPOS je založená a pracu-
júca na rovnakých – štandardizovaných prin-
cípoch, opísaných v Európskom priestorovom 
observačnom systéme (EUPOS ISC, 2009), vy-
pracovaných a schválených všetkými členský-
mi krajinami EUPOS Iniciatívy. GZ zabezpečujú 
podmienky na jednotnú realizáciu všetkých 
vybraných geodetických činností, vyplývajú-
cich z platnej legislatívy na území štátu a ich 
medzinárodnú nadväznosť pre komerčných 
geodetov. Z dlhodobého hľadiska je možné 
povýšiť geodetický observačný systém na mul-
tifunkčný systém určovania priestorovej polohy 
v reálnom čase, teda SKPOS, ktorý bude plne 
využiteľný aj pre negeodetické aplikácie. Geo-
detický observačný systém sa postupne mení 
na multifunkčný systém určovania priestorovej 
polohy v reálnom čase, ktorý bude mať široké 
využitie v spoločnosti. V súčasnosti má vyše 
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400 registrovaných používateľov s vyše 500 
prístupmi.

V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky, odborom štátnych hraníc 
sa v poslednom období ústav podieľa na 
rozsiahlejších prácach na českej, maďarskej 
a ukrajinskej štátnej hranici.

V súčasnosti GKÚ zabezpečuje perma-
nentnú činnosť zberu, príjmu a spracovania 
signálu z 26 staníc GNNS pre používateľské 
riešenie služby SKPOS. Pre testovacie (zálož-
né) riešenie zabezpečujeme zber, spracova-
nie signálu zo staníc GNSS všetkých sused-
ných štátov, s ktorými sa v tejto oblasti úzko 
spolupracuje.

 

3.2 Informačný systém katastra 
nehnuteľností 
 

Informačný systém katastra nehnuteľností 
(ISKN) je jedným z ďalších pilierov IS GKK. 
V roku 1971 vzniklo výpočtové stredisko ako 
prvé rezortné pracovisko zamerané na auto-
matizáciu prác a tvorbu máp veľkých mierok 
v oblasti geodézie, kartografie a katastra. 
Postupným zavádzaním automatizácie a in-
formatizácie v rezorte Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK 
SR), začalo GKÚ preberať funkciu rezortného 
centrálneho automatizačného pracoviska, 
v rámci čoho prebieha:

 automatizovaný prenos údajov (využíva-
ním WAN siete) zo 72 správ katastra do 
centra,

 aktualizácia centrálnej databázy KN popis-
nej aj grafickej časti (v týždenných interva-
loch).
V čase veľkého rozmachu elektronizácie 

ďalšou nevyhnutnou službou bolo vytvorenie 
katastrálneho portálu – publikovanie údajov 
KN na internete. Ústav preto zabezpečuje 
túto úlohu, vyplývajúcu pre rezort zo záko-
na o Informačnom systéme verejnej správy 
a z požiadavky, vyplývajúcej z elektronizácie 
štátnej a verejnej správy. Je prevádzkovate-
ľom jedného z najrozsiahlejších portálových 
riešení v prostredí internetu v rámci SR, 
reprezentovaného Katastrálnym portálom. 
V čase tvorby katastrálneho portálu bol regis-
ter KN najväčším registrom a patril medzi tri 
základné registre štátu spolu s registrom eko-
nomických subjektov a registrom obyvateľov. 
Od februára 2004 do augusta 2007, čiže 43 

mesiacov bol portál prevádzkovaný ako plate-
ná služba a používalo ho vyše 10 000 aktív-
nych užívateľov. Uvedený projekt bol ocenený 
významnou cenou INEKO, ktorú udelil Inštitút 
pre ekonomické a sociálne reformy a takisto 
získal cenu za 2. miesto ITAPA 2004 – naj-
lepší IT projekt vo verejnej správe na Sloven-
sku v kategórii Nové služby.

1. 9. 2007 bol uvedený do prevádzky 
bezplatný Katastrálny portál, ktorý je jedným 
z najrozsiahlejších portálových riešení na in-
ternete v rámci SR. Vytvorením aplikácie bola 
poverená firma NESS, a. s., ako autor pôvod-
nej aplikácie. K septembru 2010 obsahuje 
údaje o 14 347 000 parcelách, 1 560 000 
stavbách, 1 132 000 bytoch a 24 111 000 
vlastníkoch. Od septembra 2009 bolo zave-
dené podanie o zamýšľanom návrhu na vklad 
elektronickou formou. Na základe zmluvného 
vzťahu pre oprávnené osoby – colné a daňo-
vé úrady, úrady práce a sociálnych vecí, po-
licajný zbor, exekútorov, notárov a súdy – je 
umožnený prístup s rozšíreným vyhľadávaním 
v rámci celej SR. Tento rozšírený prístup vyu-
žíva k septembru 2010 1 635 používateľov. 
Aj tento projekt bol ocenený na spoločen-
skom večeri IT GALA v kategórii IT Projekt 
roka 2008. Komisia ocenila prínos projektu 
pre občanov, vysokú používateľnosť služby 
a fakt, že ide o jednu z prvých e-služieb pre 
verejnosť, ktorá prispieva k zvýšeniu právnej 
istoty vlastníkov nehnuteľností.

 
3.3 Základná báza pre geografický 

informačný systém 
 

Údaje základnej bázy pre geografický infor-
mačný systém (ZB GIS) tvoria podklad štát-
nych a rezortných informačných systémov, 
infosystémov regionálnej a miestnej samo-
správy a sú základom harmonizácie geo-
grafických informačných systémov. Objekty 
spravované v databázach rezortu definuje 
Katalóg tried objektov ZB GIS (KTO). Aktivity 
GKÚ v oblasti tvorby, aktualizácie a správy 
ZB GIS a z nej poskytovaných výstupov sú 
v súlade s politikou, usilujúcou sa zabezpečiť 
realizáciu povinností štátu, t. j. otvoriť nové 
možnosti na národnom aj medzinárodnom 
trhu, dosiahnuť zhodu s technickými štan-
dardmi EÚ.

Cieľom je vybudovať a aktualizovať tech-
nické dielo, ktoré vo svojej komplexnosti bu-

de kompatibilné na medzinárodnej úrovni. Po 
dobudovaní ZB GIS bude vytvorená webová 
služba, ktorá vznikne v súvislosti s operač-
ným programom informatizácia spoločnosti 
(OPIS) – národným projektom „Elektronické 
služby katastra nehnuteľností – ZB pre GIS“, 
poskytovať presné a aktuálne priestorové 
geo grafické informácie.

V rámci tejto úlohy ústav:
 zabezpečuje a koordinuje zber, spracova-

nie a aktualizáciu priestorových údajov,
 zodpovedá za tvorbu a správu priestoro-

vých informácií o topografických objek-
toch a ich základných charakteristikách,

 postupne kartograficky zo ZB GIS tvorí 
ŠMD veľkých, stredných a malých mierok,

 tvorí a aktualizuje databázu štandardizova-
ného geografického názvoslovia,

 tvorí a bude publikovať metaúdaje v súla-
de s požiadavkami s INSPIRE.

V súčasnosti má GKÚ k dispozícii referenč-
né údaje pokrývajúce celé územie republiky.

 

3.4 Štátne mapové dielo, dokumentácia 
a sprístupnenie dokumentačných fondov
 

Cieľom GKÚ je spravovať, udržiavať a aktua-
lizovať štátne mapové dielo (ŠMD), ktorého 
vydavateľom je ÚGKK SR. Dôležitá je spolu-
práca s príslušnými štátnymi orgánmi a práv-
nickými osobami na úseku zberu informácií, 
potrebných pre tvorbu a aktualizáciu ŠMD. 
Existujúci a využívaný mapový fond na úze-
mí Slovenskej republiky je výsledkom viac 
ako storočnej činnosti. Z hľadiska mierky 
sa delí na mapy veľkých mierok 1:1000 až 
1:5000, mapy stredných mierok 1:10 000 
až 1:200 000 a mapy malých mierok 
1:250 000 až 1: 1 000 000. ŠMD sa z hľa-
diska obsahu delia na základné štátne ma-
pové diela a tematické štátne mapové diela. 
Základné ŠMD súvislo zobrazujú štátne úze-
mie, majú základný všeobecne využiteľný ob-
sah a vyhotovujú sa podľa jednotlivých zásad. 
Výtlačky ŠMD sa predávajú prostredníctvom 
mapovej služby.

 

3.5 Ústredný archív geodézie a kartografie 
 

Ústredný archív geodézie a kartografie 
(ÚAGK) je osobitné dokumentačné pracovis-
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ko rezortu ÚGKK SR, v ktorom sa zhromažďu-
je, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje dôle-
žitá dokumentácia, súvisiaca s tvorbou máp 
na našom území od konca 18. storočia až po 
súčasnosť. Vznikol v roku 1990, čiže tento 
rok si pripomína 20. výročie vzniku. Archív 
spravuje GKÚ, metodicky ho riadi Minister-
stvo vnútra SR – Sekcia verejnej správy – Od-
bor archívov. Vzhľadom na význam a zvláštnu 
povahu archívnych dokumentov bol ÚAGK 
v roku 1990 začlenený do siete archívov v SR 
medzi archívy organizácií osobitného význa-
mu, v súčasnosti patrí medzi špecializované 
verejné archívy. Archivovanie súčasne vydá-
vaných mapových diel sa zabezpečuje podľa 
zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 
Z. z. tzv. povinnými výtlačkami, ktoré do archí-
vu dodávajú rezortní aj súkromní vydavatelia 
máp. Fond ÚAGK a jeho archívne zbierky sú 
dôležitým zdrojom cenných informácií nielen 
pre geodetov a kartografov, ale aj pre histo-
rikov, heraldikov, pamiatkarov, architektov, 
geografov, ekológov, jazykovedcov a ďalších 
odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, najmä 
v súvislosti s vybavovaním rôznych majetko-
voprávnych záležitostí. Na Slovensku neexis-
tuje iný správca takýchto odborných a infor-
mačných fondov, súvisiacich s tvorbou máp 
na našom území od konca 18. storočia.

 

3.6 Odborové informačné stredisko 
 

Na základe rozhodnutia predsedu ÚGKK SR 
v roku 1994 o zrušení Odborového informač-
ného strediska (OBIS) a Odborového stre-
diska pre vzdelávanie pracujúcich vo VÚGK 
prešla knižnica z pôsobnosti VÚGK do GKÚ. 
Odvtedy GKÚ zabezpečuje knižničnú činnosť 
v odbore geodézie, kartografie a poskytuje 
svoje služby. OBIS patrí do siete technických 
knižníc Ministerstva kultúry SR. Pre Centrum 
vedecko-technických informácií SR spracúva 
celoročné štatistiky knižničného fondu.

V Odborovom informačnom stredisku sa 
sústreďuje knižničný fond z oblasti geodézie, 
kartografie a katastra a blízkych vied a vyda-
né rezortné smernice, technické predpisy, 
inštrukcie a metodické návody.

 

3.8 Poskytovanie údajov a mapová služba
 

Zákaznícke centrum vzniklo ako samostat-
né oddelenie na poskytovanie údajov v roku 
2004. Zabezpečuje realizáciu písomných ob-
jednávok produktov a služieb geodetických 
a kartografických činností v rámci celého 
ústavu. Ide najmä o digitálne údaje geodetic-
kých základov, údaje katastra nehnuteľností, 
štátneho mapového diela, digitálne topogra-
fické mapy a údaje z databázy geografického 
názvoslovia z údajových skladov ústavu.

Z katastrálnych úradov boli delimitované 
v roku 1995 štyri mapové služby: Bratislava, 
Banská Bystrica, Košice a Prešov. Postupne 
zanikli pracoviská: v roku 2003 Prešov a Ban-
ská Bystrica, v roku 2007 Košice. Zostala len 
mapová služba v Bratislave.

Mapová služba zabezpečuje okrem pre-
daja výtlačkov máp aj predaj rezortných tech-
nických predpisov, názvoslovných publikácií, 
Spravodajcu ÚGKK SR a iných publikácií vy-
daných ÚGKK SR.

 

3.8 Centrálne elektronické registratúrne 
stredisko
 

Od roku 2009 sa Geodetický a kartografický 
ústav Bratislava aktívne podieľal na príprave 
priestorov pre Centrálne elektronické regis-
tratúrne stredisko (CERS) v Liptovskom Mi-
kuláši, ktorého súčasťou bude aj postupná 
elektronizácia dokumentov katastrálneho 
operátu. CERS bude slúžiť na zabezpečenie 
lepšej ochrany práv k nehnuteľnostiam, na 
zjednodušenie prístupu verejnosti k digitali-
zovaným dokumentom správy katastra, na 
zefektívnenie prác na samotných správach 
katastra. Toto pracovisko bude ukážkou kom-
plexného prechodu na elektronickú formu 
uchovávania dokumentácie informačných 
systémov rezortu. Ich digitálna podoba bu-
de pre verejnosť efektívnejšia. V súčasnosti 
už prebieha zvoz a preberanie dokumentov 
z jednotlivých správ katastra.

 

4.  História Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie
 

Výskumný ústav geodézie a kartografie 
(VÚGK) vznikol v roku 1970 ako centrálne 
riadená samostatná organizácia výskumnej 

a vývojovej základne v pôsobnosti ÚGKK SR. 
Jeho prvým riaditeľom sa stal Ing. Ján Kuku-
ča, CSc., neskorší vedecký pracovník Ústavu 
teórie merania Slovenskej akadémie vied. Vý-
znamným a možno povedať, že akýmsi samo-
zrejmým členom tvoriaceho sa kolektívu sa 
stal vtedy už známy tvorivý pracovník v auto-
matizácii Ing. Ján Kocián. Koncom roku 1970 
mal ústav 15 pracovníkov, z toho 2 vedcov.

Dlhodobé ciele výskumnej činnosti sa v za-
čiatkoch orientovali hlavne na úlohy základné-
ho výskumu v oblasti rozvoja vedy a techniky, 
medzinárodnú spoluprácu, základný a apliko-
vaný výskum pre potreby vlastného rezortu 
a aplikáciu geodetických metód v netopo-
grafickej oblasti. V oblasti geodézie a geo-
dynamiky sa najvýznamnejšie práce VÚGK 
zamerali na výskum a zdokonalenie matema-
tických, matematicko-štatistických a interpre-
tačných metód budovania trigonometrických, 
výškových a gravimetrických sietí. Slúžili na 
geodetické zabezpečenie výstavby a neskor-
šie sledovanie vertikálnych a horizontálnych 
posunov veľkých stavieb. V rámci tejto úlohy 
VÚGK prispel k rozhodovaniu o výbere lokalít 
na výstavbu jadrových a vodných energetic-
kých diel. Z výsledkov výskumu, ktoré VÚGK 
za 40 rokov dosiahol, možno vyzdvihnúť aj 
nové teoretické i praktické poznatky o pres-
nosti trigonometrických sietí a ich budovania 
na princípe matematickej optimalizácie plánov, 
na ktorých naši odborníci pracovali s vedcami 
zo Slovenskej akadémie vied (SAV). V súlade 
s programom International Association of Geo-
desy (Medzinárodná geodetická asociácia) sa 
ústav podieľal na vybudovaní testovacej siete 
na území Slovenska. VÚGK bolo jediné praco-
visko v SR zaoberajúce sa budovaním a analý-
zou presnosti geodetických sietí.

Na základe opakovaných meraní vzniklo 
viacero máp vertikálnych pohybov zemského 
povrchu. Analýzy výsledkov tohto výskumu 
prispeli k postupnému poznávaniu charak-
teru týchto pohybov, vymedzení blokov zem-
ského povrchu, ale aj pri indikácii a overovaní 
aktivity hlbinných zlomov. Výsledky tohto vý-
skumu sa využili pri tvorbe máp recentných 
vertikálnych pohybov Česko-Slovenska, Kar-
patsko-balkánskej oblasti a územia východo-
európskych štátov.

V oblasti automatizácie geodetických 
a kartografických prác bolo ťažiskovou úlo-
hou automatizované spracovanie katastra 
nehnuteľností. VÚGK ako líderské pracovisko 
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vtedajšieho Česko-Slovenska i východodeu-
rópskych štátov v danej problematike rozpra-
coval budovanie automatizovaného informač-
ného systému geodézie a kartografie, založe-
ného na databázovej technológii spracovania 
údajov. Súčasťou tohto projektu bola kompu-
terizácia pracovísk katastra i celého rezortu.

Rozvoj v oblasti kartografie reprezentuje 
predovšetkým vytvorenie Atlasu SSR v spo-
lupráci so Slovenskou akadémiou vied a ďal-
ších kartografických diel aj nová edícia máp 
miest v SR v mierke 1:10 000.

Diaľkový prieskum Zeme bol dôležitou ob-
lasťou činnosti VÚGK. Výsledky tohto výsku-
mu sa premietli do podkladov na vyhotovenie 
Mapy využitia krajiny Západoslovenského 
kraja v mierke 1: 200 000. V roku 1986 vo 
VÚGK vzniklo Slovenské stredisko diaľkového 
prieskumu Zeme, ktoré vyvinulo celý rad no-
vých technologických postupov. Z výsledkov 
ďalších výskumných prác hodno spomenúť na-
príklad technológiu budovania podrobného po-
lohového poľa v mestských areáloch, techno-
lógiu merania posunov inžinierskych stavieb, 
racionalizáciu geodetických prác v teréne, vý-
skum presnosti svetelných diaľkomerov a ďal-
šie. V rámci štátnej úlohy zameranej na posky-
tovanie jednotných lokalizačných informácií 
s rešpektovaním európskych štandardov ústav 
navrhol metainformačný systém pre ZB GIS. 
Tento systém má zabezpečiť tvorbu a aktuali-
záciu metainformácií o priestorových údajoch 
(rastrových a vektorových), ako aj o mapách, 
databázach, dokumentoch a ďalších údajoch. 
Ústav sa zapojil aj do medzinárodného výsku-
mu recentných pohybov zemského povrchu. 
Pomocou globálneho polohového systému 
(GPS) spolupracuje na harmonizácii poloho-
vých základov v rámci Európy, participuje na 
medzinárodnom výskume geodynamiky Zeme 
a na prepojení polohových, výškových a tiažo-
vých základov Slovenska, Rakúska a Maďar-
ska. Okrem spomenutých úloh VÚGK pripravu-
je archív leteckých snímok PHARE, či softvér 
na prezeranie písomných a grafických údajov 
katastra nehnuteľností. Zároveň sprostredkúva 
priestorové údaje pre navigáciu nad územím 
SR, vytvorené a aktualizované organizáciami 
rezortu.

 

5. Súčasnosť Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie
 

Na úseku zabezpečenia hlavnej činnosti sú vo 
VÚGK zriadené organizačné úseky:
a)  úsek pre odborné činnosti v geodézie, kar-

tografie a katastra,
b)  úsek pre personalistiku a operačné čin-

nosti.
 
VÚGK vyvíja svoju činnosť v týchto oblastiach:

 kataster nehnuteľností SR,
 digitálna kartografia a ZB GIS,
 integrované geodetické základy,
 projekty EÚ,
 budovanie technologickej infraštruktúry 

rezortu ÚGKK SR,
 školiaca a vzdelávacia činnosť.

Činnosť je zameraná predovšetkým na 
potreby rezortu ÚGKK SR a rezortných orga-
nizácií, budovanie informačných systémov 
v oblasti geodézie, kartografie a katastra 
nehnuteľností.

 

6. Záver
 

Poslanie GKÚ je celospoločenské a plní úlohy 
štátu. GKÚ má svoje nezameniteľné miesto 
v štruktúre rezortu geodézie, kartografie 
a katastra pri poskytovaní údajov zo všetkých 
činností rezortu a to hlavne formou budova-
nia internetových portálov, webových a ma-
pových služieb. Cieľ, ku ktorému GKÚ za 60 
rokov svojej činnosti smeroval, je poskytovať 
funkčný referenčný, dokumentačný a infor-
mačný systém, spoľahlivo slúžiaci ostatným 
organizáciám štátnej správy, odborníkom, 
podnikateľom aj občanom.

Takisto výsledky, ktoré VÚGK za štyri 
desiatky rokov svojej existencie dosiahol, 
potvrdzujú jeho význam pre slovenskú geodé-
ziu a kartografiu, jej rozvoj a modernizáciu. 
Vďaka medzinárodnej spolupráci slovenská 
geodézia drží krok s úrovňou moderných po-
znatkov vo svete.

Mgr. Ľubomír Michalík, Geodetický a kartografický ústav
Ing. Marián Podoben, Geodetický a kartografický ústav
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Mohli by ste čitateľom bulletinu Slovenský 
geodet a kartograf priblížiť na úvod 

niekoľko základných informácií o sebe? 

Narodila som sa 25. 12. 1959 v Lučenci, kde 
som absolvovala aj stredoškolské štúdium 
v rokoch 1974 až 1978 na Strednej priemy-
selnej škole stavebnej s maturitou. Po skon-
čení odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1983 som nastúpila 
do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, kde 
som pôsobila 25 rokov. Mám odbornú spôso-
bilosť na vykonávanie autorizačného overova-
nia a úradného overovania vybraných geode-
tických a kartografických činností podľa § 6, 
písmeno a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii. V roku 2008 
som získala v Slovenskej realitnej akadémii 
spôsobilosť na obchodovanie s nehnuteľnos-
ťami (realitná maklérka).

 
Aký bol sled vášho profesijného pôsobenia 

v praxi po skončení vysokoškolského štúdia?

 
Po nastúpení do Geodetického ústavu, n. p., 
Bratislava v roku 1983 (od 1. 7. 1989 Geode-
tický podnik, š. p., a od 1. 1. 1991 Geodetický 
a kartografický ústav Bratislava – GKÚ) do 
útvaru technickej prípravy a riadenia výroby 
som pracovala na príprave vykonávacích pro-
jektov. Od 1. 8. 1993, ako vedúca oddelenia 
vecných úloh odboru koordinácie vecných 
úloh som vykonávala projektovú prípravu 
geo detických činností GKÚ. Od 1. 6. 1999 do 
31. 12. 1999 som vykonávala funkciu vedú-
cej oddelenia štátnych hraníc, kde som meto-
dicky usmerňovala tak meračské práce v te-
réne, ako aj konštrukčné a dokumentačné 
práce vykonávané na štátnych hraniciach SR 
s Českou, Maďarskou, Poľskou a Rakúskou 
republikou. Neskôr, od 1. 1. 2000 do 31. 8. 
2003 som bola vedúcou odboru koordinácie 
a dokumentácie, kde som okrem iného za-
bezpečovala koordinačnú činnosť GKÚ s ino-
rezortnými organizáciami.

Od 1. 9. 2003 som bola poverená a od 

1. 1. 2004 vymenovaná za riaditeľku GKÚ 
Bratislava. Funkciu riaditeľky som vykonávala 
do 10. 3. 2008. Počas pôsobenia v tejto in-
štitúcii som sa podieľala aj na zorganizovaní 
Medzinárodného sympózia EUREF (EUropean 
REference Frame – Európska sieť referenč-
ných bodov, Bratislava 2004), na spoluorga-
nizovaní prvých dvoch konferencií Geodetic-
ké siete a priestorové informácie (Podbanské 
2005 a 2007), na príprave, realizácii a pre-
vádzkovaní portálu Kataster nehnuteľností na 
internete a na budovaní Slovenskej priesto-
rovej observačnej služby (SKPOS). Od 19. 5. 
2008 do apríla 2010 som pôsobila v Luka 
& Bramer Group, a. s., kde ako projektová 
manažérka a manažérka vonkajších vzťahov 
som manažovala projekty v oblasti investič-
nej výstavby a realít. V apríli 2010 som prešla 
na Ministerstvo vnútra SR, kde som do júna 
2010 ako hlavný radca vykonávala analytickú 
a syntetickú činnosť v odbore výstavby a or-
ganizovaného rozvoja, ako aj vyhodnocovanie 
výsledkov a prípravu podkladov na rozhodo-
vanie v pôsobnosti uvedeného ministerstva.

 
Čo zohralo rozhodujúcu úlohu pri výbere 

vášho štúdia na vysokej škole?

Rozhodujúcu úlohu zohrala kombinácia pri-
rodzeného obdivu k profesii, ktorá pracuje 
s územím a pozitívny vplyv mojej stredoškol-
skej profesorky Kelemenovej.

 
Máte nejaký konkrétny cieľ a predstavu 

o tom, na čo by ste sa ako predsedníčka 

ÚGKK SR chcela v nasledujúcom období 

zamerať a čo prioritne riešiť?

 
Za najdôležitejší cieľ v nasledujúcom období 
považujem tvorbu predpokladov na plnenie 
zákonných úloh rezortu geodézie, kartogra-
fie a katastra Slovenskej republiky v súlade 
s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej 
republiky na obdobie rokov 2010 – 2014, 
a tým kontinuálne prispievať k tvorbe pred-
pokladov na zvyšovanie kvality života obča-
nov a životnej úrovne. V rámci týchto aktivít 

za prioritu považujem prispieť k zlepšovaniu 
v posledných rokoch stále sa zhoršujúceho 
podnikateľského prostredia, čo je nevyhnutný 
predpoklad prílevu investícií a rastu zamest-
nanosti a k výraznému zlepšeniu v oblasti vy-
máhateľnosti práva a boja proti korupcii.

 
Ktoré právne predpisy primárne a sekun-

dárne (garantované ÚGKK SR) sa budú 

v najbližšom období novelizovať?

 
Plán legislatívnych úloh nášho rezortu je re-
latívne bohatý. Odbornú verejnosť som o zá-
kladných plánovaných krokoch tohto plánu 
informovala už na tohtoročných Slovenských 
geodetických dňoch v Žiline 11. – 12. novem-
bra 2011. Podrobnejšia informácia o našich 
legislatívnych zámeroch bude o. i. obsiahnutá 
aj v januárovom čísle Geodetického a karto-
grafického obzoru v čísle 2011/1. Priestor 
venovaný nášmu rozhovoru neumožňuje pod-

Predsedníčka ÚGKK SR na 18. SGD v Žiline.

Rozprávame sa s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR Ing. Hedvigou Májovskou
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robnejšie sa tomuto plánu venovať. V skratke 
z týchto našich legislatívnych zámerov, ktoré 
rezultujú do predloženia našich návrhov na ro-
kovanie vlády Slovenskej republiky, uvádzam:
– december 2011: Návrh novely zákona NR SR 
č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zá-
pise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnos-
tiam (katastrálny zákon). Návrh sa predkladá 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 882/2009, 
a to zapracovanie opatrení navrhnutých 
v Koncepcii usporiadania pozemkového vlast-
níctva vrátane zapracovania legislatívno-tech-
nických požiadaviek aplikačnej praxe.
– 2. štvrťrok 2012: Návrh novely zákona NR 
SR č. 162/1995 o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon). Dôvodom 
predloženia novely zákona je právna úprava 
súvisiaca s projektom Elektronické služby ka-
tastra nehnuteľností (ESKN) – Centrálny sys-
tém katastra nehnuteľností (CSKN), Rezortná 
elektronická podateľňa (REP) a Centrálne 
elektronické registratúrne stredisko (CERS) 
v rámci Operačného programu informatizácie 
spoločnosti a zapracovanie legislatívno-tech-
nických požiadaviek aplikačnej praxe.
– 2. štvrťrok 2012. Návrh novely zákona NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 
Dôvodom predloženia novely zákona je práv-
na úprava súvisiaca s projektom Elektronické 
služby katastra nehnuteľností – Základná bá-
za geografického informačného systému (ZB 
GIS) v rámci Operačného programu informa-
tizácie spoločnosti a zapracovanie legislatív-
no-technických požiadaviek aplikačnej praxe.

S každou novelou zákona sú spojené aj 
novely vykonávacích vyhlášok súvisiacich so 
zákonom. Sme pripravení tesne sledovať aj 
legislatívne zmeny ďalších zákonov, ktoré sí-
ce nie sú v našej gestorskej kompetencii, ale 
ktoré, predpokladáme, budú novelizované, 
a intenzívne chceme aktívne participovať na 
ich novelizácii; ide najmä o zákony:
– zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov,
– zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločen-
stvách v znení neskorších predpisov,
– zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemko-
vom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 50/1976 o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov,
– zákon NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektro-
nickom podpise a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Vidíte nejaký priestor na spoluprácu na báze 

„Public Privat Partnership“ (partnerstvo 

štátnej súkromnej sféry) v rámci rezortu?

 
Samozrejme. Takáto spolupráca sa realizova-
la v odvetví geodézie a katastra aj v minulosti. 
Celá filozofia tvorby a aktualizácie katastra 
nehnuteľností je postavená na nezastupiteľ-
ných vzájomne skoordinovaných aktivitách 
štátnej správy i komerčnej sféry, tak ako to 
vyplýva z katastrálneho zákona i zo zákona 
o geodézii a kartografii, a to bez ohľadu na 
to, či to konjunkturálne nazveme projekty 
PPT alebo inak. Predsa aktualizácia súboru 
geodetických informácií katastra nehnuteľ-
ností prostredníctvom tvorby geometrických 
plánov (v súčasnosti cca 60-tisíc ročne) je ne-
mysliteľná bez participácie komerčnej sféry. 
Napriek tomu, že štátna správa má zákonnú 
možnosť vlastnými zamestnancami vykonať 
tvorbu geometrického plánu, z pragmatic-
kých dôvodov už dlhodobo 100 % geomet-
rických plánov tvorí komerčná sféra. Inak 
to nie je ani napríklad pri tvorbe registrov 
obnovenej evidencie pozemkov podľa záko-
na č. 180/1995 (úloha by mala byť dokon-
čená v roku 2014) alebo v prípade obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním 
v intravilánoch (táto úloha je však závislá od 
rozpočtovej sily kapitoly ÚGKK SR).

 
Aké možnosti uplatnenia geodetov a karto-

grafov súkromnej sféry vidíte pri realizácii 

úloh rezortu?

 
Táto otázka, respektíve odpoveď, priamo sú-
visí s predchádzajúcou. Od začiatku súčasné-
ho obdobia geodézie, kartografie a katastra 
v podmienkach Slovenskej republiky, t. j. od 
prijatia katastrálneho zákona (čiže jeho pred-
chodcov s účinnosťou od 1. 1. 1993) a záko-
na o geodézii a kartografii, je vedená deliaca 
čiara medzi dvoma nevyhnutne kooperujúci-
mi zložkami, a to komerčnou sférou a štátnou 
sférou tak, aby štátna sféra vykonávala iba to, 
čo nemožno dať do kompetencie komerčnej 
sfére.

Štátna správa si v tomto zmysle pone-

chala najmä spravovanie a odborný dozor 
v rezorte geodézie, kartografie a katastra, 
čiže určovanie záväzných geodetických sys-
témov, zabezpečovanie tvorby a prevádzky 
permanentnej lokalizačnej služby využíva-
júcej globálne navigačné satelitné systémy; 
zabezpečovanie stabilizácie a vymeriavania 
geodetických bodov štátnej hranice; tvorbu 
a aktualizáciu štátnych mapových diel, máp 
a iných kartografických diel; štandardizáciu 
geografického názvoslovia; zabezpečovanie 
tvorby, prevádzky a poskytovania informácií 
z informačného systému geodézie, kartogra-
fie a katastra, ako aj referenčných údajov pre 
národnú infraštruktúru priestorových infor-
mácií.

Na úseku katastra štátna správa v tomto 
zmysle má najmä riadenie a kontrolu orgánov 
štátnej správy katastra a výkon inšpekcie nad 
úrovňou spravovania a plnenia úloh súvisia-
cich s katastrom nehnuteľností. Základným 
poslaním katastrálneho úradu a správ ka-
tastra je zabezpečenie a výkon úloh súvisia-
cich so spravovaním katastra nehnuteľností 
ako uceleného, automatizovane spravova-
ného informačného systému o nehnuteľnos-
tiach, ktorý obsahuje dôležité údaje o pozem-
koch, stavbách, vlastníkoch, ako aj ďalšie 
údaje potrebné na využívanie a ochranu 
nehnuteľností. Zabezpečenie týchto úloh je 
nevyhnutným predpokladom pre fungovanie 
trhovej ekonomiky štátu a celkový hospodár-
sky rozvoj krajiny.

Spomedzi kompetencií správ katastra je 
nevyhnutné spomenúť najmä rozhodovanie 
v katastrálnom konaní (o vklade práv k nehnu-
teľnostiam, o zmenách hraníc katastrálnych 
území, o oprave chýb v katastrálnom operá-
te, o obnove katastrálneho operátu, v konaní 
podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o nie-
ktorých opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom rozhoduje o námietkach 
a schválení registra obnovenej evidencie po-
zemkov (ďalej ROEP).

 
Je doterajšia spolupráca medzi ÚGKK SR 

a KGaK na postačujúcej úrovni, alebo by 

mala byť intenzívnejšia?

 
Spolupráca medzi ÚGKK SR a Komorou geo-
detov a kartografov odráža spoločenské 
potreby. Dôležitým regulatívom v tejto oblas-
ti je „Dohoda o spolupráci medzi Komorou 
geodetov a kartografov a Úradom geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
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č. ÚGKK SR P-2810/09“, zo 4. mája 2009. 
Dohoda o spolupráci sa definuje ako spoločný 
formálno-právny prejav a zakotvenie prirodze-
ného partnerstva oboch strán. Dohodou sú 
konštatované spoločné ciele činností oboch 
partnerov v oblasti zabezpečovania geodetic-
kých a kartografických prác, ktoré sú aj pod-
robnejšie definované. Dohoda zároveň definuje 
viaceré cesty, ktorými sa spoločné ciele plánu-
jú napĺňať. Veľmi dôležité je aj zadefinovanie in-
štitútu organizovania periodických spoločných 
pracovných stretnutí čelných predstaviteľov 
zmluvných strán na regionálnych i na celoslo-
venskej úrovni. Dohoda je konštruovaná ako 
otvorený dokument, ktorý primerane spolo-
čenským potrebám možno modifikovať, nove-
lizovať, resp. v každom časovom období voliť 
také cesty na dosiahnutie spoločných cieľov, 
ktoré sú najvhodnejšie. V tomto zmysle vidím aj 
trvalé otvorené možnosti na zintenzívňovanie 
spolupráce, lebo toto zintenzívňovanie v zmys-
le vašej otázky nevidím ako samoúčelné, ale 
ako prostriedok dosahovania spoločných per-
manentne spresňovaných cieľov.

 
Domnievate sa, že súčasná právna úprava 

zákona č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších 

predpisov vyhovuje postaveniu SR v Európ-

skej únii?

 
Snažím sa presne porozumieť vašej otázke. 
Ak hodnotíme hocijakú právnu normu, mu-
síme si uvedomiť, že ona vždy reflektuje dva 
aspekty. Jednak rieši, reguluje určitú národ-
nú problematiku a na druhej strane musí 
byť konformná s legislatívou Európskej únie, 
ktorej sme členmi. Právna úprava sa nikdy 
nemodeluje a neprijíma tak, aby vyhovovala 
postaveniu členskej krajiny v Európskej únii.

Z pozície zákona o Komore geodetov 

a kartografov, ktorá je definovaná ako samo-
správna stavovská organizácia, združujúca 
geodetov a kartografov, ktorí autorizačne 
overujú vybrané geodetické a kartografické 
činnosti, a teda zastupuje, obhajuje a pre-
sadzuje profesijné, sociálne a hospodárske 
záujmy členov Komory, vrátane vydávania 
a odnímania oprávnení na vykonávanie čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa 
vo vlastnom mene, treba povedať, že takýto 
zákon je v množine národných legislatív – 
legislatív členských štátov Európskej únie 
zákonom vybočujúcim z priemeru, zákonom, 
ktorý nadštandardne podrobne reguluje prá-
va a povinnosti členov Komory GaK.

Zo širšieho pohľadu legislatívy Európskej 
únie sa žiada dodať ešte:

Medzinárodné zmluvy, ktorými je Sloven-
ská republika viazaná, sa na oblasť katastra 
nehnuteľností vrátane regulovania činnosti 
autorizovaných geodetov v katastri priamo ne-
vzťahujú. Medzinárodné zmluvy iba zakotvujú 
všeobecné princípy nepriamo sa dotýkajúce 
katastra nehnuteľností. Napr. čl. 17 Všeobec-
nej deklarácie ľudských práv zakotvuje právo 
vlastniť majetok, rovnaké právo všetkých dru-
hov vlastníctva, najmä zrovnoprávnenie vlast-
níckeho práva občanov, právnických osôb 
i štátu a poskytovanie rovnocennej ochrany 
tomuto právu, garancie rovnakého zákonné-
ho obsahu a ochrany vlastníckeho práva všet-
kých vlastníkov, garancie dedenia. S tým je 
priamo spojené i rovnaké právo nadobúdania 
vlastníctva nehnuteľností pre všetky osoby 
a udržania si tohto vlastníckeho práva, resp. 
vyvážené spravodlivé obmedzenie nadobúda-
nia vlastníctva nehnuteľností a obmedzenie 
jeho udržania – vyvlastnenie, alebo obme-
dzenie výkonu tohto vlastníctva. Podobne 
článok l Konvencie na ochranu ľudských práv 

a základných slobôd v znení Protokolu č. 11, 
Rím, Taliansko, zo 4. 11. 1950 (ďalej iba Kon-
vencia) ustanovuje, že každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na nerušené uží-
vanie majetku v svojom vlastníctve a že nikto 
nebude tohto vlastníctva zbavený s výnimkou 
prípadov vo verejnom záujme, a to za pod-
mienok upravených zákonom a všeobecnými 
zásadami medzinárodného práva. Podobným 
všeobecným spôsobom je v medzinárodných 
zmluvách deklarovaná potreba ochrany ďal-
ších práv, napr. práv na prístup k informáci-
ám, na hospodársky rozvoj čiže na právo pod-
nikať a na podiel na tomto rozvoji, na právo 
vytvárať združenia, na ochranu súkromia, na 
právo na slobodnú voľbu povolania atď. Z toh-
to vzťahu medzi právami vyplýva na jednej 
strane, že záruka vlastníctva, čo je právo na 
slobodu, je úplná iba s ďalšími spomenutými 
slobodami, kým na druhej strane ďalšie práva 
(slobody) si vyžadujú byť doplnené zárukou 
vlastníctva, bližšie vlastníctva nehnuteľností. 
Súčasný legislatívny stav v SR viac-menej 
reflektuje tieto všeobecné princípy a potrebu 
ich vyváženého uplatnenia, a to so zvýšeným 
dôrazom na ochranu vlastníctva a na ochranu 
konania v dobrej viere.

Komunitárne právo osobitne neupravuje 
postup pri katastri nehnuteľností. Právne 
úpravy v tejto oblasti sú úplne ponechané 
na kompetenciu jednotlivých členských kra-
jín EÚ. V tejto oblasti EÚ od členských krajín 
vyžaduje iba funkčnosť právnej úpravy pri 
rešpektovaní viacerých už spomenutých vše-
obecných princípov.

K zásadnej konštrukcii zákona č. 216/ 
1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov 
sa žiada ešte dodať vážny poznatok. Je tu 
prítomné riziko revitalizácie výčitky legislatívy 
Európskej únie z titulu nesúladu viazanosti 
výkonu autorizačného overovania vybraných 
geodetických a kartografických činností na 
povinné členstvo v Komore geodetov a karto-
grafov s právom Európskej únie (viazanosťou 
sa vytvára nežiaduci monopol ovládaný sa-
motnou Komorou).

 
Viete si predstaviť spoločnú Skúšobnú 

komisiu ÚGKK SR a KGaK na udeľovanie 

osvedčení (oprávnení) pre autorizovaných 

geodetov katastra nehnuteľností a autorizo-

vaných geodetov pre inžiniersku geodéziu?

 
Nezaevidovala som doteraz ani jednu váž-
nejšiu výhradu k existencii súčasných dvoch 

Momentka z rozhovoru 
poskytnutého redakcii 
SGaK.
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skúšobných komisií ÚGKK SR a Komory geo-
detov a kartografov (jedna na udeľovanie 
osvedčení – oprávnení pre autorizovaných 
geodetov katastra nehnuteľností a druhá 
pre autorizovaných geodetov pre inžiniersku 
geodéziu) resp. ani jeden vážnejší návrh na 
zmenu súčasného stavu. Súčasný stav reflek-
tuje spoločenské potreby z obdobia prijatia 
katastrálneho zákona i zákona o geodézii 
a kartografii, ktoré podľa mňa stále trvajú. Ak 
príde nejaký návrh na zmenu, treba o ňom se-
riózne diskutovať, vykonať príslušné analýzy 
a nakoniec rozhodnúť. Ale nemyslím si, že by 
podobná potreba v súčasnosti bola.

 
Ako plánujete riešiť dlhodobé vzdelávanie 

pracovníkov štátnej správy v budúcnosti 

a či toto vzdelávanie bude napojené na 

kariérny postup?

 
Dlhodobé vzdelávanie zamestnancov štátnej 
správy je veľmi vážna vec s komplexnými 
dosahmi. Navyše, realizáciu našich zámerov 
ovplyvňuje jednak samotný zákon o štátnej 
službe ale i každoročne schválený rozsah 
kapitoly ÚGKK SR štátneho rozpočtu. Veľa si 
sľubujeme od spolupráce so Slovenskou spo-
ločnosťou geodetov a kartografov, s ktorou 
takisto máme podpísanú dohodu o spoluprá-
ci. Isté nádeje a očakávania na úseku zvyšo-
vania kvalifikácie zamestnancov dávame i do 
periodika – mesačníka Geodetický a kar-
tografický obzor, ktorý vydávame spoločne 
s partnerským ústredným orgánom štátnej 
správy v Česku.

Personálny manažment na úseku geodé-
zie i katastra nehnuteľností hodláme orien-
tovať na dobudovanie a kvalitatívny vzostup 
ľudských zdrojov. Turbulencia trhového pro-
stredia globalizujúcej sa ekonomiky vnucuje 
dynamiku podnikateľskej sfére a súčasne 
i orgánom štátnej správy. V súčasnosti nie 
je reálny predpoklad konkurencieschopnosti 
v mzdovom ohodnotení medzi pracovníkmi 
štátnej správy KN na jednej strane a silnou 
geodeticko-katastrálnou komerčnou sférou 
na strane druhej, napriek tomu, že komerčná 
sféra je už v súčasnosti relatívne personálne 
nasýtená. Preto bude žiaduce sa orientovať 
na účinný náborový systém absolventov 
vysokých a stredných odborných škôl s ná-
sledným efektívnym úvodným tréningom na 
vybrané druhy odborných činností. Pri rozvoji 
personálnej úrovne katastrálnych pracovísk 
bude celkove potrebné zvýšiť úroveň moti-

vačných protifluktuačných faktorov, vrátane 
vhodného mzdového ohodnotenia.

Nevyhnutné bude i naďalej spolupraco-
vať s technickými univerzitami i právnickými 
fakultami univerzít pri výbere a vyhľadávaní 
absolventov pre prácu v pracoviskách rezortu 
ÚGKK SR ale tiež v oblasti postgraduálneho 
štúdia našich zamestnancov. Budeme žiadať 
od technických univerzít v Bratislave, v Koši-
ciach i v Žiline, aby prehĺbili výučbu katastrál-
nych disciplín a disciplín s katastrom priamo 
súvisiacich v bakalárskom a najmä v magis-
terskom – inžinierskom štúdiu, vrátane prob-
lematiky znaleckej činnosti v oblasti katastra 
nehnuteľností. Prehĺbením znalostí v oblasti 
znaleckej činnosti hodláme prispieť k dôleži-
tému zámeru vlády SR v tomto volebnom ob-
dobí, a to k zlepšeniu vymáhateľnosti práva. 
Podobne máme zámer vstúpiť do kontaktu 
s právnickými fakultami na Slovensku, lebo 
naše poznatky signalizujú, že pripravenosť 
absolventov tohto štúdia na plnenie úloh ka-
tastra nehnuteľností je nedostatočná.

Zodpovedne budeme posudzovať ma-
teriálne a finančné aspekty organizovania 
rozmanitých odborných podujatí v réžii re-
zortu, prípadne aj v súčinnosti so Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov alebo 
s Komorou geodetov a kartografov, ako sú 
konferencie, semináre, odborné dni a pod. 
Pripravujeme v 2. štvrťroku 2011 organizo-
vanie „3. slovenských právnických dní so 
zameraním na kataster nehnuteľností“, ako 
osobitne významného odborného podujatia 
výmeny názorov a zvyšovania kvalifikácie na-
šich právnikov.

 
Ministerstvo financií nedávno prezentovalo 

a zverejnilo na svojej stránke analýzu 

projektov Operačného programu informa-

tizácie spoločnosti (OPIS), v rámci ktorej 

skonštatovalo výrazné predraženie väčšiny 

projektov a niektoré pozastavilo. Ako v tejto 

analýze dopadli projekty rozbehnuté na 

ÚGKK SR a najmä projekt Elektronické služby 

katastra nehnuteľností (ESKN)?

 
V rámci programu OPIS v rezorte ÚGKK SR sú 
rozpracované a realizované dva projekty. Pod-
robnejšia informácia o nich je napríklad aj na 
www stránke ÚGKK SR, v Geodetickom a kar-
tografickom obzore a v Spravodajcovi ÚGKK 
SR. V súčasnosti je financovanie projektov 
OPIS predmetom auditu. Podľa výsledkov au-
ditu bude rozhodnuté o ďalších krokoch.

 

Predovšetkým zhotovitelia geometrických 

plánov už dlhé roky čakajú na moderný 

nástroj, pomocou ktorého by mohli prime-

rane komunikovať so Správami katastra. 

Nezabudne sa na to pri projekte ESKN? 

(Komora geodetov a kartografov je ochotná 

podať pomocnú ruku).

 
Vaša otázka vyžaduje určité spresnenie a sí-
ce o aký moderný nástroj komunikácie ide 
zhotoviteľom geometrických plánov. V zásade 
ale možno povedať, že projekt ESKN ráta so 
zámerom vybudovať transparentný a moderný 
kataster nehnuteľností tak, aby bola čo naj-
väčšmi zabezpečená jeho materiálna publicita. 
Predpokladá sa vybudovať elektronizáciu slu-
žieb s on-line prepojením, zintenzívniť moder-
nizáciu prác v procese katastrálneho konania 
a poskytovania služieb, centralizáciu údajov ka-
tastra s možnosťou podávať a vyžiadať výstupy 
z ktorejkoľvek správy katastra na celom území 
SR, zvýšenie počtu služieb doteraz poskyto-
vaných na katastrálnom portáli, zvýšenie ich 
kvality, zrýchlenie a použitie výstupov z elek-
tronických služieb na právne úkony.

 
V Koncepcii rozvoja katastra nehnuteľností, 

prijatej v roku 2007 sa konštatuje aj potreba 

súvislého mapového diela SR s homogénnou 

kvalitou, ako predpokladom na zabezpečenie 

právnej istoty v evidovaní vlastníckych 

vzťahov. Platná legislatíva umožňuje zadávať 

nové mapovanie aj súkromnej sfére. Jej 

zapojenie predpokladá vyššiu produktivitu 

s využitím modernej meračskej techniky 

a nových technológií. V súčasnom období boli 

zadané tri pilotné projekty. Aké sú zámery 

vedenia rezortu geodézie, kartografie 

a katastra v oblasti Obnovy katastrálneho 

operátu (OKO) novým mapovaním? Vidíte 

v najbližších rokoch možnosť v rámci OPIS 

opätovne oživiť túto problematiku aj so zapo-

jením súkromnej sféry do tejto úlohy?

 
Problematika pokrytia územia štátu súvislým 
mapovým dielom s homogénnou kvalitou, a ja 
dodávam s kvalitou na primeranej technickej 
úrovni vyžadujúcej 21. storočím, je dlhodobý 
a veľmi boľavý problém nielen katastra na 
Slovensku, ale i katastra každej členskej kra-
jiny Európskej únie. Priestor nášho rozhovoru 
neumožňuje dostatočne sa venovať tomuto 
problému. Záujemcom odporúčam do pozor-
nosti napríklad Geodetický a kartografický 
obzor, ročník 2009, strany 281-285.
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Všetky katastre v členských krajinách Eu-
rópskej únie sú poznačené spoločným prob-
lémom, že technické parametre produktov 
katastrálneho mapovania (prípadne katastrál-
nych mapovaní) z obdobia svojho zrodu iba 
čiastočne vyhovujú požiadavkám začiatku 
21. storočia. Ich náhrada výsledkami nové-
ho celoplošného katastrálneho mapovania 
v „rozumnom“ časovom období z viacerých 
dôvodov neprichádza do úvahy. KN na Slo-
vensku je v dôsledku historických príčin navy-
še poznačený i problémom extrémne vysokej 
rozdrobenosti pozemkov a spoluvlastníckych 
podielov k pozemkom, čo je však technicky 
riešiteľný problém. Ale najväčší problém, 
s ktorým sa musí slovenský kataster boriť, je 
dôsledok historického oddelenia vlastníctva 
pozemkov od užívania pozemkov z obdobia 
1948 – 1989. Problém je rezultátom dobovej 
kolektivizácie poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov po roku 1948, keď vo väčšine prí-
padov nedošlo k zmene vlastníctva pozem-
kov (zoštátnenie a pod.), a teda vlastníctvo 
k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia 
pred kolektivizáciou bolo v zásade zacho-
vané s tým, že väčšinou bolo znemožnené 
vlastníkovi pozemkov realizovať svoje práva. 
A tam, kde nebolo zachované, bolo čiastočne 
reštitúciami po roku 1989 revitalizované. Na 
túto skutočnosť nadväzoval dobový prechod 
vlastníckeho práva dedičstvom k pôvodným 
nehnuteľnostiam, ktoré boli skolektivizované, 
a ktorý bol v období 1948 – 1989 väčšinou 
možný iba zjednodušeným spôsobom evi-
dencie bez kompletnej geometrickej definí-
cie parciel v extraviláne. Problematika bola 
skomplikovaná aj dobovým prevodom a pre-
chodom vlastníckeho práva k pozemkom 
v extraviláne, ktoré boli trvale zabraté pod 
stavby, ako sú vodné nádrže, cesty, železni-
ce, regulované vodné toky a pod. Výkup resp. 
vyvlastnenie v týchto prípadoch boli iba čias-
točne zrealizované, podobne i v prípadoch 
pozemkov v intravilánoch pod komplexnou 
bytovou výstavbou. Fyzická neschopnosť 
vlastníkov pozemkov označiť lomové body 
vlastníckych hraníc počas miestneho pre-
šetrovania v rámci obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním (ako dôsledok 
40-ročného násilného odlúčenia vlastníctva 
pozemkov od užívania pozemkov) viedla od 
konca sedemdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia k postupnému útlmu katastrálneho 
mapovania v extravilánoch a k presunu ak-
tivít na mapovanie iba intravilánov. V závere 

90. rokov bolo mapovanie v extraviláne úplne 
zastavené, lebo nemalo nijaký zmysel produ-
kovať katastrálne mapy, ktorých drvivá väč-
šina zobrazených pozemkov nekoreluje so 
žiaducou aktívnou účasťou vlastníkov a iných 
oprávnených na miestnom prešetrovaní. Po-
dobne nemalo nijaký zmysel takýmto prípad-
ným mapovaním vytýčiť v teréne lomové body 
vlastníckych hraníc z pôvodných katastrál-
nych máp a následnej dokumentácie obsahu-
júcej všetky nasledovné zmeny (personálne 
i finančne nepredstaviteľná rozsiahla úloha).

Každá katastrálna autorita v strednej Eu-
rópe si v súčasnosti uvedomuje nereálnosť 
predpokladu, že by bola možnosť celoplošne 
katastrálne mapy v krátkom časovom horizon-
te nahradiť novým mapovým dielom – pros-
tredníctvom obnovy katastrálneho operátu no-
vým mapovaním. Ekonomicky najschodnejšou 
cestou sa ukazuje využitie súčasných nečísel-
ných katastrálnych máp a ich prepracovanie 
digitalizáciou – vyhotovenie duplikátu. Pritom 
rôznorodosť využiteľných podkladov a ich mož-
ných kombinácií z pohľadu mierky katastrálnej 
mapy, zobrazovacích sústav a presnosti ne-
dovoľuje stanoviť celkom unifikovaný všade 
použiteľný postup pri digitalizácii nečíselných 
katastrálnych máp obnovou prepracovaním – 
vyhotovením duplikátu.

Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností 
do roka 2010, ÚGKK SR, č. P-6574/2007, 
uvádza: „Výsledkom obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním má byť integrova-
ná mapa, t. j. jednoznačné polohové určenie 
parciel registra C a súčasná identifikácia par-
ciel registra E spolu s vlastníckymi vzťahmi. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné spracovať nový 
technický predpis.“ S cieľom spracovať návrh 
takéhoto technického predpisu bola rozhod-
nutím predsedu ÚGKK SR kreovaná Komisia 
na prípravu právnych a technických predpisov 
v súvislosti s obnovou katastrálneho operátu 
novým mapovaním. Komisia pozostávajúca 
z renomovaných odborníkov zo štátnej správy 
i zo súkromnej sféry sa začiatkom roka 2009 
dopracovala k svojmu záverečnému odporú-
čaniu: „Tvorba integrovanej katastrálnej mapy 
v podmienkach Slovenska nie je vhodným 
východiskom z komplikovaného stavu súboru 
geodetických informácií katastra. Navrhuje 
sa i ďalej pracovať postupnými krokmi dote-
rajšej formy obnovy katastrálneho operátu 
novým mapovaním v intravilánoch (prípadne 
v súčinnosti s pozemkovými úpravami v extra-
vilánoch, ktorých výsledkom je tiež obnovený 

katastrálny operát) v závislosti od rozpočto-
vých možností.“.

Pôvodným úmyslom vytvorenia IKM bolo 
začleniť údaje parciel registra E do registra 
C s číslovaním parciel v jednom číselnom 
rade v SGI ako i v SPI. Odlíšenie jednotlivých 
parciel malo byť realizované prostredníctvom 
iného zobrazenia parciel registra E v mape 
a použitím špeciálneho kódu v SPI. Týmto by 
nebolo potrebné spravovať osobitné súbory 
parciel registra E v SGI a v SPI. Doterajšia ka-
tastrálna mapa a mapa určeného operátu by 
bola nahradená jednou mapou, integrovanou 
katastrálnou mapou.

Ideálnym momentom na uskutočnenie 
tohto kroku sa ukazovala obnova katastrálne-
ho operátu novým mapovaním, kedy sú pria-
mo v teréne zamerané hranice jednotlivých 
pozemkov evidovaných v katastri. Je zrejmé, 
že zamerať sa dá len to, čo je v teréne vidi-
teľné – miestnym prešetrovaním prešetrené 
a označené. V rámci procesu OKO NM sú 
pripravené nástroje na prinútenie vlastníkov, 
aby si označili lomové body hraníc pozemkov, 
pričom tieto povinnosti sú stanovené ako zá-
konné. Podľa doterajších skúseností, nie je 
problém si zo strany štátnej správy (správy 
katastra) tieto povinnosti vynútiť, resp. splniť 
zo strany vlastníkov v prípade pozemkov evi-
dovaných v registri C. Väčšina vlastníkov vie, 
kde prebiehajú hranice ich pozemkov a vie 
ich aj ukázať, a teda dajú sa po terestrickom 
miestnom prešetrení aj zamerať. V prípade 
pozemkov evidovaných registri E je to však 
problematické vzhľadom na históriu v eviden-
cii nehnuteľností v období pred rokom 1989. 
Vlastníci (väčšinou ide už o ďalšiu generáciu 
pôvodných vlastníkov) ani len netušia, v kto-
rej časti katastrálneho územia sú ich pôvodné 
pozemky, nie to ešte kde sú lomové body ich 
vlastníckych hraníc. Vynútenie si označenia 
lomových bodov hraníc týchto pozemkov, 
hoci zákonné, by spôsobilo skôr viac škody 
ako osohu. Niet čo označiť a teda nie je čo 
merať a integrovať. Takáto činnosť predpokla-
dá zmenu súčasnej legislatívy, lebo podľa jej 
súčasného stavu sú z povinnosti vlastníkov 
označiť si lomové body vlastníckych hraníc 
svojich pozemkov vylúčené pozemky, ktoré 
sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. 
Ani možnosť vytvorenia IKM „v kancelárii“ 
z jestvujúcich podkladov (vektorovej ka-
tastrálnej mapy a vektorovej mapy určeného 
operátu) sa neukázala ako schodná.

Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností 
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do roka 2010 predpokladala, že výsledkom 
obnovy katastrálneho operátu novým mapova-
ním bude integrovaná mapa, t. j. jednoznačné 
polohové určenie parciel registra C a súčasná 
identifikácia parciel registra E spolu s vlast-
níckymi vzťahmi. Kolektívne posúdenie tohto 
koncepčného zámeru prinieslo poznanie, že 
tvorba IKM v podmienkach Slovenska nie je 
vhodným východiskom z komplikovaného sta-
vu súboru geodetických informácií katastra. 
Navrhuje sa i ďalej pracovať postupnými 
krokmi doterajšej formy obnovy katastrálne-
ho operátu novým mapovaním v intravilánoch 
(prípadne v súčinnosti s pozemkovými úpra-
vami v extravilánoch, ktorých výsledkom je 
tiež obnovený katastrálny operát) v závislosti 
od rozpočtových možností. Tento dôsledok je 
reflexiou skutočnosti, že katastrálny zákon je 
procesnoprávna norma. Celoplošné pokrytie 
územia v extraviláne novým mapovaním musí 
pomôcť doriešiť hmotnoprávna norma – naprí-
klad Občiansky zákonník.

 
Bude problematika implementácie JTSK09 

do katastra nehnuteľností jednou z hlavných 

úloh riešenia v budúcom roku?

 
Áno, podobne ako doteraz. Svedectvom po-
zorného načúvania signálov z aplikačnej pra-
xe a hľadania vhodných kompromisov je aj 
náhrada implementácie JTSK09 implemen-
táciou JTSK03.

 
Postavenie Katastrálnej inšpekcie v rámci 

ÚGKK SR je odlišné oproti iným krajinám 

Európskej únie. Dostane sa Katastrálnej 

inšpekcii v SR v budúcnosti viac nezávis-

losti?

 
Chcem opakovane zdôrazniť, a vaša otázka 
ma na to oprávňuje, že je samozrejmé, že po-
stavenie katastrálnej inšpekcie na Slovensku 
je iné než jej postavenie (alebo postavenie 
inštitúcie s podobnou funkciou) v iných člen-
ských krajinách Európskej únie. Predsa, ako 
už bolo viackrát zdôraznené, nie sú ani dve 
členské krajiny Európskej únie, kde by boli 
rovnaké systémy katastra nehnuteľností a te-
da rovnaké katastrálne inšpekcie. Niet vzoro-
vého zadefinovaného alebo odporúčaného 
katastra nehnuteľností v EÚ. Komunitárne 
právo Európskej únie neupravuje postup pri 
katastri nehnuteľností. Právne úpravy v tejto 
oblasti sú úplne ponechané na kompeten-
ciu jednotlivých členských krajín EÚ. V tejto 
oblasti sa od členských krajín vyžaduje iba 
funkčnosť právnej úpravy pri rešpektovaní 
viacerých všeobecných princípov.

Samotná konštrukcia katastrálnej inšpek-
cie v našom katastrálnom zákone je výsled-
kom spoločenskej potreby a vývoja zadefino-
vaných potrieb. Nemám vedomosť o tom, že 
by katastrálna inšpekcia trpela na nedostatok 
nezávislosti. Som si vedomá ale toho, že ka-
tastrálna inšpekcia dlhodobo trpí na rozpoč-
tovú nedostatočnosť, čo jej neumožňuje v zá-
konnom sortimente a v požadovanom rozsa-
hu si plniť svoje úlohy na želateľnej úrovni.

 
Ako si predstavujete vymedzenie postavenia 

ÚGKK SR voči iným orgánom štátnej správy 

plniacim úlohy na úseku geodetických 

a kartografických prác (doprave, armáde, 

životnému prostrediu a veľkým štátnym 

investorom, ako sú ŽSR, NDS a i.)?

 
Súčasný stav vymedzenia postavenia ÚGKK 
SR voči iným orgánom štátnej správy pl-
niacim zákonné úlohy na úseku geodetic-
kých a kartografických prác je zafixovaný 
v našej legislatíve, pozri napr. zákon NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, ale i celá sé-
ria kompetenčných zákonov. Táto legislatíva 
je výslednicou nášho spoločenského vývoja, 
spoločenských potrieb a ako každý legislatív-
ny počin aj výslednicou politických diskusií. 
Partnerské orgány štátnej správy, ktoré majú 
určitú ingerenciu do problematiky geodézie, 
kartografie a katastra, majú svoje predstavy 
tohto vývoja a periodicky ich ponúkajú na 
diskusiu. Podobne aj ja mám svoje predstavy 
napríklad v oblasti vedúceho postavenia na-
mi spravovaných informačných systémov vo 
vzťahu k ostatným územne orientovaným in-
formačným systémom, alebo v oblasti správ-
covstva štátnej hranice, ale vzhľadom na to, 
že vždy ide o kombináciu odborných a politic-
kých aspektov rozvoja našej spoločnosti, je 
korektné, aby podobné predstavy boli primár-
ne diskutované vždy najprv so zainteresova-
nými partnermi.

 

Ďakujeme za rozhovor. S predsedníčkou 
ÚGKK SR sa zhovárali: Ing. Štefan Lukáč 
a Ing. Renáta Šrámková

18. slovenské geodetické dni

Teší nás, že sa opäť po roku podarilo zrealizo-
vať stretnutie slovenských geodetov a karto-
grafov, pracovníkov štátnej správy, súkromnej 
sféry, stredných a vysokých škôl na 18. roč-
níku slovenských geodetických dní, 11. a 12. 
novembra 2010. Po získaní minuloročných 
skúseností sme sa rozhodli zorganizovať 
18. SGD (www.geodni.sk) opätovne v priesto-
roch hotela Holiday Inn Žilina, ktorý vďaka 
flexibilite a kapacite ponúkaných priestorov, 

širokej ponuke služieb, ako i profesionálnemu 
prístupu svojich zamestnancov, ponúka kulti-
vované prostredie na organizáciu našej akcie.

Vážime si neustále vysoký záujem odbor-
níkov i ostatnej verejnosti. V tomto roku sme 
zaznamenali 550 účastníkov. Odborné pred-
nášky, výstava modernej techniky a výstava 
historických dokumentov prilákali študentov 
nielen vysokých, ale aj stredných odborných 
škôl.

Rozšírili sme priestory pre expozície 13 vy-
stavovateľov. V súvislosti so 60. výročím za-
loženia GKÚ a 40. výročím vzniku VÚGK bola 
súčasťou expozície aj výstava historických 
dokumentov a prístrojov, ktoré dokumentova-
li vývoj geodézie a kartografie na Slovensku.
 
Odborný obsah prednášok zo štátnej správy, 
z podnikateľskej sféry a akademického sek-
tora bol stanovený odbornými garantmi pod-
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ujatia, na základe návrhov a podnetov širokej 
odbornej verejnosti. Venoval sa aktuálnym 
otázkam a úlohám rezortu, pričom bol dopl-
nený o činnosť jeho významných inštitúcií. Sú-
časťou boli aj témy využívania nových techno-
lógií a elektronických služieb poskytovaných 
rezortom. Doplnené boli informácie z oblasti 
medzinárodných aktivít a spestrením bola 
prezentácia prác študentov.
 

Spoločenského večera sa zúčastnilo 290 účast-
níkov. Úvod patril privítaniu a poďakovaniu všet-
kým sponzorom, vystavovateľom a odborným 
garantom od predsedu KGaK Ing. V. Stromčeka 
a tiež od Ing. M. Poljovku z firmy Geodis – hlavné-
ho sponzora spoločenského večera. K výbornej 
nálade určite prispelo vystúpenie populárne-
ho speváka Petra Nagya, okorenené vtipnými 
bonmotmi, a tanečníc zo skupiny Sabrosura. Aj 
v tomto roku sme oslovili vystavovateľov a spon-

zorov, ktorí darovali do tomboly veľa hodnotných 
cien. Rozdelené boli významovo na:

„Ceny do pohody“, medzi ktoré patrili víken-
dový pobyt v hoteli Holiday Inn Praha, večera 
v reštautácii Trio,
„Literárne ceny“ – predplatné Zeměměřič 
a publikácie SSGK, predplatné GAKO a pub-
likácie a upomienkové predmety z SvF STU 
Bratislava,

n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o

Momentky z odbornej 
konderencie.
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„Ceny kartografické“ – atlasy, reliéfna mapa 
sveta a reliéfna mapa Slovenska,
„Geodetické ceny“ – nivelačný prístroj TOP-
CON, statív a lata od firmy Geodis, softvéro-
vý balík pre digitálnu leteckú fotogrametriu 
a vyhodnotenie satelitných snímok od firmy 
Leica, laserový diaľkomer Trimble HD50 od 
Geotronics Slovakia, hlasom ovládaný lase-
rový diaľkomer FOIF DL300 od firmy Villa, 
s. r. o., špeciálny „geodetický“ darčekový kôš 

od firmy Ornth, spol. s r. o., značková taška/
kufrík ACCER na notebook od firmy Expert for 
3D Landscape, spol. s r. o., fľaša KBŠ od firmy 
Intergraph CS, s. r. o.

Celú akciu podporilo 43 sponzorov. Bez 
ich pomoci by ju nebolo možné v takom roz-
sahu a kvalitne zorganizovať. V mene organi-
zátorov im vyslovujeme vďaku a bude nám 
cťou s nimi spolupracovať aj pri príprave ďal-
ších ročníkov geodetických dní.

Veríme, že 18. slovenské geodetické dni 
naplnili vaše očakávania, získali ste množ-
stvo poznatkov a aktuálny pohľad na vývoj 
geodézie a kartografie na Slovensku. Ďaku-
jeme za vytvorenú atmosféru a dúfame, že 
ste prežili príjemné chvíle medzi partnermi, 
kolegami a spolužiakmi.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGK
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Momentky z priateľských stretnutí.
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Momentky z výstavy prístrojovej techniky
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Momentky zo spoločenského večera, kultúrneho programu 
a tomboly.
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Štvrtok – 11. november 2010

 

Informácie z odboru geodézia a kartografia
1. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Uhlík, 

predseda Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie 
 

MÁJOVSKÁ, H. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Na prahu roka 2011.

STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov 

Informácie o Komore geodetov a kartografov.

MICHALÍK, Ľ. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava

60. výročie založenia GKÚ a 40. výročie vzniku VÚGK.

FERIANC, D. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

20 rokov činnosti Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov. 
 

Nové technológie v odbore geodézia a kartografia 
2. blok, prvá časť – Odborný garant: Ing. Štefan Lukáč, 

predseda Slovenského zväzu geodetov

 

KALÁB, R. – Geodis Slovakia, s. r. o.

Mobilné mapovanie – TOPCON.

BARKÁCS, G. – GEODETICCA VISION, s. r. o.

Laserové skenovanie historických pamiatok.

PATOČKA, O. – Bentley systems ČR, s. r. o.

Praktické použití Bentley technologií při zběru dát.

STROMČEK, V. – Intergraph CS, s. r. o.

INTERGRAPH a potenciál jeho nástrojov pre geodetov.

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, spol. s r. o. 

Pokrok v kvalite a efektivite zberu dát a spracovanie veľkého množstva 

dát v digitálnej fotogrametrii.

HONČ, T. – Geotronics Slovakia, s. r. o.

Najvyspelejšie technológie použité v totálnych staniciach.

ORNTH, J. – ORNTH, spol. s r. o.

Statické merania v GNSS sieťach.

FROHMANN, E. – GEOTECH Bratislava

Porovnanie presnosti merania RTK GNSS na siete SmartNet a SKPOS.

TARABA, P. – ČUZK, ČR

Problematika využívání permanentních stanic GNSS soukromých 

provozovatelů pro účely katastru nemovitostí a její řešení v ČR.

 

Aktuálne témy elektronizácie rezortu ÚGKK SR
3. blok – Odborný garant: Ing. Katarína Leitmannová, 

riaditeľka Odboru geo dézie a medzinárodných vzťahov Úradu geodézie,  

kartografie a katastra SR 

 

POLDAUFOVÁ, O. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Súčasná právna úprava katastra nehnuteľností na Slovensku.

MICHALÍK, Ľ. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava   

ZB GIS – referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových 

informácií. 

TÓTHOVÁ, B. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – obsah a aktuálny stav. 

ILLÉŠ, M. – Správa katastra Zlaté Moravce 

Pilotné testovacie riešenie JTSK 03 v praxi. 

HAČKO, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Vytyčovanie hraníc pozemkov z pohľadu katastrálnej inšpekcie.

 

Piatok – 12. november 2010

 

Pôsobenie geodetov a kartografov v medzinárodných 
organizáciách 
4. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Stromček predseda predstavenstva 

Komory geodetov a kartografov

 

ŠVECOVÁ, S. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  

Činnosť ÚGKK SR na medzinárodnom poli. 

KOPÁČIK, A. – Stavebná fakulta STU Bratislava

Medzinárodná federácia geodetov – FIG. 

HARDOŠ, J. – SIGEO, s. r. o. 

CLGE – význam a prínos pre slovenských geodetov.

ČIŽMÁR, J. – Stavebná fakulta STU Bratislava

Činnosť medzinárodnej kartografickej asociácie. 

FRAŠTIA, M. – Stavebná fakulta STU Bratislava

100 rokov Medzinárodnej spoločnosti pre fotogrametriu a diaľkový 

prieskum. 

 

Geodézia a kartografia v prácach študentov
5. blok – Odborný garant: Doc.  Ing. Jozef Čižmár, PhD. 

predseda Kartografickej spoločnosti SR

 

RUŽIČKOVÁ, M. – Stavebná fakulta STU Bratislava 

Problematika 3D katastra.

PITOŇÁK, M. – Stavebná fakulta STU Bratislava

Analýza meraní GNSS.

BUCHA, B. – Stavebná fakulta STU Bratislava

Meranie pretvorenia stožiarov vysokého napätia.

RAPANOVÁ, N. – Fakulta BERG TU Košice 

Sledovanie stability východného portálu tunela na diaľnici D1 Višňové 

– Dubná Skala. 

BARTOŠ, K. – Fakulta BERG TU Košice

Zameranie Slanského hradu metódou blízkej digitálnej fotogrametrie 

a vyhotovenie jeho 3D modelu.

Odborný program 18. slovenských geodetických dní
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Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla T: trvá

Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného rokova-

nia 2008

V súvislosti s transponovaním smernice 
o službách na vnútornom trhu do právneho 
poriadku SR, orgány KGaK navrhujú pred-
ložiť MH SR prijatie 3. variantu založenia 
jednotných kontaktných miest pre podnika-
teľov v SR – potvrdenie súčasného stavu, so 
súčasným návrhom ponechania kompetencií 
pre profesijné organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)
Geisseová: Elektronické prepojenie medzi 
JKM a KGaK má v súčasnosti technický prob-
lém, na odstránení ktorého sa pracuje.

 
Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: trvá

Uznesenie 30/2010 Z č. 1/2010

Predstavenstvo rozhodlo o prieskume trhu 
na modernizáciu webovej stránky KGaK.
Z: Ing. Repáň T: trvá
Repáň: Na základe preferencií a prijatých 
ponúk boli vybrané 3 firmy (NB designs – 
1 700,- eur, Duomedia – 4 000,- eur, 2crea-

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK, 
konaného 23. 9. 2010 v Bratislave

te – 2 600,- eur), ktoré z pozície zástupcu za 
KGaK pozve na rokovanie. Termín stretnutia 
(rokovacie konanie) je naplánovaný v priebe-
hu októbra, v priestoroch kancelárie KGaK.

 
Uznesenie 32/2010 Z č. 2/2010

Predstavenstvo rozhodlo o vypracovaní vý-
zvy všetkým členom KGaK, v ktorej budú 
definované povinnosti AGaK pri overovaní 
geodetických prác s dôrazom na skutoč-
nosť, že účinnosťou vyhlášky č. 300/2009 
v súčinnosti s pripravovaným usmernením 
k JTSK09 v KN, AGaK preberá plnú zodpo-
vednosť za odovzdané výsledky vybraných 
GaK činností. Prílohu výzvy bude tvoriť návrh 
zmluvy o kontrolnej činnosti AGaK.
Z: Ing. Repáň, Ing. Siman, Ing. Hardoš T: v texte
Zmluva o kontrolnej činnosti pre AGaK, je pri-
pravená a bude distribuovaná a zverejnená 
na internete po prijatí vyjadrenia zástupcov 
poisťovne Wüstenrot k návrhom úprav do-
jednanej poistnej zmluvy poistenia zodpoved-
nosti za škodu a poistenia právnej ochrany

Uznesenie 34/2010 Z č. 2/2010

Na internetovej stránke KGaK bude zverej-
nená anonymná anketa, ktorej úlohou bude 
prieskum cien geodetických prác, počet za-
mestnancov v geodetických firmách a ich 
priemerné mzdy v rámci regiónov.
Z: Ing. Hardoš, Ing. Repáň T: splnené
Dotazník je spracovaný a v najbližších dňoch 
bude distribuovaný členom KGaK.

 
Uznesenie 35/2010 Z č. 3/2010

Poistná zmluva za škodu spôsobenú pri 

výkone činnosti AGaK a poistenie právnej 
ochrany bude preverená právnickou firmou. 
Z: Ing. Hardoš, Ing. Stromček T: trvá
Analýza poistnej zmluvy so spoločnosťou Wüs-
tenrot poisťovňa, a. s,. bola vypracovaná advo-
kátskou kanceláriou Zuzany Papšíkovej, s. r. o. 
Po jej posúdení predstavenstvo KGaK rozhodlo 
o ďalšom kroku, ktorým bolo spracovanie návr-
hu zmien poistnej zmluvy a VPP. Návrh bol odo-
slaný zástupcom poisťovne k vyjadreniu.

Uznesenie 24/2009 Z zo spoločného 

rokovania 2009

V nadväznosti na návrh novelizácie zákona NR 
SR č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov bude opätovne zriadená ad hoc Komisia 
pre novelizáciu zákona NR SR č. 216/1995 
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Komisia v prípade aktuálnosti bude zriadená.
Z: Ing. Stromček T: na základe pokynu ÚGKK SR

 
Uznesenie 37/2010 Z zo spoločného 

rokovania 2010

KGaK vyvolá na jeseň rokovania na vytvo-
renie spoločnej skúšobnej komisie, pod ges-
ciou KGaK, ktorá bude odborne spôsobilá 
relevantne posúdiť znalosti všetkých uchá-
dzačov vo vybraných geodetických a karto-
grafických činnostiach. 
Z: Ing. Stromček, prof. Ing. Kopáčik, PhD. T: v texte

 
Uznesenie 38/2010 Z č. 5/2010

Predstavenstvo súhlasí s použitím prostried-
kov sociálneho fondu na stravné lístky pre 
zamestnancov kancelárie Komory. 
Z: tajomníčka T: trvá

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 7. 10. 2010 do 25. 11. 2010

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

928  Ing. Igor Šašinka  A 7. 10. 2010
929  Ing. Ľubica Hudecová  A 7. 10. 2010
930  Ing. Vladimír Hrivík  A 7. 10. 2010
931  Ing. Martin Saloň A 4. 11. 2010

 
KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 25. 11. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

669  Ing. Miloš Lauko  A 1. 10. 2010

 

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 25. 11. 2010)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

929  Ing. Ľubica Hudecová  A 7. 10. 2010
583  Ing. Štefan Nagy C  21. 10. 2010
415  Ing. Jarmila Vajdová A 2. 11. 2010

 

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, 

ale v novom roku 2011 nech sa darí. Veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov v práci aj doma želá 
Redakčná rada bulletinu. 

Oznam

Komora geodetov a kartografov upozorňuje svojich členov, ktorí sú súčasne 
aj projektantmi pozemkových úprav, na zmenu v zákone
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlast-

níctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo-

čenstvách, v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou od 1. júna 2010 má zákon v § 42q toto znenie:
„Fyzické osoby, ktoré vykonávajú projektovanie pozemkových úprav (§ 25a) 

ako samostatne zárobkovú činnosť, sú do 31. decembra 2010 povinné získať 

oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu, 58a), inak strácajú 

oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav.“

58 a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 

Stanovisko KGaK

 

S odvolaním sa na uvedené zmeny, KGaK odporúča svojim členom – projek-

tantom pozemkových úprav – aby si v prípade, že nemajú v živnostenskom 

liste uvedené v predmete podnikania projektovanie pozemkových úprav, túto 

činnosť doplnili do stanoveného termínu. 

Súčasne je potrebné, aby zodpovedné osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení 

na vykonávanie pozemkových úprav, boli vedené v pracovnom pomere danej 

právnickej osoby.
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Riešenie tajničky z čísla 3. 2010

Súbor v krajine existujúcich ekologicky významných segmentov krajiny nazývame kostra ekologickej stability.
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Cieľom GKÚ je poskytovať ...   (Odpoveď v tajničke krížovky)
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NOVINKY

NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU

Predstavujeme Vám 
úplnú novinku na 
slovenskom trhu.
Prichádza švajčiarska 
geodetická technika 
GEOMAX.

Spoločnosť GEOMAX so sídlom v švajčiarskom Widnau patrí spoločne s firmou
Leica do koncernu Hexagon. Preto sú v prístrojoch GEOMAX použité špičkové 
technológie a know-how. Takisto použitý softvér a príslušenstvo ako napr. batérie, 
káble, hranoly a iné sú slovenským geodetom veľmi dobre známe.

Objednajte si nezáväznú prezentáciu a vyskúšajte poctivú geodetickú 
techniku s osvedčenou technológiou za výbornú cenu.

Geoteam spol. s r.o. , Gunduličova 1, 811 05 Bratislava
tel.: (02) 5443 0090, fax: (02) 5443 4820,

e-mail: obchod@geoteam.sk, www.geoteam.sk

Certifikovaný systém riadenia kvality EN ISO 9001:2001 na vykonávanie geodetických prác, predaj, servis a inštaláciu meracích
systémov v geodézii a stavebníctve

Navštívte náš nový e-shop  www.meraj.sk

Altus Positioning Systems uvádza na trh novinku

Multifrekvenčný GNSS prijímač APS-3G
Po mimoriadnom celosvetovom úspechu GNSS 
prijímača Altus APS-3 prichádza jeho nasledovník 
APS-3G - 136 kanálový prijímač s výkonom 100Hz 
schopný prijímať signály GPS L1/L2/L2C/L5, 
GLONASS-L1/L2, Galileo-L1/E5a/E5b, SBAS a 
COMPASS. Samozrejme za bezkonkurenčnú cenu! 
Viac informácií nájdete na www.altus-gnss.sk

Opäť máte o dôvod viac prečo sa rozhodnúť pre Altus !

... TO NAJLEPŠIE PRE MERANIE !






