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l Milí čitatelia !
V roku 2011 uzatvárame 16. ročník vydávania bulle-
tinu Slovenský geodet a kartograf, ktorý ste v prvých 
desiatich rokoch dostávali vo formáte A5 a v ostatných 
šiestich rokoch vo formáte A4. Redakčná rada sa počas 
týchto šiestich rokov pod mojím vedením snaží, pokiaľ 
možno informovať o aktuálnych problémoch a aktivitách 
v odbore geodézia a kartografia na Slovensku. Či sa nám 
to darí, je na vás, aby ste to posúdili a dali najavo. Z po-
hľadu redakčnej rady musím konštatovať, že stále „zápa-
síme“ s nedostatkom hlavných odborných článkov, ktoré 
musíme mnohokrát na poslednú chvíľu žiadať od popred-
ných odborníkov zo štátnej správy i z akademickej obce. 
Nedarí sa nám zabezpečiť monotematické zameranie 
jedného kvartálneho čísla.
Rok 2011 bol poznamenaný legislatívnym zavedením 
novej realizácie JTSK03 a jeho počiatočným uplatňova-
ním v praxi. Priniesol mnohé problémy a nevyjasnené 
otázky v celej oblasti geodézie, kartografie a katastra. 
Nádejame sa, že po zodpovednom a fundovanom prístu-
pe vedenia ÚGKK SR k tejto problematike v tomto roku 
sa nám spoločne podarí v ďalšom roku odstrániť mnohé 
nedostatky a nejasnosti tak, aby spolupráca a koordino-
vaný postup štátnej správy a komerčnej sféry nadobudli 
väčší kvalitatívny rozmer.

V hlavných článkoch štvrtého čísla bulletinu nachádzate:

 príspevok riaditeľa katastrálneho odboru ÚGKK SR 
s názvom „Aktivity ÚGKK SR smerované ku skvalitne-
niu geodetických a kartografických činností v katastri 
nehnuteľností“,

 príspevok vedúceho oddelenia fotogrametrie na Ka-
tedre geodézie SvF STU s názvom: „Poznatky a skúse-
nosti z optického skenovania objektov banskoštiavnic-
kej kalvárie“.

V ďalšej časti bulletinu nájdete aktuálne informácie 
z dvoch jesenných odborných podujatí:

 XI. medzinárodnej konferencie „Geodézia a kartogra-
fia v doprave“, konanej v Skalici,

 19. slovenských geodetických dní, konaných v Žiline.

V záverečnej časti bulletinu nájdete tradičné informatív-
ne rubriky kancelárie Komory.
Keďže atmosféru väčšiny miest na Slovensku v týchto 
dňoch dotvára vianočná výzdoba a adventné aktivity, 
dovoľte mi pri tejto príležitosti popriať príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov a úspešný štart do Nového roka 
vám všetkým, ktorí ste nám v priebehu celého roka preu-
kazovali svoju priazeň, ale aj všetkým ostatným.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Aktivity ÚGKK SR smerované ku skvalitňovaniu geodetických 
a kartografických činností v katastri nehnuteľností

1.  Úvod

Už dlhšie obdobie rezonuje zo strany odbor-
nej geodetickej verejnosti, Komory geodetov 
a kartografov (ďalej len „Komora“), ale aj zo 
strany územných orgánov štátnej správy po-
žiadavka, vydať jednoznačný technický pred-
pis upravujúci problematiku merania zmien 
na účely katastra nehnuteľností, na vyhoto-
vovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov. Doteraz je táto problema-
tika upravená v smerniciach [1] a [2]. Usta-
novenia týchto predpisov už dlhší čas nevy-
hovujú. Je to jednak vplyvom nástupu nových 
technológií na určovanie polohy s využitím 
globálnych navigačných satelitných systémov 
(GNSS) a nadväzné spustenie Slovenskej 
priestorovej observačnej služby (SKPOS), ale 
aj vplyvom vývoja katastrálneho operátu, a to 
hlavne digitalizáciou máp katastra.

Možno teda konštatovať, že požiadavka na 
zrušenie v súčasnosti platných smerníc a vy-
danie nového predpisu je oprávnená. Vzhľa-
dom na doterajšiu zaužívanú prax, keď sa 
podrobná úprava technologických procesov 
v rezorte geodézie a kartografie vykonávala 
formou vydania technických predpisov (smer-
níc, inštrukcií, metodických návodov a tech-
nologických postupov), znie požiadavka vy-
dať novú „smernicu“ (správne má byť nových 
„smerníc“). Problematika vydania nových 
smerníc upravujúcich predmetnú oblasť je 
však komplikovaná, pretože ich vydaniu brá-
nia kompetencie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. Okrem tohto 
aspektu je tu aj požiadavka nanajvýš náročná 
– stanoviť jednotlivé postupy tak, aby sa vy-
užívali nové technické a technologické mož-
nosti a zároveň sa rešpektoval katastrálny 
operát, ktorého údaje sú hodnoverné a vybra-
né údaje aj záväzné. Možno sa oprávnene do-
mnievať, že hlavne druhý aspekt – odborná 
náročnosť spracovania predpisu je príčinou, 
prečo doposiaľ nie je vydaný. Kompetencie 
vydať technický predpis zatiaľ nikto komplex-
ne neposudzoval, a to napriek skutočnosti, že 
záväznosť doterajších smerníc bola už dlhšie 
spochybňovaná a spôsobovala aj spôsobuje 

konflikty pri úradnom overovaní výsledkov 
týchto prác.

2. Vydávanie predpisov Úradom 
geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ďalej len „Úrad“) ako ústredný 
orgán štátnej správy má svoje kompetencie 
(práva a povinnosti) stanovené zákonom. 
V oblasti odborných činností je to zákon NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o geodézii a kartografii“). V oblasti katastra 
nehnuteľností sú kompetencie dané zákonom 
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov. Kompetencie dané zá-
konom sú pre činnosť Úradu rozhodujúce, le-
bo platí článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, 
podľa ktorého „štátne orgány môžu konať len 
na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.

2.1 Kompetencie dané zákonom o geodézii 
a kartografii

Zákon o geodézii a kartografii dáva Úradu 
v § 4 ods. 2 tieto kompetencie:
a)  vypracúva koncepcie smerov rozvoja geo-

detických a kartografických činností, kto-
ré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo 
potrieb obrany štátu,

b)  určuje záväzné geodetické systémy, ich rea-
lizácie a lokalizačné štandardy mimo potrieb 
obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,

c)  určuje kvalitatívne podmienky na vykoná-
vanie vybraných geodetických a kartogra-
fických činností uvedených v § 6,

d)  zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu 
geodetických základov a zriaďovanie po-
drobného polohového bodového poľa na 
obnovu katastrálneho operátu novým ma-
povaním,

e)  zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydá-
vanie základných štátnych mapových diel, 
máp územného a správneho členenia Slo-
venskej republiky a iných kartografických 
diel,

f)  zabezpečuje stabilizovanie a vymeriava-
nie geodetických bodov štátnej hranice 
a aktualizáciu geodetickej časti hraničné-
ho dokumentárneho diela,

g) štandardizuje geografické názvoslovie po-
dľa § 18 ods. 1,

h) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie in-
formačného systému geodézie, kartogra-
fie a katastra a poskytovanie informácií 
a údajov z informačného systému geodé-
zie, kartografie a katastra,

i) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, 
dokumentovanie, archivovanie a sprístup-
ňovanie výsledkov vybraných geodetic-
kých a kartografických činností,

j) vydáva a odníma fyzickým osobám osved-
čenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,

k) riadi a koordinuje výskum a vedecko-tech-
nický rozvoj a zhromažďuje vedecko-tech-
nické informácie pre geodetické a karto-
grafické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre 
potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,

l) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu 
na úseku geodézie a kartografie mimo 
potrieb obrany štátu,

m) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním 
tohto zákona, najmä pri používaní štan-
dardizovaných geografických názvov, pri 
využívaní štátnej dokumentácie a infor-
mačného systému geodézie, kartografie 
a katastra, pri autorizačnom overovaní 
vybraných geodetických a kartografic-
kých činností; štátny dozor vykonáva Úrad 
prostredníctvom katastrálnej inšpekcie,

n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie per-
manentnej lokalizačnej služby, ktorá využí-
va globálne navigačné satelitné systémy,

o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej 
kvalifikácie na autorizačné overovanie vy-
braných geodetických a kartografických 
činností podľa § 6 písm. a) až e) na zák-
lade uznania dokladu o vzdelávaní podľa 
osobitného predpisu,
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p) je správcom internetového portálu,
r) vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov 

v Spravodajcovi Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky.

Z hľadiska obsahu tohto článku, t. j. z hľadis-
ka oprávnenia vydávať predpisy na vykonáva-
nie geodetických a kartografických činností 
(ďalej len „GaK činností“) je rozhodujúce 
oprávnenie ustanovené pod písmenom c) 
„určuje kvalitatívne podmienky na vykoná-
vanie vybraných geodetických a kartogra-
fických činností“. Formu, akou Úrad určuje 
kvalitatívne podmienky, ustanovuje zákon 
o geodézii a kartografii v § 13 „Záväzné kvali-
tatívne podmienky na vykonávanie vybraných 
geodetických a kartografických činností uve-
dených v § 6 ustanoví Úrad všeobecne zá-
väzným právnym predpisom“. Pod pojmom 
„všeobecne záväzné právne predpisy“, ktoré 
vydáva Úrad, je potrebné rozumieť vyhlášky 
na vykonanie zákonov. Splnomocnenie vydať 
vyhlášku musí byť uvedené v príslušnom zá-
kone, kde je uvedený aj rozsah splnomocne-
nia, t. j. čo má kompetentný Úrad vo vyhláške 
upraviť. Takéto splnomocnenie je okrem ci-
tovaného ustanovenia § 13 uvedené v § 28 
zákona o geodézii a kartografii. Podľa po-
sledne citovaného ustanovenia zákona Úrad 
všeobecne záväzným právnym predpisom 
podrobnejšie upraví:
a) záväzné geodetické systémy a lokalizač-

né štandardy na základné štátne mapové 
diela a na vedenie základnej bázy údajov 
pre geografický informačný systém mimo 
potrieb obrany štátu a potrieb správy štát-
nych hraníc,

b) vykonávanie geodetických činností,
c) vykonávanie kartografických činností,
d) postup pri štandardizácií geografického 

názvoslovia,
e)  spravovanie informačného systému ge-

odézie, kartografie a katastra a poskyto-
vanie informácií z neho,

f)  postup pri vydávaní osvedčenia o oso-
bitnej odbornej spôsobilosti a spôsobom 
autorizačného a úradného overovania vy-
braných geodetických a kartografických 
činností,

g)  opis údajov spravovaných v informačnom 
systéme geodézie, kartografie a katastra 
metaúdajmi.

Kompetencie uvedené pod písmenom b) a c) 
sú rozhodujúce aj na vydanie podrobnej záväz-
nej úpravy v oblasti katastra nehnuteľností.

2.2 Kompetencie dané katastrálnym 
zákonom

Katastrálny zákon vymedzuje kompetencie 
(pôsobnosť) Úradu v § 12 takto:
a)  vypracúva koncepcie a smery rozvoja ka-

tastra a riadi výkon štátnej správy na úse-
ku katastra,

b)  riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach 
rozhoduje o ich príslušnosti,

c)  overuje spôsobilosť zamestnancov ka-
tastrálnych úradov rozhodovať o návrhu 
na vklad,

d)  vykonáva katastrálnu inšpekciu,
e)  zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu 

na úseku katastra.

Kompetencia „riadiť výkon štátnej správy 
na úseku katastra“ dáva právo Úradu vydá-
vať popri všeobecne záväzných právnych 
predpisoch aj iné akty riadenia a to interné 
predpisy. Tie sú však záväzné len pre orgá-
ny, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy 
na úseku katastra, t. j. pre katastrálne úrady 
a správy katastra. Podobne ako zákon o ge-
odézii a kartografii, aj katastrálny zákon v § 
80 splnomocňuje Úrad na vydanie všeobec-
ne záväzného právneho predpisu, v ktorom 
ustanoví podrobnosti o:
a)  spôsobe evidencie katastrálnych území 

a nehnuteľností,
b)  obsahu katastra, t. j. o podrobnom člene-

ní katastrálneho operátu, o vyhotovovaní 
duplikátov katastrálneho operátu alebo 
jeho častí, o druhoch pozemkov a charak-
teristike ochrany a o využívaní nehnuteľ-
ností,

c)  postupe pri zápise práv k nehnuteľnos-
tiam vrátane overovania spôsobilosti roz-
hodovať o návrhu na vklad,

d)  správe katastra a aktualizácii katastrál-
neho operátu, správe pozemkových kníh 
a železničnej knihy, súčinnosti vlastníkov 
a iných oprávnených osôb, obcí a štát-
nych orgánov,

e)  katastrálnom konaní,
f)  geodetických a kartografických prácach 

pre kataster, t. j. o geodetických činnos-
tiach pri vedení katastra, o vyhotovovaní 
a overovaní geometrických plánov, o pres-
nosti meračských prác a o určovaní kvali-
fikačných predpokladov na vyhotovovanie 
a overovanie geometrických plánov,

g)  vyhotovovaní potvrdených výpisov ale-
bo kópií a identifikácií parciel (verejných 
listín), vyhotovovaní odpisov a kópií z ka-

tastrálneho operátu, ktoré nie sú verej-
nými listinami, ako aj poskytovaní iných 
údajov,

h)  katastrálnej inšpekcii,
i)  vedení, postupe, spôsobe a uskutočňova-

ní elektronickej formy katastra nehnuteľ-
ností a povinností z nich vyplývajúcich.

Vykonávania geodetických a kartografických 
činností na úseku katastra sa priamo týka 
splnomocnenie uvedené pod písmenom f).

2.3 Vydávanie interných predpisov Úradom

Interné predpisy týkajúce sa katastra nehnu-
teľností vydáva Úrad na základe § 12 ka-
tastrálneho zákona. Vydávanie interných 
predpisov Úradu je upravené v smerniciach 
[3]. Pod interným predpisom sa rozumie ten-
to predpis:
a)  smernice,
b)  metodický návod,
c)  rozhodnutie,
d)  usmernenie.

Interný predpis je záväzný pre organizačné 
útvary Úradu, organizácie v pôsobnosti Úra-
du a na riadenie výkonu štátnej správy usku-
točňovaný miestnymi orgánmi štátnej správy, 
t. j. katastrálnymi úradmi a správami katastra. 
Znamená to, že pre katastrálne úrady a sprá-
vy katastra je záväzný ten interný predpis, 
ktorým sa riadi výkon štátnej správy na úseku 
katastra. Pre katastrálne úrady je okrem toho 
záväzný každý interný predpis, ak je vydaný 
podľa § 12 písm. b) katastrálneho zákona 
a upravuje aj iné oblasti riadenia, napr. perso-
nálnu oblasť alebo ekonomickú oblasť.

Interné predpisy – smernice a metodický 
návod sú „technické predpisy“ vydávané Úra-
dom. Na vydávanie technických predpisov vo 
svojej pôsobnosti Úrad vydal smernice [4], 
ktoré upravujú podrobnosti o ich vydávaní.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno 
vysloviť pre oblasť vydávania interných pred-
pisov Úradom tieto závery:
1.  Úrad má kompetenciu a povinnosť vydá-

vať interné predpisy (vrátane technických 
predpisov) pre svoju vlastnú činnosť, pre 
činnosť katastrálnych úradov, správ ka-
tastra a organizácií vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti.

2.  Úrad nemá kompetenciu a ani povinnosť 
vydávať interné predpisy (vrátane technic-
kých predpisov), upravujúce činnosť iných 
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fyzických alebo právnických osôb, ktoré 
nie sú vymenované v bode 1, t. j. tých 
osôb, ktoré nepatria do jeho priamej ria-
diacej kompetencie.

Možno konštatovať, že tento stav sa formálne 
prejavil už od 1. 1. 1991, keď došlo k reštruk-
turalizácii rezortu vtedajšieho Slovenského 
úradu geodézie a kartografie, a to napriek 
skutočnosti, že zákon o geodézii a kartogra-
fii a katastrálny zákon sú účinné až od 1. 1. 
1996. Od 1. 1. 1991 prešli vtedajšie štátne 
podniky Geodézia, a Slovenská kartografia, 
ktoré zabezpečovali v prevažnej miere výkon 
geodetických a kartografických prác, mimo 
priamej kompetencie Úradu a následne sa 
privatizovali. Časti týchto subjektov síce zo-
stali v rezorte Úradu, ale vykonávanie väčšiny 
GaK činností bolo presunuté do súkromnej 
sféry. Reakcia na túto skutočnosť zo strany 
vtedajšieho Úradu však nebola adekvátna 
a technické predpisy sa aj naďalej vydávali 
v nezmenenej forme.

2.4 Ako ďalej vo vydávaní technických 
predpisov

Na posúdenie tejto problematiky je potreb-
né rozdeliť doterajšie technické predpisy do 
troch kategórií.
a)  Technické predpisy upravujúce len tie 

oblasti a činnosti, ktoré zabezpečujú Úra-
dom priamo riadené orgány štátnej správy 
a organizácie, je žiaduce naďalej vydávať 
v plnom rozsahu a formálne v tom nič neb-
ráni. Takým predpisom sú napr. Smernice 
na spravovanie katastra nehnuteľností, 
Smernice na prevádzkovanie automati-
zovaného informačného systému geodé-
zie, kartografie a katastra, Inštrukcia na 
dokumentačnú činnosť a skartačný plán 
dokumentačných fondov, Smernice na 
spravovanie geodetických základov a iné.

b)  Technické predpisy upravujúce také čin-
nosti, ktoré síce formálne zabezpečujú 
orgány štátnej správy, ale na vykonávaní 
prác participujú aj súkromné osoby na 
zmluvnom základe vo forme štátnych 
objednávok. Sú to napr. Smernice na ob-
novu katastrálneho operátu, Inštrukcia na 
tvorbu Základnej mapy SR veľkej mierky, 
Metodický návod na spracovanie registra 
obnovenej evidencie pozemkov, Metodic-
ký návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav 

a iné. V týchto prípadoch musí byť tech-
nický predpis koncipovaný tak, že ukladá 
zabezpečiť príslušné činnosti stanoveným 
postupom so stanoveným výsledkom 
príslušnému orgánu štátnej správy. Ten 
požiadavky zabezpečí jednak priamo 
vykonaním niektorých činností, ale aj ne-
priamo na zmluvnom základe s externým 
subjektom, napr. s geodetickou firmou. 
Pre externý subjekt sa technický predpis 
stáva záväzným na zmluvnom základe. Ta-
kéto technické predpisy je potrebné ďalej 
vydávať.

c)  Technické predpisy upravujúce také čin-
nosti, ktoré vykonávajú externé oprávnené 
súkromné osoby, síce v kooperácii s prís-
lušným orgánom štátnej správy (napr. so 
správou katastra), ale nie sú s týmto orgá-
nom v zmluvnom vzťahu. Typickým príkla-
dom takýchto činností je vyhotovovanie 
geometrických plánov a vytyčovanie hra-
níc pozemkov. Úpravu týchto oblastí musí 
vykonať Úrad vo všeobecne záväzných 
predpisoch v súlade so splnomocnením 
v zákonoch. Takéto technické predpisy 
Úrad nemôže vydávať.

2.5 Podrobnejšia úprava vykonávania 
GaK činností a stanovenie kvalitatívnych 
podmienok vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch

Nemožno tvrdiť, že úprava postupov vykoná-
vania GaK činností a stanovenie kvalitatív-
nych podmienok vo všeobecne záväzných 
predpisoch celkom absentuje. Súčasné plat-
né vyhlášky [5] a [6] obsahujú takúto úpravu, 
ale prax ukazuje, že v niektorých oblastiach je 
nedostatočne podrobná. Možno tak povedať 
aj o oblasti merania zmien na účely katastra, 
o vyhotovovaní geometrických plánov a o vy-
tyčovaní hraníc pozemkov. Vznikajú tak rôzne 
interpretácie zúčastnených strán a z toho ply-
núce konflikty. Prejavuje sa to pri samotnom 
vyhotovovaní, ako aj pri autorizačnom a úrad-
nom overovaní týchto prác. Ak záväzné pred-
pisy neupravujú dostatočne presne a podrob-
ne postupy a výsledky prác, možno legálne 
položiť otázku, čo vlastne má autorizovaný 
geodet a kartograf pri autorizácii kontrolovať, 
ak jej výsledkom má byť potvrdenie, že prá-
ce „náležitosťami a presnosťou zodpovedajú 
predpisom“. Ak porovnáme podobnú úpravu 
v Českej republike, musíme konštatovať, že 
tamojšia úprava v katastrálnej vyhláške je 

oveľa podrobnejšia a je až na úrovni podrob-
nosti smerníc vydávaných v Slovenskej re-
publike. Takáto podrobná úprava však pred-
pokladá stabilné prostredie z technologické-
ho, ako aj z právneho pohľadu. Je to preto, 
že meniť ustanovenia všeobecne záväzného 
predpisu je formálne komplikované, časovo 
náročné a nemalo by byť časté, lebo legis-
latívna stabilita je jedným z predpokladov, 
ktorý podmieňuje fungovanie a rozvoj trhovej 
demokratickej spoločnosti.

Z tohto pohľadu je potrebné zhodnotiť 
súčasný stav v Slovenskej republike a zvoliť 
taký rozsah podrobnejšej úpravy vykonávania 
GaK činností a stanovenia kvalitatívnych pod-
mienok vo všeobecne záväzných predpisoch, 
aby vytváral predpoklady na zabezpečenie 
kvality prác, ale nebrzdil nový technologic-
ký vývoj. Predpokladáme, že v tomto smere 
bude aktívne zapojená „Komisia na prípravu 
zmien predpisov v súvislosti s vyhotovovaním 
geometrických plánov a iných geodetických 
činností pre kataster nehnuteľností“, ktorá 
bola zriadená pri Úrade a sú v nej okrem za-
mestnancov rezortu aj zástupcovia Komory 
a zástupcovia akademickej obce. Ak sa roz-
sah kvalitatívnych podmienok stanoví, je na-
mieste otázka, kedy najskôr to bude možné 
formálne zrealizovať – novelami alebo vyda-
ním nových právnych predpisov.

V súčasnosti sa pripravuje návrh novely 
katastrálneho zákona, ktorý má byť pred-
ložený do vlády Slovenskej republiky do 
31. 12. 2011. V predloženom návrhu, ktorý 
je už spracovaný, sa predpokladá aj zmena 
ustanovení o vykonávaní geodetických a kar-
tografických prác. Zároveň sa predpokladá 
aj novela vyhlášky [6]. Novela vyhlášky však 
neumožňuje vykonať zmeny zásadného výz-
namu a väčšieho rozsahu a tak je otázne, či 
návrh podrobnejšej úpravy vykonávania GaK 
činností na úseku katastra prejde legislatív-
nym procesom. Okrem toho je potrebné brať 
do úvahy, že osud týchto návrhov je vzhľadom 
na predčasné voľby a obmedzené fungovanie 
vlády SR nejasný, čo znamená, že je možné 
predpokladať termín účinnosti novely zákona 
a vyhlášky najskôr 1. mája 2012. Ak sa ne-
zrealizuje príslušná úprava v tejto novele, je 
tu ešte iná šanca zrealizovať ju s účinnosťou 
od 1. 1. 2013.

V rokoch 2010 a 2011 výrazne ovplyvňujú 
dianie v rezorte Úradu projekty Operačného 
programu informatizácie spoločnosti (OPIS), 
hlavne projekt Elektronické služby katastra 
nehnuteľností (ESKN). Ide o rozsiahly projekt, 
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ktorý má za úlohu vytvoriť Centrálny systém 
katastra nehnuteľností (CSKN), Rezortnú 
elektronickú podateľňu (REP) a Centrálny 
elektronický registračný systém (CERS). Ná-
sledne má umožniť realizáciu elektronických 
služieb štátnym a samosprávnym inštitúciám, 
súkromným fyzickým a právnickým osobám,

Realizácia projektu sa predpokladá do 
konca roka 2012 a predpokladá aj zmenu 
právnych predpisov. Zmeniť bude potrebné 
katastrálny zákon a zákon o geodézii a karto-
grafii a ich vykonávacie vyhlášky. Úrad pred-
pokladá, že potreba zmien v katastrálnom zá-
kone bude takého rozsahu, že bude potrebné 
prijať nový katastrálny zákon a následne aj 
novú vykonávaciu vyhlášku. Práce na prípra-
ve návrhu nového katastrálneho zákona sa 
už začali. Práve tu bude potrebné zrealizovať 
potrebné zmeny.

3. Niektoré možnosti na skvalitnenie 
vykonávania GaK činností v katastri 
nehnuteľností 

Skvalitnenie vykonávania GaK činností na 
úseku katastra je dlhodobým zámerom 
Úradu a predsavzatie takto konať deklaruje 
každé politicky stanovené vedenie rezortu. 
Možno však konštatovať, že problémy v tejto 
oblasti ukazujú skôr na zhoršovanie ako zlep-
šovanie situácie. Je teda na mieste otázka, 
ako tento negatívny trend zvrátiť a zabezpečiť 
nápravu. Skúsenosti z vykonávania a z hod-
notenia výsledkov GaK činností na úseku ka-
tastra ukazujú, že náročnosť ich vykonávania 
určuje predovšetkým zložitosť a rôznorodosť 
katastrálneho operátu a jeho neuspokojivý 
stav v oblasti súboru geodetických informá-
cií. Podobne existuje aj opačná väzba, kde 
nekvalitné vykonávanie GaK činností zhoršu-
je stav katastrálneho operátu. Účinnosť ná-
pravy možno očakávať len vtedy, ak sa bude 
pôsobiť v oboch smeroch.

Aktivity Úradu smerujúce ku skvalitneniu 
katastrálneho operátu sú však jednoznačne 
závislé od rozpočtových možností. Musíme 
žiaľ konštatovať, že základná aktivita nahra-
dzujúca nekvalitné katastrálne mapy – obno-
va katastrálneho operátu novým mapovaním 
sa nebude v najbližšom čase z dôvodu nedo-
statku financií vykonávať vo väčšom rozsahu. 
Musíme sa teda uspokojiť s inými, finančne 
menej náročnými procesmi. Nie je však ná-
plňou tohto článku podrobnejšie sa zaoberať 
možnosťami, ktoré Úrad v tomto smere má, 

avšak budeme sa touto problematikou zao-
berať v niektorom z budúcich článkov. Preto 
sa podrobnejšie venujme niektorým možnos-
tiam, ako zlepšiť úroveň vykonávania GaK čin-
ností, hlavne vyhotovovania geometrických 
plánov.

3.1 Zvýšenie odbornej úrovne osôb 
vykonávajúcich GaK činností

Popri technickej náročnosti vykonávania GaK 
činností vyplývajúcej zo stavu katastrálneho 
operátu, nastupuje aj náročnosť plynúca 
z právnej stránky katastra a z faktu, že ge-
ometrický plán je prioritne určený ako tech-
nický podklad na právne úkony. Je zrejmé, že 
úprava formou vyhlášok, na ktorých vydanie 
má Úrad kompetenciu, nebude pri riešení jed-
notlivých zložitejších prípadov postačovať. Pri 
rešpektovaní záväzných postupov bude po-
trebné, zvoliť individuálne originálne riešenia.

Na vykonávanie takýchto GaK činností sú 
preto určení „odborne fundovaní a skúsení 
katastrálni geodeti“. Kto to je „odborne fun-
dovaný a skúsený katastrálny geodet“, alebo 
ako sa ním stať, je otázka značne zložitá. Ak 
by sme urobili anonymný prieskum, zaiste 
by sa prihlásilo mnoho geodetov a hlavne tí, 
ktorí sa pýšia „osvedčením o osobitnej odbor-
nej spôsobilosti overovať výsledky vybraných 
geodetických a kartografických činností“ tý-
kajúcich sa katastra, ktorý im vydal Úrad po 
splnení zákonom predpísaných podmienok 
vrátane kvalifikačnej skúšky. Možno však 
s určitosťou tvrdiť, že ani to nie je postačujúce 
na kvalifikované riešenie všetkých zložitostí. 
Možno tak tvrdiť z viacerých dôvodov.

Vydanie osvedčenia deklaruje pripra-
venosť vykonávať a overovať výsledky vy-
braných GaK činností k určitému dátumu. 
Sledovať a rešpektovať zmeny záväzných 
predpisov po vydaní osvedčenia a zároveň 
aplikovať nové technológie robí mnohým 
geodetom veľké ťažkosti a skôr ako na ich 
sledovanie a rešpektovanie sa spoliehajú na 
rutinu alebo prispôsobujú prácu tomu, čo 
sa náhodne niekde dozvedeli. Tento fakt sa 
výrazne prejavuje hlavne u služobne starších 
autorizačných geodetov, ktorí absolvovali 
kvalifikačné skúšky pred účinnosťou zákona 
o geodézii a kartografii, ale výnimkou nie sú 
ani mladší geodeti. Skúšky pred komisiou, 
nemôžu v plnom rozsahu preveriť schopnosti 
uchádzača o osvedčenie, schopnosti preverí 
až riešenie spomínaných zložitých prípadov. 

Napriek uvedenému Úrad pripravuje sprísne-
nie posudzovania vedomostí pri kvalifikačnej 
skúške a prísnejšie posudzovanie absolvova-
nej praxe. Existuje aj dôvod, ktorý možno na-
zvať „regionálna zameranosť“ geodetov. Väč-
šina geodetov vykonávajúcich GaK činností 
v oblasti katastra s výnimkou registrov obno-
venej evidencie pozemkov, pôsobí v určitom 
obmedzenom regióne, v ktorom dokážu svoje 
schopnosti prispôsobiť stavu katastrálnych 
operátov. V inom regióne sa dokážu len s ťaž-
kosťami prispôsobiť, a to hlavne vtedy, ak idú 
z lepšieho, menej zložitejšieho operátu do ná-
ročnejšieho, zložitejšieho.

Podobnou otázkou je aj odborná prax. 
Možno povedať, že bez dobrej praxe niet 
dobrého praktického odborníka. Pod dobrou 
praxou však nemožno rozumieť len priame 
vykonávanie GaK činností a už vôbec nepla-
tí priama úmera: čím dlhšia prax – tým väč-
šia odbornosť. Existujú mnohí geodeti, ktorí 
majú mnohoročnú prax, avšak jednostranne 
rutinne zameranú, práce vykonávajú bez 
tvorivosti a invencie, podľa podrobne stano-
vených postupov. Na každý zložitejší prípad 
vyžadujú stanoviť postup v nejakom predpi-
se. Taká odborná prax zabezpečí len „reme-
selné zručnosti“ a nevytvára predpoklady na 
odborný rast. Odbornú prax je potrebné chá-
pať ako „súhrn získaných vedomostí a prak-
tických zručností“ vytvárajúci predpoklad na 
sústavný odborný rast a nie ako automatický 
dôsledok vykonania určitého počtu prác a už 
vôbec nie je hlavná a rozhodujúca jej dĺžka.

Treba podotknúť, že absolvovať kvalitnú 
odbornú prax je v súčasnosti dosť veľkým 
problémom. Časy veľkých pracovných kolek-
tívov s dostatočným počtom kvalitných skú-
sených odborníkov, ktorí spravidla prirodzene 
a nezištne odovzdávali skúsenosti, takže sa 
začínajúci mladí geodeti mohli mnoho naučiť, 
sú nenávratne preč. V dôsledku existenčných 
problémov a nedostatku práce sa aj „mladé“ 
firmy, v ktorých niet skúsenejšieho odborníka 
púšťajú do náročných prác v oblasti katastra, 
čo sa zákonite prejaví na ich kvalite. A tak 
vyrastajú „odborníci“ s viacročnou odbornou 
praxou, ktorí sú však od skutočných katastrál-
nych odborníkov veľmi vzdialení.

Podstatnou a možno až rozhodujúcou 
skutočnosťou ovplyvňujúcou kvalitu vykoná-
vania GaK činností je dostupnosť odbornej 
literatúry, z ktorej možno čerpať vedomosti, 
podobne ako z kvalitnej odbornej praxe skú-
senosti. Ak sa v tomto smere pozrieme na 
oblasť súvisiacu s vykonávaním GaK prác na 
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úseku katastra nemožno vysloviť spokojnosť. 
Veľmi pozitívne je treba hodnotiť publikácie 
vydané Slovenskou spoločnosťou geodetov 
a kartografov autora Ing. Jozefa Mareka 
(v niektorých publikáciách autorským kolek-
tívom pod jeho vedením). Tieto publikácie 
sa však v rozhodujúcej miere venujú histórii, 
a tak nemôžu pokryť celú potrebnú oblasť. 
Slovenské technické univerzity vydali viacero 
vysokoškolských učebníc pre oblasť katastra, 
katastrálneho mapovania a vykonávania ge-
odetických činnosti na úseku katastra. Bez 
ambícií spochybňovať odbornosť autorov 
týchto publikácií musím konštatovať, že z veľ-
kej časti ide o „repliky“ zákonov, vyhlášok, 
smerníc a metodických návodov vydaných 
v tejto oblasti. Ak som vyššie konštatoval, 
že tieto technické predpisy sú už vo veľkom 
rozsahu nepoužiteľné, platí to aj pre uvedené 
publikácie.

Spokojnosť nemožno vysloviť ani v oblasti 
publikovania odborných článkov zaoberajú-
cich sa problematikou katastra nehnuteľností 
v odborných časopisoch. Je to už dávna cho-
roba veľkej časti slovenských, hoci aj špič-
kových odborníkov, že nedokážu publikovať 
a podeliť sa o vedomosti s ostatnými. Žiaľ 
niektoré odborné články týkajúce sa katastra 
z autorskej dielne z akademickej pôdy, vý-
razne prezrádzajú, že ich hlavným účelom je 
zisk bodov za publikovanie a nie odovzdanie 
vedomostí. Podobne kriticky sa možno vyjad-
riť aj o niektorých článkoch, pochádzajúcich 
z prostredia rezortu Úradu, z ktorých jed-
noznačne cítiť znásilnenie publikovať, resp. 
že boli „nariadené“.

Stať sa dobrým odborníkom schopným 
riešiť zložité otázky v oblasti katastra nehnu-
teľností bolo vždy náročné, avšak vzhľadom 
na vyššie uvedené konštatovania, je v súčas-
nosti oproti minulosti ešte náročnejšie. Preto 
je povinnosťou Úradu, ale aj Komory, univerzít 
a stredných odborných škôl, zintenzívniť svo-
je aktivity a svojím dielom prispieť k zlepšeniu 
terajšej situácie.

3.2 Niektoré aktivity Úradu podporujúce 
kvalitné vykonávanie GaK činností 
na úseku katastra

Úrad sa v súčasnosti nemieni uspokojiť s tým, 
že si splní zákonnú povinnosť stanovením 
kvalitatívnych podmienok vykonávania GaK 
činností v oblasti katastra vo vyhláškach. 
Dosiahnuť zlepšenie kvality vykonávania 

GaK činností v oblasti katastra si nevyhnutne 
vyžaduje spracovanie a vydanie publikácie 
širšieho rozsahu. V nej musia byť odporuče-
né, vysvetlené a zdôvodnené riešenia v nad-
väznosti na legislatívu a v závislosti od stavu 
katastrálneho operátu. Jej prioritným posla-
ním bude pomáhať pri praktickom výkone 
prác, ale aj pri formovaní novej generácie ka-
tastrálnych odborníkov. Takáto publikácia by 
mala zároveň mať ambíciu stať sa učebnicou 
pre školy. V porovnaní s doteraz vydávanými 
smernicami a metodickými návodmi, ktoré 
boli internými aktmi riadenia, nebude zviaza-
ná formálnymi pravidlami písania, zostavenia 
obsahu a schvaľovacím procesom. Forma sa 
môže podriadiť účelu. Spracovanie a vydanie 
publikácie aj v elektronickej forme umožní 
jednoduché doplnenie, prípadne zmenu jej 
časti. Predpokladá sa jej voľné šírenie v elek-
tronickej podobe. Pracovný názov tejto publi-
kácie je „Príručka na vykonávanie geodetic-
kých a kartografických činností pre kataster 
nehnuteľností“.

Popri tejto aktivite chce Úrad v spoluprá-
ci so Slovenskou spoločnosťou geodetov 
a kartografov organizovať odborné semináre, 
ktorých náplňou bude problematika katastra 
v nadväznosti na zmeny po zavedení ESKN, 
ale aj iná aktuálna problematika. Úrad plá-
nuje aj naďalej vykonávať školenia úradných 
overovateľov a vedúcich technických oddelení 
správ katastra a katastrálnych úradov. Záro-
veň bude požadovať, aby podobné školenia 
organizovala pre svojich členov aj Komora 
a aby určila rozsah a formu vzdelávania 
svojich členov prísnejšie a adresnejšie. Na 
realizáciu vzdelávania členov Komory, ale aj 
ostatných geodetov, ktorí vykonávajú GaK 
činností na účely katastra, je potrebné vo väč-
šom rozsahu ako doposiaľ využiť aj technické 
univerzity.

4.  Záver

Riešenie problematiky podrobnejšej úpravy 
vykonávania GaK činností je nielen z pohľadu 
osôb vykonávajúcich tieto práce, ale aj z po-
hľadu Úradu a ním riadených orgánov miest-
nej štátnej správy naliehavé. Preto považuje 
Úrad realizáciu aktivít uvedených v tomto 
článku za neodkladnú a urobí všetky kroky na 
jej zabezpečenie. Zákonné kompetencie Úra-
du sa musia jednoznačne rešpektovať a pre-
to je potrebné brať na vedomie, že záväzná 
úprava bude vo forme všeobecne záväzných 

predpisov – vyhlášok. Zložitosť týchto prác 
a kompetencie Úradu však neumožňuje vy-
dať taký záväzný predpis, ktorý bude podrob-
ne riešiť všetky situácie, ktoré prinesie prax. 
Úrad sa stotožňuje s názorom prezentovaným 
niektorými súkromnými geodetmi, že prílišná 
podrobnosť záväzného predpisu je skôr na 
škodu ako na prospech, zbytočne „zväzuje 
ruky“ a je zdrojom konfliktov pri úradnom 
overovaní. Preto bol v súlade so zákonom 
danými kompetenciami zvolený postup popí-
saný v tomto článku.

Úrad bude aj naďalej pokračovať v na-
stúpenom trende dôsledného vyžadovania 
plnenia povinností pri autorizačnom overova-
ní vybraných GaK činností. Zároveň vykoná 
potrebné kroky na jednoznačné vymedzenie 
úloh a kompetencií pri autorizačnom overova-
ní a pri úradnom overovaní tak, aby sa kontro-
ly nevykonávali duplicitne.
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Poznatky a skúsenosti z optického skenovania objektov 
banskoštiavnickej kalvárie

Abstrakt:
Možnosti automatizovaného spracovania 
digitálneho obrazu v procese tvorby 3D mo-
delov objektov sú v príspevku prezentované 
na príklade typických objektov banskoštiav-
nickej kalvárie. Tie boli fotogrametricky 
(opticky) skenované a výsledky skenovania 
analyzované. Spomenuté sú aj výhody a ne-
výhody optického skenovania a sú navrhnuté 
aj zlepšenia zberu údajov.

1.  Úvod

Banskoštiavnická kalvária (ďalej len kalvária) 
je rozsahom, umiestnením v krajine, archi-
tektonickým a výtvarným stvárnením jednou 
z najimpozantnejších barokových kalvárií na 
Slovensku a v strednej Európe. Od júna 2007 
je na zozname 100 najohrozenejších pamia-
tok sveta, ktorý vedie americký pamiatkový 
fond – World Monument Fund v New Yorku. 
Obrovský historický a kultúrno-spoločenský 
význam kalvárie je nespochybniteľný a jej 
dokumentácia je nevyhnutná na archívne, 
reštauračné, prezentačné a iné účely.

My sme sa rozhodli aplikovať nekontaktnú 
(a teda neinvazívnu) metódu blízkej fotogra-
metrie na jednotlivých typických objektoch 
kalvárie, aby sme posúdili vhodnosť tejto 
technológie na rekonštrukciu (dokumentá-
ciu) tvaru, polohy a textúry takýchto pamia-
tok.

2.  Meračské technológie 
na dokumentáciu pamiatok 
všeobecne

Meračské technológie využívané v oblasti 
pamiatkovej dokumentácie môžeme rozde-
liť podľa výberu meraného bodu na metódy 
selektívne a neselektívne. Práve rozvoj digi-
tálnych technológií umožnil vývoj neselek-
tívnych metód merania. Samotnú selektivitu 
môžeme definovať ako schopnosť mera-
cieho systému určiť geometrické vlastnosti 
(poloha, tvar, veľkosť ...) prvku objektu (bod, 

úsečka, plocha, objemový útvar ...) vybrané-
ho meračom alebo samotným meracím sys-
témom. Zaujímavý je vzťah medzi selektivitou 
a podrobnosťou (rozlíšením) meraní. Čím 
podrobnejšie daný objekt zaznamenávame, 
tým „selektívnejšie“ vieme daný objekt opí-
sať. Selektívne meranie teda generalizuje 
objekt na výberové charakteristické prvky, 
ale vysokou podrobnosťou neselektívneho 
záznamu dokážeme tieto výberové prvky na 
samotnom zázname identifikovať, pričom tu 
však zostáva veľké množstvo často zbytoč-
ných informácií. Medzi technológie, ktoré 
využívajú selektívne merania patrí:

 meranie pásmom a diaľkomermi,
 terestrické geodetické merania (ortogo-

nálna metóda, priestorová polárna metó-
da, pretínanie napred ...),

 družicové merania (GNSS, družicová foto-
grametria),

 blízka a letecká fotogrametria (jednosním-
ková, konvergentná, stereofotogrametria),

Neselektívne merania využívajú nasledujúce 
technológie:

 terestrické a letecké laserové skenovanie,
 digitálna blízka a letecká fotogrametria 

(fotogrametrické skenovanie),
 geofyzikálne metódy [1] (mikrogravimet-

ria, pozemný prienikový radar – GPR, 
magnetické metódy, metóda geoelektric-
kého odporu, rádionuklidové merania – 
gamma ray),

 družicové radarové merania (SAR, InSAR).

Technológia a metóda dokumentácie, kto-
rú použijeme na konkrétny objekt, závisí od 
mnohých faktorov, ale predovšetkým od:

 účelu rekonštrukcie objektu,
 požadovanej presnosti rekonštrukcie ob-

jektu,
 podrobnosti rekonštrukcie objektu (husto-

ta záznamu),
 tvaru, veľkosti a štruktúry objektu,
 umiestnenia objektu (pod/nad zemou),
 záznamu texturálnych údajov,
 nadväznosti na okolie,

 spôsobu spracovania meraných údajov,
 požadovaných výstupov atď.

Čoraz častejšie sa ukazuje výhodnosť použi-
tia kombinácie rôznych prístupov vzhľadom 
na zaručenú neuniverzálnosť jednotlivých 
metód a technológií. Príspevok sa ďalej zao-
berá výlučne fotogrametrickou metódou ne-
selektívneho zberu údajov.

3.  Fotogrametrické metódy 
dokumentácie pamiatok

Súčasné fotogrametrické digitálne metódy 
poskytujú možnosti selektívneho, ako aj ne-
selektívneho zberu údajov. Prakticky všetky 
súčasné terestrické fotogrametrické metódy 
možno aplikovať v oblasti pamiatkovej do-
kumentácie. Jednosnímková (projektívna) 
fotogrametria nachádza hlavné poslanie naj-
mä v dokumentácií nie príliš členitých fasád, 
podláh, dlažieb, obrazov atď., teda rovinných 
objektov. Stereofotogrametria sa využíva 
na priestorové manuálne vyhodnocovanie 
objektov od veľkosti budov po miniatúrne 
predmety. Konvergentná fotogrametria slúži 
výborne pri 3D modelovaní objektov singu-
lárnych tvarov s dobre identifikovateľnými 
charakteristickými prvkami (body, hrany) 
– predovšetkým budov a iných hranatých 
predmetov ľubovoľnej veľkosti. Panoramatic-
ká fotogrametria sa využíva predovšetkým 
na zameranie vnútorných priestorov, ako sú 
miestnosti, nádvoria, námestia atď. Výstupmi 
modernej blízkej fotogrametrie sú údaje v di-
gitálnej forme [2]:

 súradnice bodov, posuny, dĺžky, plošné 
obsahy, objemy,

 2D vektorové plány,
 profily, rezopohľady,
 ortosnímky, georeferencované ortosním-

ky, ortofotoplány, ortofotomapy,
 3D vektorové modely,
 mračná bodov,
 TIN a NURBS plochy 3D modelov,
 DMT menších lokalít,
  textúrované modely.
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4. Fotogrametrické (optické) 
skenovanie

Predmetné skenovanie našlo hlavné uplat-
nenie v automatizovanej tvorbe 3D modelov 
s hustým (podrobným) pokrytím povrchu TIN 
sieťou. Metóda je využívaná predovšetkým 
na objekty s náhodne premenlivou textúrou 
a nie príliš členitou štruktúrou, aj keď posled-
né výsledky ukazujú na možnosti využitia i pri 
objektoch, doposiaľ meraných výlučne kon-
vergentným snímkovaním. Princíp spracova-
nia snímok môžeme zhrnúť do nasledujúcich 
krokov:
 Detekcia bodov na jednotlivých sním-
kach. Existujú rôzne algoritmy vyhľadávania 
prvkov na digitálnych obrazoch. Proces de-
tekcie prvkov sa nazýva hľadanie zhody prv-
kov (Feature Based Matching – FBM). Prvky 

môžu byť definované rôzne, napr. hrany, rohy, 
konce úsečiek, kruhy, elipsy atď. Takto môže 
byť v závislosti od textúry objektu nájdených 
niekoľko 100 až 10 000 bodov na každej 
snímke (obr. 1). Dosahuje sa pritom subpixe-
lová presnosť (0,1 – 0,5 pixela).
 Hľadanie identických bodov. Po detekcii 
bodov na snímkach je potrebné určiť, ktorý 
bod je identický na jednotlivých snímkach. 
Najbežnejší algoritmus na určenie zhody je 
výpočet korelačného koeficientu (Luhman et 
al., 2006), kde sa berie bod z referenčného 
okna a porovnáva sa s vyhľadávacím oknom. 
Pokiaľ je hodnota korelačného koeficientu 
väčšia ako prahová hodnota (zväčša 0,8 – 
0,9), považuje sa bod za identický na oboch 
snímkach.
 Blokové vyrovnanie zväzku lúčov. Keď 
poznáme identické body na jednotlivých 

snímkach, je možné tieto snímky zorientovať 
riešením perspektívnej transformácie. Samo-
zrejme, veľké množstvo bodov ako aj fakt, že 
korelácia nie je úplne odolná voči omylom 
vedie ku chybám v identifikácii bodov. Toto 
treba riešiť v procese blokového vyrovnania 
detekciou hrubých chýb a robustným odha-
dom odľahlých meraní. Do procesu blokové-
ho vyrovnania je možné zaviesť podmienku 
kalibrácie kamery [3], pokiaľ kamera nie je 
vopred kalibrovaná. Výsledkom tohto kroku 
je teda niekoľko tisíc objektových bodov a zo-
rientované snímky (obr. 2).
 Rekonštrukcia povrchu (obr. 3). Po zo-
rientovaní snímok je úloha hľadania iden-
tických bodov zjednodušená v tom zmysle, 
že pri nastavení referenčného okna na ľavej 
snímke je známa epipolárna priamka, po kto-
rej sa vyhľadávacie okno pohybuje na snímke 
pravej. Rôzne korelátory používajú rôzne prí-
stupy a algoritmy generovania bodov povrchu 
(mračna). Najpoužívanejším algoritmom je 
hľadanie zhody pomocou metódy najmenších 
štvorcov (Least Square Matching – LSM), kde 
sa diferencie medzi perspektívne skreslený-
mi obrazmi eliminujú pomocou projektívnej 
alebo affínnej transformácia a rádiometrické 
rozdiely pomocou posunu a zmeny kontrastu.
 Georeferencovanie objektu do referenč-
ného systému sa realizuje pomocou vlíco-
vacích bodov alebo známych parametrov 
priestorovej podobnostnej transformácie me-
dzi ref. systémom a objektom.

5.  Typické objekty a poznatky z ich 
fotogrametrického skenovania

Banskoštiavnická kalvária je komplex sakrál-
nych stavieb s rôznou veľkosťou a štruktúrou 
sôch, reliéfov, fresiek, oltárov, ako aj prístupo-
vých chodníkov, schodov a oporných múrov.

5.1 Kostoly

Kostoly (dolný a horný) – obr. 4, sú najväčšie 
objekty na kalvárii. Problémom sa ukázali pre-
dovšetkým ploché, málo premenlivé textúry 
a výška samotných objektov. Použitie objek-
tívov s veľkým zorným poľom na jednej strane 
znižuje počet snímok, na strane druhej kratšie 
ohnisko ústi do nižšieho priestorového rozlí-
šenia a kvalite modelu. Chýbajúce strechy na 

Obr. 1 | Originálna snímka 
(vľavo) a detegované body 
na snímke (vpravo).

Obr. 2 | Rozloženie 
13 000 bodov po 
vyrovnaní zväzku lúčov 
a orientované snímky.

Obr. 3 | Originálna 
snímka (vľavo), TIN model 
(v strede) a textúrovaný 
model (vpravo).

Obr. 4 | Dolný kostol – snímka 
(vľavo) a TIN model (vpravo).



t é m aslovenský geodet a kartograf   4|201112

modeli sú zapríčinené pozíciou snímkovania 
zo zeme, čo sa v súčasnosti dá riešiť napr. 
snímkovaním z lietajúceho modelu.

5.2 Kaplnky

Na kalvárii je 17 kaplniek, v ktorých sa pô-
vodne nachádzali drevené reliéfy vystavené 
na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Orto-
snímka na účely rekonštrukcie fasády kapln-
ky je na obr. 5. V samotných kaplnkách budú 
po rekonštrukcii vystavené kópie pôvodných 
reliéfov.

Kaplnky vo svahu sú zapustené do teré-
nu a nie je možné zabezpečiť dostatočné 
predmetové vzdialenosti ani pri širokouhlých 
objektívoch. Preto je potrebné použiť nadširo-
kouhlé alebo fisheye objektívy (obr. 6).

Samozrejme, kvalita digitálneho obrazu, 
najmä jeho priestorová rozlišovacia schop-
nosť, ale aj absencia optických chýb objek-
tívu a kvalitná rádiometria majú významný 
vplyv na kvalitu výsledného 3D modelu. Na 
obr. 7 je ukážka skenovania zrekonštruova-
nej kaplnky pomocou digitálnej steny a špič-
kového 45 mm objektívu.

Kvalitu výsledného modelu je často možné 

Obr. 5 | Kaplnka zbavená omietok (vľavo), sken (v strede) a vpravo ortosnímka.

Obr. 6 | Originálna snímka (vľavo) a 3D model (vpravo).

Obr. 7 | 3D Model vytvorený použitím digitálnej steny.

Obr. 8 | Kvalita 3D modelu pri rôznych softvérových nastaveniach.

ovplyvniť výberom parametrov generovaného 
TIN modelu ako je to vidno z obr. 8. Exaktnosť 
riešenia (na obr. 8 zľava doprava) je však na 
úkor úplnosti modelu a časových nárokov. 
Obrázky zľava doprava (od najnižšej po naj-
vyššiu kvalitu) dokumentujú rôzne softvérové 
nastavenia rekonštrukcie povrchu.

5.3 Stropné fresky

Nevýhoda fotogrametrie pri meraní vnútor-
ných priestorov – veľký počet snímok je eli-
minovaný jednak krátkym ohniskom objektí-
vu a samozrejme aj automatizáciou procesu 
spracovania. 3D model na obr. 9 je genero-
vaný zo 61 nadširokouhlých snímok, dĺžka 
spracovania cca 20 hodín (4 GB RAM) pri 
strednej kvalite modelu. Textúru fresiek je 
možné generovať v rozlíšení 3 mm/pixel.

5.4 Panna Mária

Súsošie Panny Márie s dvoma anjelmi sa 
nachádza nad dolným kostolom. Snímky boli 
zhotovené digitálnou 33 Mpix. stenou, spolu 
bolo použitých 30 snímok na tvorbu modelu 
obr. 10. Veľkou výhodou fotogrametrického 
skenovania oproti laserovému je možnosť 
skenovania detailov v rozlíšení až 0,1 mm. Na 
obr. 11 je precízny model detailu pod sochou 
Panny Márie.

5.5 Reliéf

Vo všetkých 17 kaplnkách sa nachádzal 
drevený reliéf znázorňujúci biblický výjav. Re-
liéfy (obr. 12) sú vysoké cca 2 m, s kvalitnou 
textúrou s rôznou členitosťou. Poškodenia 
povrchových farieb nie je pre modelovanie 
na prekážku, práve naopak. Reliéfy je možné 
rekonštruovať so submilimetrovým rozlíšením 
(obr. 13 a obr. 14), avšak pre úplnosť plochy 
je potrebné pomerne veľký počet snímok 
z rôznych pohľadov. V prípade reliéfov sa 
fotogrametrické skenovanie ukázalo ako op-
timálna metóda digitalizácie.

6. Záver

Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosti 
spracovania digitálneho obrazu v oblasti tvor-
by modelov pamiatkových objektov. Metóda 
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bola aplikovaná na rôznorodých objektoch 
banskoštiavnickej kalvárie, pričom objekty 
boli rôznej veľkosti, štruktúry a textúry a rôz-
ne osadené v zložitom teréne. Výhody terén-
neho zberu údajov sú jednoznačné oproti 
laserovému skenovaniu, na druhej strane, 
nie vždy je možné z digitálnych obrazov daný 
objekt rekonštruovať, resp. model trpí nedo-
statkami.

Fotogrametrické skenovanie predstavuje 
obrovský technologický pokrok v efektivi-
te meračských metód a dokáže modelovať 
rôznorodé objekty s vysokou hustotou. Prvé 
skúsenosti ukazujú aj na vysokú presnosť 
výsledných modelov, porovnateľnú s TLS do 
vzdialenosti 20 m a vyššiu presnosť od vzdia-
lenosti 5 a menej metrov. Výsledné modely, 
generované takmer plne automatizovane je 
možné exportovať do rôznych 3D formátov, 
ortosnímok, vytvárať rezy, počítať objemy 
atď. Vysoký stupeň automatizácie tvorby 3D 
modelov však prináša aj znepokojivé otázky 
o budúcnosti fotogrametrov a geodetov, tak 
ako je vidieť aj v prípade ďalších meracích 
technológií.
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Obr. 9 | Interiér Svätých schodov (vľavo) a textúrované stropy (vpravo).

Obr. 11 | Skenovanie detailov. Vľavo model, vpravo textúrovaný model.

Obr. 14 | Detail textúrovaného TIN modelu.

Ing. Marek Fraštia, PhD. 

Katedra geodézie, Stavebná 
fakulta STU

Obr. 10 | Súsošie Panny Márie. Veľkou výhodou fotogrametrického skenovania oproti laserovému je 
možnosť skenovania detailov v rozlíšení až 0,1 mm. Na obr. 12 je precízny model detailu pod sochou 
Panny Márie.

Obr. 12 | Reliéf (vľavo) a jeho 3D modely (v strede a vpravo).

Obr. 13 | Detail TIN modelu s rozlíšením 0,1 mm.
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XI. medzinárodná konferencia 
„Geodézia a kartografia v doprave“

I.  Základné údaje o odbornom 
podujatí

Slovenská spoločnosť geodetov a kartogra-
fov v spolupráci s Českým zväzom geodetov 
a kartografov usporiadala pod záštitou prvé-
ho podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jána 
Figeľa a za účasti námestníka ministra do-
pravy ČR Ing. Iva Vykydala v dňoch 12. a 13. 
septembra v hoteli Patriot v Skalici XI. medzi-
národnú konferenciu „Geodézia a kartografia 
v doprave“. Na tomto periodickom odbornom 
podujatí, realizovanom každé tri roky strie-
davo v ČR a SR, sa zúčastnilo takmer 150 
účastníkov. Na samotnom otvorení, ako aj 
priebehu podujatia sa zúčastnili reprezen-
tanti a predstavitelia štátnych orgánov, orga-
nizácií i profesijných stavovských organizácií 
a zväzov, ktorí zároveň tvorili aj pracovné 
predsedníctvo konferencie:
Ing. Ján Kovalčík – riaditeľ Inštitútu stratégie 
MDVRR SR,

Ing. Ivo Vykydal – námestník ministra dopra-
vy ČR,
Ing. Hedviga Májovská – predsedníčka ÚGKK 
SR,
Ing. Štefan Nagy – podpredseda ÚGKK SR,
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – dekan Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave,
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – prezident 
Zväzu slovenských vedecko-technických spo-
ločností,
Ing. Vladimír Stromček – predseda predsta-
venstva Komory geodetov a kartografov,
Ing. Václav Šanda – predseda Českého zväzu 
geodetov a kartografov,
Ing. Dušan Ferianc – predseda Slovenskej 
spoločnosti geodetov a kartografov.

II. Odborný program konferencie

V odbornom programe medzinárodnej konfe-
rencie sa prezentovalo 26 príspevkov, ktoré 
boli rozdelene do piatich tematických blokov:

1. tematický blok:

Zásady projektovej dokumentácie a geomet-

rickej presnosti dopravných stavieb

Predsedajúci: Ing. Václav Šanda – Ing. Štefan 
Lukáč

ČÍTEK, R.: Inženýrská činnost při přípravě do-
pravních staveb.
POLÁK, P.: Geodetická část projektové doku-
mentace dopravních staveb.
SOUKUP, S. – DOSTÁLOVÁ, M. – JINDŘÍŠEK, 
M. – OČENÁŠ, P.: Geodetická část projektové 
dokumentace železničních staveb.
ŠANDA, V.: Geometrická přesnost ve výstav-
bě a výsledky rozborového úkolu na toto té-
ma v oblasti Eurokódu.
SOBOTKA, P. – SIROTEK, M.: Srovnání ge-
odetických podkladu pro projekt moderniza-
ce dálnice D1 pořízených laserovým skeno-
vaním pozemní a leteckou metódou a trigo-
nometrickým měřením.

Pohľad na hotel Patriot v Skalici, miesto konania konferencie.
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2. tematický blok:

Vytyčovacie siete cestných a železničných 

komunikácií

Predsedajúci: Ing. Dušan Ferianc – Ing. Petr 
Polák

DROŠČÁK, B. – FERIANC, D: Využitie služby 
SKPOS na presné geodetické merania.
KOMÍNEK, K. – PRUCHA, P.: Železniční bo-
dové pole.
PRIBUL, T. – KOŽÁR, J.: Vytyčovacia sieť pre 
diaľnicu D1 v úseku Dubná Skala – Ivachno-
vá.
SLANÁ, M. – POUSTKA, R.: Kontrola želez-
ničního bodového pole při přejímce stavby 
koridoru.
VILLIM, O. – ŠTUBŇA, J. – MUŽÍK, J.: 
Priestorová sieť v ETRS ako referenčný rámec 
pri modernizácii železničnej infraštruktúry.

3. tematický blok:

Možnosti využitia ums, tls a uav pri 

vytyčovaní, meraní posunov a tvorbe 3D 

modelov dopravných stavieb

Predsedajúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – 
Ing. Jiří Bureš, PhD.

KORÁB, R.: Komplexné riešenie pre geodetov 
v dopravnom staviteľstve.
ZBÍRAL, P.: Geodetické práce při vytyčování 
dopravních líniových staveb v intravilánu 
měst a obcí.
SZABÓ, R. – KAVECKÝ, M. – KOVÁČ, M. – 
BLAŠKO, M.: Presné automatizované riade-
nie strojov pri výstavbe betónových zvodidiel.

BEŇO, J.: Praktické ukážky vybraných prác 
s 3D skenerom na mostnom objekte.
PŘIKRYL, M. – KUTIL,L.– ŽÁK, J.: 3D měření 
technologií laserového skenování, Švédsko – 
Silnice 41 (Väg41) – Bergham – Gullberg.
ORNTH, J.: Využitie bezpilotných leteckých 
nosičov na mapovanie a tvorbu 3D modelov 
v doprave.

MIKOLÁŠ, M. – MIKOLÁŠ, M. – ZÁPAL-
KOVÁ, P.: Vyhodnocení pohybů liniové stavby 
na poddolovaném území.

4. tematický blok:

Geodézia pri výstavbe a prevádzke mostných 

objektov

Predsedajúci: Ing. Jozef Beňo – Ing. Václav Šanda

MATIAŠ, M.: Geodézia pri výstavbe most-
ných objektov z pohľadu geodeta zhotoviteľa.
KYRINOVIČ, P. – KOPÁČIK, A. – LIPTÁK, I. – 
ERDÉLYI, J. – BARANČÍK, M.: Nové techno-
lógie na kontrolu stability mostných objektov.
ERDÉLYI, J.: Využitie TLS pri meraní posunov 
a pretvorení mostnej konštrukcie.
LUKÁČ, Š. – ŽÁK, M.: Aktivity a úlohy geode-
tov pri výstavbe mostných objektov diaľnice 
D1 Sverepec–Vrtižer.
LUKÁČ, Š.: Premietanie filmu z otvorenia 
stavby D1 Sverepec – Vrtižer.

5. tematický blok:

Geodézia pri výstavbe a prevádzke železníc 

a objektov železničnej dopravy

Predsedajúci: Ing. Jozef Kožár – Ing. Radomír 
Havlíček

HAVLÍČEK, R.: Železniční geodézie v pod-
mínkách státní organizace Správa železnič-
ní dopravní cesty.
VAVREČKA, L. – TALÁCKO, M.: Správa pros-
torové polohy koleje u státni organizace Sprá-
va železniční dopravní cesty.
ŠÍMA, J. – SEIDLOVÁ, A.: Geodetické práce 
pri projektoch obnovy a rekonštrukcie úzko-
rozchodných lesných železníc.
KRUPEC, M. – DEBRECKÝ, E.: Geodetické 
práce pri výstavbe železničného tunela Tu-
recký vrch.
VESELÝ, V. – EBERMANN,T.: Komplexní mo-
nitoring tunelových staveb.

III. Závery a odporúčania 
z konferencie

A.  Na základe príspevkov prezentovaných na 
konferencii a bohatej diskusie prijali účastníci 
konferencie tieto závery a odporúčania:

1.  Ukazuje sa ako nevyhnutnosť, aby geodeti 
pracujúci v oblasti dopravy mali komplexné 
vedomosti a medziodborové znalosti, pre-
tože len takto môžu úspešne zabezpečovať 
činnosti pri nových metodikách výstavby diaľ-
ničnej, železničnej, leteckej, vodnej a teleko-
munikačnej siete.
Odporúčaní adresáti: výchovnovzdelávacie inšti-
túcie (hlavne vysoké školy)

2. Ukazuje sa legislatívna rôznorodosť 
v právnych predpisoch vo výstavbe v Českej 
a Slovenskej republike:
a)  v ČR nejasná rola a kompetencie geode-

Momentky z konferencie.



t é m aslovenský geodet a kartograf   4|201116

tov ako účastníkov výstavby a ich neza-
komponovanie do právnych predpisov,

b)  v ČR neodôvodnený presun kompetencií 
či požiadaviek geodeta stavebníka (in-
vestora) a projektanta na geodeta zhoto-
viteľa,

c)  v SR zavedená pomerne jednoznačná 
právna úprava geodetických a kartogra-
fických činností vo výstavbe (geodet sta-
vebníka, geodet projektanta, geodet zho-
toviteľa),

d)  v ČR i v SR nedostatočná kontrolná činnosť 
stavebného procesu prostredníctvom ge-
odetov a kartografov vo výstavbe, ktorá spô-
sobuje a vyvoláva majetkovoprávne problé-
my, plynúce z neoprávnených zásahov do 
vlastníctva susedných pozemkov, ako aj 
zvýšenie nákladov investorov, a tým aj štátu,

e)  v ČR aj v SR nedostatočné využívanie úda-
jov, získaných pri rôznych geodetických 
a kartografických činnostiach vo výstavbe 
na aktualizáciu štátnych mapových diel.

Odporúčaní adresáti: ČÚZK, ÚGKK SR

3.  Ukazuje sa v posledných rokoch ako veľ-
mi efektívne používanie nových technológií, 
napríklad: terestrických laserových skenerov 
(TLS), univerzálnych meracích staníc (UMS), 
bezpilotných leteckých nosičov (UAV)a digi-
tálnej fotogrametrie v dopravnom staviteľstve 
za predpokladu ich kvalifikovaného použitia.
Odporúčaní adresáti: stavebníci (investori) 
a správcovia infraštruktúry

B. Účastníci konferencie na základe prezen-
tovaných príspevkov a diskusie k nim prijali 
tieto odporúčania:

1. Prostredníctvom usporiadateľských sta-
vovských organizácií informovať rezortné 

ústredné orgány ÚGKK SR, ČÚZK a minis-
terstvá MDVRR SR, MD ČR o prerokovanej 
problematike na konferencii zaslaním sprie-
vodného listu, záverov a odporúčaní, ako aj 
CD s referátmi.
Odporúčanie pre: ČSGK, SSGK

2. Zabezpečiť aktualizáciu, resp. novelizá-
ciu technických predpisov rady M 20, ktoré 
v minulosti upravovali výkon geodetických 
a kartografických činností v rezortoch MD ČR 
a MDVRR SR.
Odporúčanie pre: MD ČR, MDVRR SR

3. Prehodnotiť a revidovať technickú normu 
STN 73 0422 a s ňou súvisiace predpisy 
s ohľadom na prijatie vyhlášky ÚGKK SR 
č.75/2011 Z. z. v SR.
Odporúčanie pre: Technická komisia č.89 pri 
SÚTN

4.  Implementovať novú realizáciu záväzného 
referenčného systému JTSK03
do geodetických a kartografických činností, 
realizovaných v rezorte MDVRR SR.
Odporúčanie pre: Všetkých geodetov pracujú-
cich v rezorte dopravy

5.  Trvalo zabezpečiť, udržiavať a garantovať 
vzájomný súlad súradnicových systémov, 
pretože ich presnosť a homogenita je veľmi 
dôležitým faktorom úspešnej realizácie geo-
metrickej presnosti dopravných stavieb.
Odporúčanie pre: ČÚZK – CZEPOS, ÚGKK SR – 
SKPOS

6. Prostredníctvom legislatívnej úpravy prís-
lušných vykonávacích vyhlášok ustanoviť zvý-
šenie početnosti etapových meraní posunov 
a pretvorení veľkých investičných stavieb, 

hlavne mostných objektov na nových diaľnič-
ných úsekoch.
Odporúčanie pre: ČÚZK, ÚGKK SR

7.  Materiály z konferencie sprístupniť na we-
bových stránkach usporiadateľských spoloč-
ností.
Odporúčanie pre: ČSGK, SSGK

8.  Na nasledujúcich konferenciách kontinu-
álne vytvárať priestor na prezentáciu nových 
technológií GNSS, UMS, TLS a UAV v geode-
tických a kartografických činnostiach v do-
pravnom staviteľstve.
Odporúčanie pre: ČSGK, SSGK

9.  Pokračovať v spoločnom usporadúvaní 
nasledujúcich konferencií GEODÉZIA A KAR-
TOGRAFIA V DOPRAVE a usporiadať XII. kon-
ferenciu v roku 2014 v Českej republike.
Odporúčanie pre: ČSGK, SSGK

4. Záver

Konferencia potvrdila už tradičnú nadštan-
dardnú úroveň prezentovaných príspevkov. 
Na záver prvého rokovacieho dňa konferen-
cie sa uskutočnil spoločenský večer účast-
níkov. Účastníci konferencie dostali všetky 
prezentované referáty na CD nosiči. Na záver 
podujatia účastníci dostali na cestu „skalic-
ký trdelník“. Organizátori podujatia úprimne 
ďakujú riaditeľovi Správy katastra v Skalici 
a jeho manželke za pomoc pri organizácii 
spoločenského programu a personálu hotela 
Patriot za ústretovosť, príjemné prostredie 
a vzorné služby počas oboch rokovacích dní.

Ing. Štefan Lukáč – odborný garant konferencie

Momentky z konferencie.
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19. ročník slovenských geodetických dní 
(www.geodni.sk) sa uskutočnil 3. a 4. novem-
bra 2011 opätovne v priestoroch hotela Holi-
day Inn Žilina, ktorý sa osvedčil ako vhodné 
miesto na organizáciu našej akcie.

Vážime si vysoký záujem odborníkov i os-
tatnej verejnosti. V tomto roku sme zazname-
nali 490 účastníkov.

Odborné prednášky a výstava modernej 
techniky sú už tradičnou súčasťou geodetic-

kých dní. Novinkou bola výstava, uskutočne-
ná pri príležitosti 60. výročia vzniku Katedry 
geodézie SvF v Bratislave.

Najnovšie novinky meracej techniky a sof-
tvéru boli prezentované v určených priestoroch 
pre expozície, ktoré využilo 9 vystavovateľov.

V spolupráci s odbornými garantmi podu-
jatia a na základe návrhov a podnetov širokej 
odbornej verejnosti bolo pripravené tematic-
ké zameranie odborných prednášok z oblasti 

19. slovenské geodetické dni

štátnej správy, z podnikateľskej sféry a aka-
demického sektora. Prvý raz sa realizovalo 
diskusné fórum na aktuálne témy v rezorte 
geodézie a kartografie, ktoré snáď prispelo 
k objasneniu niektorých vašich otázok, prí-
padne sa stali podnetom na riešenie.

Spoločenského večera sa zúčastnilo 270 
účastníkov. Úvod patril privítaniu a poďako-
vaniu všetkým sponzorom, vystavovateľom 
a odborným garantom od predsedu KGaK 
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Ing. V. Stromčeka a tiež od Ing. M. Poljovku 
z firmy Geodis – hlavného sponzora spolo-
čenského večera. Hosťom večera bola 6-ná-
sobná zlatá slávica Zuzana Smatanová.

Aj v tomto roku sme oslovili vystavovateľov 
a sponzorov, ktorí darovali do tomboly veľa 
hodnotných cien.

„Geodetické ceny“ – nivelačný prístroj TOP-
CON, statív a lata od firmy Geodis Slovakia, 
spol. s r. o., laserový diaľkomer LEICA DISTO 
D2 od firmy Geotech Bratislava, minihrano-
lová súprava od Geotronics Slovakia, s.r.o., 
hlasom ovládaný laserový diaľkomer FOIF 
DL300 a 12 ks značkových sprejov od firmy 
Villa, s. r. o., hodinky značky GARMIN od firmy 
Ornth, s. r. o., značkový batoh ACCER na note-
book od firmy Expert for 3D Landscape, spol. 

s. r. o., sada úžitkových predmetov od firmy 
Bentley Systems ČR, s. r. o.;
„Kartografické ceny“ – atlasy, mapy a reliéfna 
mapa Slovenska od firmy VKÚ, a. s., Harma-
nec, súbor maľovaných máp miest Slovenska 
od Vydavateľstva CBS Banská Bystrica;
„Čitateľská cena“ – Po stopách vojenského 

zemepisného ústavu na Slovensku, autor Ing. 
Jozef Marek;
„Ceny do pohody“ – darčekové predmety od 
poisťovne Wüstenrot, víkendový pobyt v hote-
li Holiday Inn Praha, servis pozlátených pohá-
rov na víno;
„Literárne ceny“ – predplatné Zeměměřič 
a geoBusiness, predplatné Geodetický a kar-
tografický obzor.
Geodetické dni podporilo 39 sponzorov. 

Sponzormi ste však aj všetci ostatní, ktorí ste 
sa akcie zúčastnili. Touto cestou vám chceme 
vysloviť poďakovanie a veríme, že budeme 
môcť s vašou podporou a záujmom počítať aj 
v budúcnosti.

Zostáva nám len dúfať, že 19. slovenské 
geodetické dni naplnili vaše očakávania, že 

ste získali aktuálny pohľad na vývoj geodézie 
a kartografie na Slovensku a že ste prežili 
príjemné chvíle v kruhu kolegov a kolegýň. 
Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.

Ing. Ingrid Geisseová

členka prípravného výboru 19. SGD
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Momentky z registrácie a odbornej konferencie.
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Momentky z priateľskych stretnutí.
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Momentky z výstavy prístrojovej techniky.
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Momentky z výstavy prístrojovej techniky a výstavy k 60. výročiu Katedry geodézie.
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Momentky zo spoločenského večera, vystúpenia Zuzany Smatanovej s kapelou a tomboly.
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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

Raškovič: Komisia pre tvorbu smernice na GP 
nezasadala, avšak na ÚGKK SR pripravujú jej 
základné znenie a následne budú členovia komi-
sie prizvaní na jej pripomienkovanie. Po dohode 
z minulého zasadania pripravil návrh na technic-
kú správu za KGaK.

Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základnú 
víziu kandidatúry Slovenska na organizáciu FIG 
working week v horizonte 10 rokov. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček  

 T: trvá

Kopáčik: Predsedníctvo FIG má záujem, aby sa 
FIG working week 2015 organizoval v Európe, 
konkrétne v SR. Kandidatúru je potrebné pred-
ložiť do konca januára 2012, je to však potreb-
né konzultovať s predsedom FIG a predložiť mu 
ponuku okolo vianočných sviatkov 2011. Na 
zasadaní v Ríme už bude kandidátka definitívne 
predstavená všetkým účastníkom. Základný prin-
cíp ekonomického hľadiska je rozdelenie zisku, 
resp. straty na polovicu.
Členovia predstavenstva KGaK v zmysle uvede-
ného rozhodli poveriť prof. Kopáčika o prieskum 
medzi agentúrami, ktoré sa zaoberajú organi-
zovaním podobných kongresov, majú dostatok 
skúseností a budú ochotné znášať samé niekoľ-
koročné vysoké náklady na prípravu kandidatúry, 
a či budú schopné spracovať ponuku, ktorá vyho-
vie podmienkam FIG – 1 veľká sála na plenárne 
zasadnutia a minimálne 10 menších miestností 
na súbežné prezentácie v jednotlivých komisiách 

atď. Ak tieto podmienky zo strany agentúr budú 
splnené, predstavenstvo KGaK následne rozhod-
ne, či Slovensko spracuje kandidatúru na orga-
nizáciu FIG a výsledok bude oznámený vedeniu 
FIG.
V prípade akceptácie spracovania kandidatúry 
Slovenska na organizáciu FIG bude potrebné 
zo strany KGaK stanoviť nezávislého hlavného 
manažéra, ktorý bude zabezpečovať sprostred-
kovateľa medzi FIG a agentúrou a bude mu za 
výkon hradený honorár (návrhy: Ing. Horňanský, 
Ing. Sokáčová).
Záujem o partnerstvo pri organizácii FIG má aj 
SSGK, KGaK by však mala zostať ako hlavný or-
ganizátor. Súčasťou takejto spolupráce bude spí-
sanie memoranda s partnerskými organizáciami 
na Slovensku (ÚGKK SR, SSGK...).

Uznesenie 5/2011 Z č. 5/2011

Predstavenstvo súhlasí so zahájením prí-
pravných prác ku kandidatúre Slovenska na 
organizáciu FIG working week v roku 2015. 
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček 

 T: 22. 11. 2011

Predstavenstvo rozhodlo spracovať výzvu na or-
ganizáciu odborného kongresu a následne získať 
ponuky z viacerých agentúr, zaoberajúcich sa 
takouto činnosťou. V prípade výberu agentúra, 
ktorá bude vyhovovať stanoveným kritériám, 
dostane organizačné podmienky vypracované 
vedením FIG.

Uznesenie 41/2011 Z č. 1/2011

Predstavenstvo na modernizáciu webovej 
stránky KGaK vybralo z 3 predložených ná-
vrhov ponuku firmy DuoMedia, s. r. o., ktorá 
predstavuje najprofesionálnejšie riešenie re-
alizácie diela.
Z: Ing. Repáň     T: trvá

Repáň: Prvé školenie k redakčnému systému na 
spravovanie a napĺňanie novej webovej stránky 
sa uskutočnilo v kancelárii KGaK. Zúčastnili sa 
ho pracovníčky kancelárie a aj pracovníčka firmy 
GeoKod. Stránka sa priebežne napĺňa.

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor)   T: priebežne 

Stromček: Vidí rezervy v organizácii odborných 
akcií Komorou a má informácie, že podobný ná-
zor zdieľa aj časť členskej základne. Snaha KGaK 
spolupodieľať sa na pripravovaných akciách 
v tomto roku však nebola zo strany organizáto-
rov podporená. Navrhuje zaviazať regionálnych 
zástupcov organizovať stretnutia, napr. v užšom 
kruhu AGaK.
Repáň: V súčasnosti pre otázky z oblasti katastra 
neexistujú relevantné odpovede, pozemkové 
úpravy sú zatiaľ stopnuté, členovia KGaK boli 
o zmenách v katastri informovaní na regionál-
nych stretnutiach. Najväčšia akcia na Slovensku 
– 19. SGD je v súčasnosti v štádiu príprav a je 
na nej predpoklad získania najnovších informácií.

Uznesenie 2/2011 Z č.3/2011

Výkon autorizácie vybraných geodetických 
a kartografických činností bude predlože-
ný advokátskej kancelárii na posúdenie vo 
vzťahu k daňovým povinnostiam.
Z: Ing. Stromček  T: splnené

Stromček: Stanovisko advokátskej kancelárie 
bu d e preposlané členom predstavenstva KGaK. 
Výsledné závery budú zapracované do novely zá-
kona o komore.  

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK
29. septembra 2011 Bratislava

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

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 22. 11. 2011)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

328  Ing. Ladislav Radvanszký  C  1. 11. 2011
567  Ing. Zdenek Hlaváček  A  9. 11. 2011

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 22. 11. 2011)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

298  Ing. Radomír Paulička  C  30. 11. 2011

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

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

120  Ing. Juraj Hegedűš  A   november 2011
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