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Leica FlexLine plus
Presnosť a kvalita
za vynikajúce ceny

Uhlová presnosť až 1", bezhranolový diaľkomer do 
1000 m, prenos dát pomocou USB kľúča, široké 
spektrum aplikácií v základnej výbave, čas merania 
až 30 hodín a zároveň priaznivá cena. Vďaka kom-
binácii najnovších technológií a vynikajúcej švajčiar-
skej presnosti patria totálne stanice Leica FlexLine 
plus k tomu najlepšiemu vo svojej triede.

Nie vždy platí, že flexibilitu prezentovanú navonok 
aj naozaj v prístroji nájdete. Séria totálnych staníc 
Leica FlexLine plus je navrhnutá tak, že si flexibilitou 
a výkonom môžete byť istý. Zvládnete s ňou akúkoľ-
vek situáciu v teréne, šetrí náklady a skracuje čas 
potrebný na spracovanie meraných dát.
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Text pre titulnú stranu: 
Bratislava, Ortofotomapa z his-
torických leteckých snímok, rok 
1949 a aktuálna ortofotomapa 
rok 2013 – porovnanie identic-
kého územia v čase.
„Ortofotomapy  ©  GEODIS 
SLOVAKIA, s.r.o., EUROSENSE, s.r.o., 
rok 1949 a 2013“
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l Milí čitatelia !
Štvrté tohtoročné číslo pripravujeme už tradične v závere 
roka, aby sme ešte pred Vianocami priniesli na vaše pra-
coviská a do vašich domovov aktuálne informácie z odbo-
ru geodézia a kartografia.
Do rubriky hlavných odborných príspevkov sme pre vás 
pripravili tri články. Prvý je od predsedu predstavenstva 
Komory geodetov a kartografov, ktorý bol prednesený na 
22. slovenských geodetických dňoch. Podrobne rozobe-
rá a analyzuje činnosť KGaK od valného zhromaždenia 
v marci 2014 až do súčasného obdobia a zároveň prináša 
zaujímavé štatistické údaje. Druhý príspevok je od členky 
redakčnej rady nášho bulletinu, ktorá sa vo svojej praxi 
profesionálne zaoberá predovšetkým problematikou foto-
grametrie. Približuje čitateľom problematiku tvorby ortofo-
tomáp z historických leteckých meračských snímok. Tretí 
príspevok je od mladého autora z oddelenia geodetických 
meraní Vodohospodárskej výstavby, š. p., pojednávajúci 
o problematike merania posunov na vodnej nádrži Turček, 
ktorý odznel na odbornom seminári: Meranie, monitoro-
vanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách 
v septembri tohto roka.
Do rubriky Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 
KGaK sme pripravili krátke správy z činnosti jednotlivých 
orgánov a dva informatívne príspevky. Prvý je z aktívnej 
účasti našich členov na medzinárodnej výstave INTERGEO 
2014 a na XX. poľsko-česko-slovenských geodetických 
dňoch, ktoré sa uskutočnili v októbri 2014 v Berlíne. Druhý 
je viac zameraný na obrazovú dokumentáciu z tohtoroč-
ných 22. slovenských geodetických dní.
Slovenskí predajcovia geodetickej prístrojovej a spracova-
teľskej techniky prinášajú vo svojej rubrike najnovšie infor-
mácie o produktoch, ktoré boli predovšetkým vystavované 
na tohtoročnom INTERGEU v Berlíne.
V záverečnej rubrike Komora geodetov a kartografov in-
formuje dopĺňame informácie z rokovania predstavenstva, 
ako aj tradičné informácie kancelárie Komory.
Milé dámy, vážení páni! Dovoľte mi, aby som vám v závere 
roka 2014 v mene redakčnej rady nášho bulletinu zaže-
lal príjemnú a radostnú pohodu v rodinnom kruhu počas 
vianočných sviatkov, ako aj veľa síl a dobrého zdravia do 
nastávajúceho a snáď úspešnejšieho roka 2015.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Z činnosti Komory geodetov a kartografov v roku 2014

1. Vznik a úlohy Komory

Komora vznikla 1. januára 1996 na základe 
zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii a zákona č. 216/1995 Z. z. o komore 
geodetov a kartografov a ustanovená bola 
22. marca 1996 na ustanovujúcom valnom 
zhromaždení v Prešove. Je to známy fakt, ale 
menej známou informáciou je to, že jej vznik 
bol logickým pokračovaním predchádzajú-
cich profesijných inštitútov civilných inžinie-
rov a inžinierskych komôr pôsobiacich na 
území Rakúsko-Uhorska a prvej ČSR.

Už roku1860 vznikol inštitút „civilných 
geometrov“, roku 1913 vznikla Inžinierska 
komora zákonom č. 3 cisára Františka Jozefa 
I, ktorá združovala aj geodetov. Po rozpade 
Rakúsko-Uhorska a po vzniku prvej ČSR bola 
v roku 1920 zákonom č. 185 činnosť tejto ko-
mory obnovená. Civilní geometri tvorili v tom 
čase 30 % celkového členstva v Inžinierskej 
komore. V roku 1941 zákonom č. 48 bolo 
ustanovených 9 kategórií inžinierov, civilní 
zememeračskí inžinieri boli jednou z nich. Po 
nástupe komunistov k moci v roku 1948 a po 
postupnom zlikvidovaní súkromného podni-
kania bola Inžinierska komora v roku 1951 
zákonom č. 61 zrušená.

Vákuum bolo na tomto území viac ako 45 
rokov. Samozrejme, na území Slovenska exis-
tovali aj existujú dobrovoľné záujmové zdru-
ženia geodetov a kartografov, ako napr. Slo-
venská spoločnosť geodetov a kartografov, 
ktorá sa orientuje hlavne na organizovanie 
odborných seminárov a konferencií, neskôr 
po zmene politického a ekonomického systé-
mu v bývalej ČSFR, t. j. po roku 1989 vznikol 
aj Slovenský zväz geodetov a Zamestnávateľ-
ský zväz geodézie a kartografie. Všetky tieto 
organizácie však fungovali na základe záko-
na o združovaní občanov a nemali žiadne prá-
vomoci smerom k regulácii povolania, ako aj 
k samotnému výkonu povolania.

Novovzniknutá Slovenská republika (SR) 
sa rozhodla vrátiť k modelom komôr z čias 
minulých a pridať sa k vyspelým demokratic-
kým štátom, čo sa týka modelov v regulácii 
dôležitých povolaní. Po roku 1993 SR prís-
lušnými zákonmi ustanovila celý rad komôr 
z inžinierskych povolaní, ako aj lekárskych, 
advokátskych, notárskych a pod. Slovenský 
zväz geodetov a Zamestnávateľský zväz geo-
dézie a kartografie sa už od svojho vzniku 
usilovali o obnovu inžinierskej komory, resp. 
samostatnej komory geodetov. Vďaka poro-
zumeniu a podpore vtedajšieho vedenia Úra-
du geodézie a kartografie sa to v roku 1995 
prijatím nových zákonov podarilo.

Dá sa teda zodpovedne povedať, že 19-roč-
ná existencia novodobej Komory geodetov 
a kartografov je kontinuálnym pokračovate-
ľom 155-ročnej tradície ( s výnimkou obdobia 
socializmu) predchádzajúcich foriem profesij-
nej samoregulácie pre štát takého dôležitého 
povolania, ako je geodet a kartograf.

Komora nie je záujmová organizácia dobro-
voľne združujúca nejakú skupinu odborníkov, 
ale je to vlastne inštitúcia založená na zákla-
de osobitného profesionálneho zákona, kto-
rej úlohou je regulovať povolanie „autorizova-
ný geodet a kartograf“ (AGK). Zákon priamo 
ukladá Komore 13 úloh, ktoré je povinná 
plniť. Všetky tieto úlohy štát v zmysle princí-
pu subsidiarity presunul na Komoru. Princíp 
subsidiarity znamená, že regulácia sa má 
vykonávať čo najbližšie k samotnému výko-
nu povolania, kde sa uplatňuje len odborný 
princíp bez politického vplyvu – profesia 
netrpí neustálymi zmenami v štátnych orgá-
noch, kde sa často prejavuje vplyv politic-
kých cyklov. Zároveň zákon ukladá členom 
Komory aj povinnosti a práva. Aby bol zákon 
vôbec vykonateľný a regulácia profesie pra-
cujúcej v súkromnej sfére efektívna, musí mať 
takáto inštitúcia povinné členstvo. Pri dobro-

voľnom členstve by Komora nemala vôbec 
žiaden vplyv a právomoc voči nečlenom Ko-
mory a časť regulovaného povolania by stála 
mimo profesijnej regulácie. Zároveň takto zá-
kon rieši aj financovanie Komory, ktorá nemá 
žiadne prepojenie na štátny rozpočet a taká-
to inštitúcia je nezávislá od štátnych orgánov 
a personálnych zmien v nich. Na druhej stra-
ne samotné regulované povolanie – členovia 
Komory – prostredníctvom demokratických 
volieb do orgánov Komory sami určujú, kto 
z ich radov bude túto inštitúciu viesť, pričom 
orgány Komory sú výkonným orgánom väčši-
nových rozhodnutí členstva na valných zhro-
maždeniach. Toto je samoregulácia profesie 
prostredníctvom zákonného rámca. Úlohou 
ústredného orgánu štátnej správy, či už je 
to ministerstvo alebo Úrad, je určovať kva-
litatívne podmienky výkonu povolania a ich 
pravidlá cez legislatívne predpisy, nie riadiť 
a profesijne regulovať činnosti vykonávané 
v súkromnej sfére.

V 13 úlohách Komory, definovaných v zá-
kone o komore, sú všetky atribúty regulova-
ného povolania, ktoré definujú aj smernice 
Európskeho parlamentu. Sú to: demokratická 
samospráva, celoživotné vzdelávanie a jeho 
kontrola, etický kódex, povinné poistenie, rie-
šenie sťažností spotrebiteľov na službu AGaK, 
disciplinárna právomoc voči členom. Okrem 
toho v zákone sú aj ďalšie dôležité úlohy, kto-
ré majú za cieľ rozvíjať profesiu, spolupraco-
vať s ostatnými odbornými združeniami v od-
bore, s akademickou obcou, s podobnými 
komorami doma a v zahraničí a jedna veľmi 
dôležitá úloha – spolupracovať s ústredným 
orgánom štátnej správy pri tvorbe všeobecne 
záväzných právnych predpisov z tohto odbo-
ru. Tým vlastne okrem iného Komora plní aj 
časť z prvej úlohy zo zákona – zastupovať, 
obhajovať a presadzovať profesijné, sociálne 
a hospodárske záujmy svojich členov.
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2. Stav členskej základne 
a podnikateľského prostredia

Počet aktívnych členov Komory je v súčas-
nosti 734. Oproti minulému roku je to pokles 
o 5 členov. Posledné vydané oprávnenie má 
číslo 1 011. V roku 1996 pri založení mala 
Komora 485 členov. Počet aktívnych členov 
od založenia Komory sa zvýšil o 249. Poza-
stavené členstvo má 160, vyčiarknutých bolo 

Zaujímavý je vývoj v počte podnikateľských 
subjektov v oblasti geodézie a kartografie. 
Počet podnikateľských subjektov, ktorých vý-
voj sledujeme desať rokov, medziročne vždy 
rástol. Napríklad medziročný nárast podni-
kateľov medzi rokmi 2012 a 2013 bol 113. 
V tomto roku v porovnaní s rokom 2013 do-
šlo prvý raz k poklesu počtu podnikateľov, 
a to o 145. Najviac ubudlo živnostníkov 105, 

hromadného elektronického odberu balíka 
noriem ( z oblasti GaK, GIS, stavebníctva, 
PPU-projektovania ciest a pod.) pre svojich 
členov za veľmi lukratívnu cenu. Bohužiaľ, za-
tiaľ pre vlažný záujem členov je odber noriem 
stále v riešení.

Ostatné orgány Komory (Disciplinárna 
komisia, Dozorná rada a Skúšobná a autori-
začná komisia) zasadali samostatne podľa 
potreby a zároveň sa zapájali do legislatívnej 
oblasti. Disciplinárna komisia okrem discipli-
nárnych podaní iniciatívne pokračovala 
v kontaktoch so stavebnými úradmi a vyko-
nala kontrolu kvality a úplnosti elaborátov, 
ako aj použitia správnej autorizačnej pečiatky 
na odovzdávanej dokumentácii ku kolaudácii 
na stavebných úradoch v Senici a v Skalici, 
kde nezistila žiadne nedostatky. Slovenská 
stavebná inšpekcia (SSI) – Inšpektorát Brati-
slava vyzval Komoru na kontrolu odovzdané-
ho vytýčenia stavebného objektu na základe 
sťažnosti účastníka výstavby. Disciplinárna 
komisia kontrolu vykonala a výsledky pre-
zentovala počas rokovania na Inšpektoráte 
SSI v Bratislave. Kontrolné meranie potvrdilo 
správnosť vytýčenia autorizovaným geode-
tom a kartografom, ako aj správnosť realizá-
cie stavebného objektu. Vedenie SSI ocenilo 
náš aktívny prístup a uvítalo náš návrh na 
ďalšiu spoluprácu.

Viacerí členovia predstavenstva, resp. 
iných orgánov Komory sa aktívne zúčastňo-
vali na prezentácii odborných geodetických 
a kartografických činností, ako aj na prezen-
tácii o činnosti Komory na domácich a zahra-
ničných odborných podujatiach (Repáň, Na-
gy, Kopáčik a iní). Pre zaujímavosť uvádzam 
štatistiku sťažností a prehľad podaní, ktoré 
riešila Disciplinárna komisia počas 18 ro-
kov fungovania Komory. Túto štatistiku pre-
zentovali na 11. medzinárodnej konferencii 
o katastri nehnuteľností 15. – 16. mája 2014 
v Častej-Papierničke: podpredseda predsta-
venstva Ing. Repáň a člen predstavenstva 
Ing. Nagy (predtým dlhoročný predseda 
Disciplinárnej komisie Komory).

Sumár za 18 rokov:
 podania z oblasti katastra (geometrické 

plány a vytyčovanie hraníc pozemkov): 
229,

 podania z oblasti inžinierskej geodézie: 
12,

 ostatné (ROEP, PÚ, podania na autori-

Kraj/typ oprávnenia A B C Spolu

Bratislavský kraj 70 87 45 202

Trnavský kraj 40 12 28 80

Trenčiansky kraj 51 24 14 89

Nitriansky kraj 35 8 21 64

Žilinský kraj 41 20 26 87

Banskobystrický kraj 35 7 25 67

Prešovský kraj 33 16 21 70

Košický kraj 34 20 19 73

Česká republika 0 2 0 2

Spolu 339 196 199 734

24, na vlastnú žiadosť vystúpilo 39 a zomrelo 
54 členov Komory. Žien je 122 a mužov 612. 
Priemerný vek našich členov je 50,7 rokov. 
Najstarší člen má 89 a najmladší 29 rokov. 
Držiteľov oprávnení typu A je 339, B 196 a C 
199. 

akciových spoločností je menej o 29 a spo-
ločnosti s ručením obmedzeným o 11. Zrejme 
až tohto roku sa výraznejšie prejavili krízové 
javy, s ktorými zápasíme v oblasti nedostatku 
GaK prác a prepadu ich cien.

V tabuľke je porovnanie stavu podnikateľov 
v roku 2012 – 2013 a 2013 – 2014.

 

Rok Celkom Živnostníci a. s. s. r. o.

2012 2 276 1 422 63 791

2013 2 389 1 414 95 880

Zmena + 113 - 8 + 32 + 89

2013 2 389 1 414 95 880

2014 2 244 1 309 66 869

Zmena -145 -105 -29 -11

3. Aktivity predstavenstva KGaK 
a ostatných orgánov Komory

Od posledných 21. slovenských geodetic-
kých dní (SGD) v novembri 2013 sa predsta-
venstvo Komory zišlo 8-krát (28. 11. 2013, 
22. 1. 2014, 18. 3. 2014, 27. 3. 2014, 17. 4. 
2014, 5. 6. 2014, 6. 6. 2014, 2. 10. 2014), 
z toho jedno zasadanie bolo mimoriadne. 

Okrem toho sa uskutočnilo aj jedno pravi-
delné spoločné zasadanie všetkých orgánov 
Komory, ako aj ich spoločné zasadanie s vr-
cholnými predstaviteľmi ÚGKK SR 6. júna 
2014 v Jasnej. O aktivitách predstavenstva 
v súvislosti s legislatívou pojednáva zvlášť 
bod 4. tohto príspevku. Predstavenstvo roko-
valo aj s predstaviteľom Úradu pre normalizá-
ciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o možnosti 
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Okrem prípravy a realizácie hromadnej pripo-
mienky k všetkým 3 zákonom v rámci mimo-
rezortného pripomienkového konania a 2 kôl 
rozporového konania, sa členovia predsta-
venstva zúčastnili aj na viacerých iných ak-
ciách súvisiacich s týmito zákonmi (médiá, 
vyhlásenia a pod.).

Je dobrým zvykom drvivej väčšiny minis-
terstiev a ostatných ústredných orgánov štát-
nej správy, ktoré predkladajú návrhy zákonov, 
diskutovať s odbornou a inou verejnosťou, 
ktorej sa zákony týkajú, už v štádiu prípravy 
zákonov. Takto to bolo počas 18-ročnej histó-
rie Komory so všetkými 4 predchádzajúcimi 
vedeniami ÚGKK SR. Bohužiaľ, terajšie vede-
nie sa tejto diskusii vyhlo a Komora, ako aj 
iné odborné stavovské organizácie, sa dostali 
k návrhu zákonov až v mimorezortnom pripo-
mienkovom konaní, keď je už neskoro meniť 
filozofiu a zásady zákonov a ostáva možnosť 
dávať len obyčajné a zásadné pripomienky. 
Ani najlepší legislatívci nevytvoria dobrý zá-
kon bez predchádzajúcej širokej diskusie 
s relevantnými organizáciami reprezentujúci-
mi odborníkov z praxe, ktorých sa navyše na-
vrhované zákony bytostne dotýkajú. Zákony 
sa nemajú tvoriť len v úzkom kruhu štátneho 

orgánu a len podľa predstáv vedenia tohto or-
gánu. Výsledkom tohto neobvyklého postupu 
bol fakt, že v mimorezortnom pripomienko-
vom konaní k zákonu o geodézii a kartografii 
(ktorý zároveň aj novelizuje zákon o Komore) 
vznieslo pripomienky 24 subjektov (minister-
stvá, iné štátne inštitúcie a odborné profesijné 
organizácie) so 400 pripomienkami, z toho 
201 zásadnými a k zákonu o katastri nehnu-
teľností 34 subjektov so 727 pripomienkami, 
z toho 329 zásadnými. Zároveň hromadnú 
pripomienku verejnosti, ktorú zorganizovala 
Komora k zákonu o geodézii a kartografii, 
oficiálne podporilo 896 jednotlivcov a k zá-
konu o katastri nehnuteľností 912 jednotliv-
cov, resp. odborníkov pracujúcich v odbore 
geodézie a kartografie.

Naše zásadné pripomienky smerovali, veľ-
mi zjednodušene povedané, do 3 hlavných 
oblastí:
1) technické a terminologické ustanovenia 

zákonov (hlavne v katastrálnom zákone);
2) presun viacerých dôležitých ustanovení zo 

zákona o geodézii a kartografii (ktorý po-
važujeme za hlavný zákon odboru GaK) do 
zákona o katastri nehnuteľností, pričom 
kataster je len jednou z aplikácií geodézie 
a kartografie;

3) definícia doterajších vybraných GaK čin-
ností v dvoch zákonoch pod rôznymi pa-
ragrafmi a písmenami, presun doterajších 
kompetencií Komory (viesť zoznam auto-
rizovaných geodetov a kartografov pra-
cujúcich v súkromnej sfére pre kataster) 
späť do kompetencie Úradu (ako to bolo 
počas socializmu), samoúčelné vytvorenie 
dvojakej regulácie profesie AGaK a zruše-
nie povinného členstva v Komore pre túto 
skupinu AGaK. Pritom ostatné atribúty re-
gulovaného povolania (demokratická sa-
mospráva, celoživotné vzdelávanie a jeho 
kontrola, etický kódex, povinné poistenie, 
riešenie sťažností spotrebiteľov na službu 
AGaK, disciplinárna právomoc voči čle-
nom) pre túto skupinu AGaK, návrhy záko-
nov vôbec neriešia.
Argumentov proti týmto zákonom je ešte 

viac, ale tu nie je priestor všetky vymenovať. 
Všetky, ako aj ďalšie argumenty iných subjek-
tov možno nájsť na portáli právnych predpi-
sov Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii 
mimorezortného pripomienkového konania. 
V dvoch kolách rozporového konania medzi 
Komorou a Úradom sa zopár rozporov po-

Vývoj počtu sťažností od založenia Komory

Prehľad podaní podľa oblastí

začné overovanie, sťažnosti na súdnych 
znalcov, podania od polície a prokuratúry, 
zaujatie odborného stanoviska, vysvetle-
nie údajov katastra, sťažnosti na nečlenov 
Komory a pod.): 117.

Z uvedenej štatistiky jasne vyplýva, že drvivá 
väčšina podaní a sťažností, ktoré riešila Ko-
mora, je z oblasti KN, kde patrí aj veľká časť 
podaní z kategórie „Ostatné“. Je to okrem 
iného dané aj tým, že kataster je veľmi citli-
vou oblasťou dotýkajúcou sa hlavne občanov 
– spotrebiteľov. Počet podaní stúpa, keďže 
občania si za tie roky zvykli obracať sa na Ko-
moru nielen so sťažnosťami, ale aj s prosbou 
o radu, resp. vyjasnenie niektorých zložitých 
záležitostí.

4. Legislatívna oblasť

Vedenie Komory bolo tohto roku mimoriad-
ne časovo zaťažené legislatívnym procesom 
v súvislosti s návrhom nových zákonov: o ka-
tastri nehnuteľností, o geodézii a kartografii 
a súčasnej novelizácii zákona o Komore 
geodetov a kartografov z dielne ÚGKK SR. 
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darilo odstrániť (v oblasti terminológie), ale 
všetky ostatné zostali a legislatívny proces 
pokračuje s rozpormi.

5.  Partnerstvo a spolupráca

Komora má uzatvorené dohody o spoluprá-
ci okrem ÚGKK aj so Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie (ZZGK), Slo-
venskou spoločnosťou geodetov a kartogra-
fov (SSGK), Stavebnou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Kartogra-
fickou spoločnosťou SR. Oceňujeme prínos 
SSGK pri organizovaní odborných podujatí, 
ktorých sa zúčastňuje aj veľa členov Komory. 
Spolupráca s ostatnými partnermi je taktiež 
dlhodobo dobrá a prospešná. Podporujeme 
sa navzájom pri riešení odborných problémov 
a účasťou na odborných a spoločenských 
podujatiach, organizovaných jednotlivými 
stranami. Úzka spolupráca a zhoda našich 
spoločných cieľov sa prejavuje najmä pri prí-
prave odborného programu a organizovaní 
SGD.

V tomto roku sa táto spolupráca a vzácne 
jednotný názor zvlášť prejavili pri posudzova-
ní návrhu nových, vyššie spomenutých záko-
nov, ktoré vyústili do „Spoločného stanoviska 
odbornej geodetickej verejnosti k predlože-
ným legislatívnym zmenám v oblasti geodé-
zie, kartografie a katastra“. Toto stanovisko 
okrem spomenutých 5 partnerských organi-
zácií podpísali aj ďalšie 4 odborné organizá-
cie.

Je dôležité aj povedať, že napriek nezho-
dám k pripravovanej legislatíve sa spolupráca 
s ÚGKK SR v iných odborných a praktických 
otázkach začína úspešne rozvíjať. Predseda 
Katastrálnej komisie Komory Ing. Raškovič 
mal v poslednom čase viaceré rokovania na 
Úrade, ktoré smerovali k vydávaniu SPIKN 
vo výmennom formáte FPU k príslušnému 
vydanému výrezu VGI, čo by značne uľahčilo 
prácu geodetom. Taktiež riešili ďalšie otázky 
technického charakteru (vysvetlenie a inter-
pretácia zmien súradníc pre body v kvalite 
1 a 2 a kritériá na určovanie súradníc lomo-
vých bodov zvyškových parciel v nečíselných 
mapách).

Neformálna spolupráca s našou part-
nerskou komorou – Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov (SKSI) je tiež na veľmi 
dobrej úrovni. Ing. Hardoš mal viaceré roko-

vania s predsedom SKSI prof. Benkom, zú-
častnil sa na rokovaní SKSI s nemeckými od-
borníkmi ohľadne presadenia honorárového 
poriadku v nemeckom stavebníctve, zúčast-
ňujeme sa podľa potreby vzájomne na našich 
valných zhromaždeniach, Ing. Repáň sa na 
pozvanie zúčastnil na schôdzi Regionálneho 
združenia SKSI v Košiciach, podporili sme zá-
sadné pripomienky SKSI k novelizácii zákona 
o autorizovaných architektoch a stavebných 
inžinieroch, cez SKSI sme dávali návrhy a pri-
pomienky k novému stavebnému zákonu.

6.  Pomoc členom Komory a riešenie 
ich podnetov

Členovia Komory sa na vedenie Komory z ča-
su na čas obracajú aj s odbornými probléma-
mi, otázkami a podnetmi. V období od pred-
chádzajúcich SGD sa vedenie Komory zaobe-
ralo otázkou vytyčovania lesných pozemkov 
negeodetmi a zodpovedalo na otázky z ob-
lasti autorizačného overovania jednoduchých 
a drobných stavieb, ako aj z problematiky 
povinnosti autorizačne overovať zameranie 
prípojok inžinierskych sietí ku kolaudácii.

V rámci právnej pomoci našim členom 
prostredníctvom zmluvnej právnej kancelárie 
Komory monitorujeme nové alebo novelizova-
né zákony, ktoré sa môžu priamo alebo aj ne-
priamo týkať podnikania v oblasti GaK a auto-
rizačnej činnosti a tento monitoring členom 
zasielame. Zaslali sme im aj vzor prihlášky 
veriteľa pri reštrukturalizácii firiem v úpadku 
s pokynmi na presný postup, keďže viacero 
našich členov nemá vyplatené pohľadávky 
zo subdodávok od veľkých stavebných firiem 
v reštrukturalizácii. Keďže sa v poslednom ča-
se vyskytli viaceré pokuty našim členom od 
Slovenskej obchodnej inšpekcie za chýbajúci 
Reklamačný poriadok, ktorý vyžaduje nový 
zákon o ochrane spotrebiteľa, pripravujeme 
vzor „Reklamačného poriadku“ s pokynmi, 
ktorý bude zaslaný všetkým členom Komory.

7. Informácie o činnosti Komory

Prostredníctvom časopisu Slovenský geodet 
a kartograf a internetovej stránky Komory sa 
snažíme o dobrú informovanosť členov komo-
ry a slovenskej verejnosti o jej činnosti. AGaK 
okrem toho môžu získať informácie o čin-

nosti Komory na regionálnych stretnutiach, 
valnom zhromaždení a v kancelárii Komory. 
Rýchly prienik informácií a prenos rôznych 
usmernení Úradu, či informácií o odborných 
podujatiach organizovaných partnerskými 
organizáciami a iných zaujímavých informácií 
zabezpečuje kancelária zasielaním hromad-
nej e-mailovej pošty a ich zverejnením na 
internetovej stránke.

Od začiatku roka 2014 predstavenstvo 
prijalo riešenie na zdynamizovanie informácií 
pre členov o činnosti orgánov Komory medzi 
valnými zhromaždeniami, ako aj o udalos-
tiach v odbore a o správach z médií týkajú-
cich sa nášho odboru. Keďže nie každý má 
čas navštevovať pravidelne internetovú strán-
ku Komory a hľadať tam čerstvé informácie, 
predstavenstvo rozhodlo o pravidelnom za-
sielaní, tzv. „krátkych správ“ každému členovi 
do jeho e-mailovej pošty. Od januára do kon-
ca októbra 2014, čiže za 10 mesiacov bolo 
takto našim členom zaslaných 62 krátkych 
správ.

8.  Medzinárodná spolupráca

Komora je dlhoročným členom FIG (Federa-
tion International des Géométres – Medziná-
rodná federácia geodetov) a už od roku 1998 
sa aktívne a pravidelne zúčastňuje na hlav-
nom výročnom podujatí tejto organizácie – 
valnom zhromaždení spojeným s kongresom, 
alebo tzv. pracovným týždňom FIG.

Komora zároveň od roku 1999 zastupuje 
Slovensko v celoeurópskej organizácii geode-
tov CLGE (Comité de Liaison des Géomètres 
Européens – Rada európskych geodetov), 
ktorá nezdružuje členské asociácie ako FIG, 
ale priamo štáty. V CLGE je dnes zastúpe-
ných 35 štátov Európy, ktoré sú reprezen-
tované najväčšími profesijnými združeniami 
alebo inštitúciami z daného štátu.

Tohtoročné XXXVII. Valné zhromaždenie 

a XXV. Kongres FIG sa konali 16. až 21. júna 
2014 v Kuale Lumpur v Malajzii. Celkovo sa 
na podujatí zúčastnilo vyše 2 500 účastníkov 
z 99 krajín sveta. Lokálnym organizátorom 
bola PEJUTA – Asociácia autorizovaných 
geo detov Malajzie. Na kongrese FIG (technic-
ká a vedecká časť podujatia) bolo v 4 plenár-
nych zasadaniach, 170 technických sekciách 
a workshopoch prezentovaných viac ako 550 
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referátov (z toho jeden referát zo Slovenska). 
Vzhľadom na obrovské množstvo informácií 
nemožno z nich ani len časť v tomto príspev-
ku obsiahnuť. V stručnosti len spomeniem 
niektoré informácie, týkajúce sa bezprostred-
ne profesijných komôr a združení.

Na neformálnom stretnutí prezidentov 
členských asociácií sa preberali rôzne prob-
lémy samotného života profesijných asociácií 
v jednotlivých krajinách. Okrem iného sa dis-
kutovalo o spôsobe vzdelávania a získavania 
geodetov-technikov do firiem a o spôsobe 
hodnotenia celoživotného vzdelávania členov 
(väčšina prítomných asociácií používa bodo-
vací systém – podobný ako naša Komora 
– napr. Nemecko, Japonsko, Malajzia, Fran-
cúzsko, Taliansko a iné). Diskusia sa viedla 
aj okolo úmyslu Japonska a Malajzie pre-
menovať v ich krajinách profesijný a študijný 
odbor Geodézia na Geomatiku (podobne ako 
vo Švajčiarsku, Kanade a inde). Nemeckí pre-
zidenti BDVI a DVW spoločne s predsedom 
našej Komory varovali pred touto zmenou 
a odporúčali držať sa tradičného mena profe-
sie a vedeckého odboru, keďže v budúcnosti 
by profesia mohla stratiť svoj vedecký základ 
a „geomatikom“ – rozumej v našom poní-
maní geodetom – by sa v budúcnosti mohol 
stať hocikto, napr. aj absolventi IT odborov, 
poľnohospodári, lesníci, environmentalisti 
a pod., to znamená hocikto, kto sa čo len iba 
okrajovo zaoberá priestorovo lokalizovanými 
informáciami.

Pre pracovníkov katastra môže byť zaují-
mavá informácia, že Austrália a Nový Zéland 
zverejnili pre svoje krajiny víziu a stratégiu 
pre „Kataster 2034“ (po zverejnení doku-
mentu FIG „Kataster 2014“ zverejneného 
v roku 1998 ide o novú víziu na najbližších 
20 rokov), kde sa hovorí okrem iného nielen 
o katastri 3D, ale už aj o katastri 4D.

Jarné valné zhromaždenie CLGE sa konalo 

v marci 2014 v španielskej Marbelle a jesenné 

v septembri 2014 na Islande v Reykjavíku

Hlavnou témou týchto zasadaní okrem admi-
nistratívnych a členských záležitostí organi-
zácie boli dokumenty CLGE s pripomienkami 
k novelizácii smerníc EÚ, týkajúcich sa našej 
profesie (Smernica EP o vzájomnom uzná-
vaní profesijnej kvalifikácie a Smernica EP 
o službách na vnútornom trhu EÚ), celoeu-
rópsky Etický kódex geodeta vydaný CLGE, 
Dynamická elektronická databáza profesie 

mapujúca profesiu v jednotlivých členských 
krajinách (ešte nedokončená), diskusia k re-
gulácii profesie z pohľadu smerníc EÚ a z po-
hľadu CLGE, ako aj z pohľadu jednotlivých 
členských krajín. Posledná diskusia na túto 
tému v Reykjavíku sa približovala stále viac 
a viac k forme samoregulácie profesie pros-
tredníctvom komôr a profesijných združení. 
Túto diskusiu vyvolali hlavne Island a Španiel-
sko, keďže u nich profesia nie je nijako regu-
lovaná, vykonávať ju môže praktický hocikto 
a túto nepriaznivú situáciu potrebujú zmeniť. 
Sú tiež krajiny, kde je profesia regulovaná len 
zákonom a chýba efektívna profesijná samo-
správa a ostatné atribúty regulovaného po-
volania. Viacero delegátov sa vyjadrilo v tom 
zmysle, že slovenská komora je im v tomto 
vzorom.

9.  Súčasné problémy a budúcnosť 
profesie

Hlavným problémom našej profesie (a nielen 
našej, ale aj mnohých iných hlavne z oblas-
ti stavebníctva) je prevaha ponuky (počet 
geodetov a podnikateľských subjektov) nad 
dopytom (počet disponibilných zákaziek na 
trhu). Z toho zákonite rezultujú nízke ceny, 
často ponúkané až pod skutočnými náklad-
mi, ktoré následne zákonite vedú k znižovaniu 
kvality. Celý tento šialený kolotoč podporuje 
aj legislatíva (verejné obstarávanie, elektro-
nické aukcie vytvárajúce psychologický tlak 
obstarávateľov na ďalšie znižovanie cien). Zá-
kon o verejnom obstarávaní je veľmi zlý pre 
dodávateľov, dobrý pre obstarávateľov. Dnes 
už aj zákazníci zo súkromného sektora, ktorí 
nemusia používať zákon o verejnom obsta-
rávaní, robia súťaže vrátane elektronických 
aukcií na najnižšiu cenu. Dokonca aj občania 
objednávajúci si menšie geodetické práce si 
veľmi ľahko e-mailovou komunikáciou urobia 
neoficiálnu súťaž na najnižšiu cenu. Máloktorí 
objednávatelia vedia posúdiť kvalitu GaK prác 
a ani im vlastne na nej nezáleží, často je to 
pre nich len nutné zlo – iba kus papiera, ktorý 
musia niekde predložiť (protiklad – kúpa au-
ta, služba lekára, advokáta a pod.). Jediné kri-
térium „cena“ berie podnikateľom motiváciu. 
Pojmy ako kvalita, spoľahlivosť, skúsenosti, 
referencie, dobré meno, budovanie vzťahov 
so zákazníkmi a podobne, zostávajú už len 
v rovine teoretických poučiek podnikania.

Má teda naša profesia vôbec nejakú bu-
dúcnosť? Napriek všetkým vyššie spomenu-
tým skutočnostiam si myslím, že má. Bohu-
žiaľ len pre zlomok odborníkov v porovnaní 
s ich dnešným počtom.

Spoločnosť vyžaduje stále viac a viac in-
formácií, ktoré sú priestorovo lokalizované. 
Zber týchto údajov sa vďaka prudko rozví-
jajúcim technológiám stále viac a viac auto-
matizuje a počet odborníkov potrebných na 
ich zber (mapovanie) a obsluhu nových tech-
nológií sa rapídne znižuje a bude sa naďalej 
znižovať. Tento proces sa už začal. Počet 
geodetických spoločností a firiem na trhu 
zatiaľ rapídne neubúda, ale väčšina z nich 
znížila počty zamestnancov a spolupracovní-
kov. Stále relatívne vysoký počet absolventov 
študijného smeru GaK má problémy nájsť si 
zamestnanie. Logicky bude časom ubúdať 
záujem mladých o túto profesiu, lebo sociálny 
status (možnosti nájsť si zamestnanie a mož-
nosti zárobkov) v našej profesii klesá. Doteraj-
ší odborníci časom z trhu odídu (dôchodok) 
a mladých bude pribúdať v oveľa menšej mie-
re než dnes, až po nejakom čase (netrúfam si 
odhadnúť počet rokov) sa pomer medzi ponu-
kou a dopytom otočí v prospech dopytu. Ten-
to proces vo vyspelých západných krajinách 
prebieha už dlhšie. Univerzity na západe sa 
už roky sťažujú na nedostatok študentov, ma-
jitelia firiem na problém nájsť zamestnancov 
– odborníkov a situácia geodetov v týchto 
krajinách sa začala pomaly meniť k lepšie-
mu. Profesia sa však bude musieť zároveň 
preorientovať z dnešných prevažne „zbera-
čov priestorových údajov“ aj na spolutvorcov 
týchto priestorových informačných systémov, 
manažérov týchto údajov, kontrolórov a kon-
zultantov ich kvality, presnosti a obsahu pre 
potreby iných profesií. A na túto činnosť bude 
treba naozaj omnoho menej odborníkov, než 
je k dispozícii dnes.

Ing. Ján Hardoš, predseda 
predstavenstva KGaK



slovenský geodet a kartograf   4|201410

Ortofotomapy z historických leteckých meračských snímok

1. Úvod

Začiatkom tohto roka bolo dokončené súvis-
lé spracovanie ortofotomáp z historických 
leteckých snímok z územia SR, ktoré je vý-
sledkom niekoľkoročnej činnosti spoločnosti 
GEODIS SLOVAKIA, s. r.o., spolu s GEODIS 
Brno, spol. s r.o. Prvé skúsenosti so spraco-
vaním historických leteckých snímok zo sú-
vislého územia sa získali pri spracovaní sní-
mok z územia ČSR z predvojnového a potom 
následne povojnového obdobia. Obe diela 
majú podobný technologický postup tvorby 
aj z dôvodu podobných vstupných podkla-
dov – leteckých meračských snímok, ako aj 
základnej aktuálnosti, z ktorej sa diela tvorili. 
Pre jednotlivé súbory boli na základe požiada-
viek vybraté časové obdobia. Pre územie ČR 
z povojnových snímok prevažne z rokov 1952 
– 1953 a pre územie SR prevažne obdobie 
pred kolektivizáciou z roku 1949. Súbor 
ortofotomáp pre územie ČR sa vyhotovoval 
časovo skôr, a z toho dôvodu bolo možné nie-
ktoré overené postupy aplikovať aj na súbor 

ortofotomáp pre územie SR. Stanovenie naj-
vhodnejšej technológie, samotná tvorba, ako 
aj kontrolné procesy diela však neboli vôbec 
jednoduché s ohľadom na potrebu splnenia 
technických parametrov diela, predovšetkým 
polohovej presnosti.

Každý takýto produkt je unikátnym foto-
grametrickým a kartografickým dielom, aké 
nemá doteraz v histórii povojnovej fotogra-
metrie týchto štátov obdobu a nachádza svo-
je miesto v rade aplikácií, archiválií a analýz, 
ktoré nadväzujú na analýzu vývoja územia, 
sídiel, porastov a ich cena bude postupom 
času stále viac narastať, tak ako pri iných po-
dobných typoch archiválií.

2. Výber snímok 

Hlavným kritériom pri výbere snímok bolo to, 
aby dátum ich vzniku bol čo najbližší k sta-
novenému obdobiu, ktorého stav mali zobra-
zovať. Pre územie SR to bolo obdobie pred 
kolektivizáciou, t. j. rok 1949. Pre územie SR 

sa využili dostupné archívne letecké merač-
ské snímky, ktoré sa nachádzajú v archívoch 
Topografického ústavu Banská Bystrica (ďa-
lej TOPÚ BB). Prieskum záznamov archívu 
však preukázal, že snímkovanie v rokoch po 
druhej svetovej vojne bolo pomerne roztrieš-
tené a pokrytie celého územia SR sa podarilo 
až v priebehu rokov 1949 až 1986. Niektoré 
miesta neboli pokryté povojnovými snímkami 
z blízkeho obdobia vôbec. Tieto miesta sa te-
da pokryli snímkami, ktoré boli čo najbližšie 
k zvolenému obdobiu. Našli sa aj miesta, kde 
bolo prvé pokrytie snímkami až v roku 2002 
(SR). Schematický grafický prehľad pokrytia 
v jednotlivých rokoch znázorňuje Obr. 1. Na 
základe týchto informácií je zrejmé, že ide 
predovšetkým o prihraničné územia, kde bo-
lo pravdepodobne problematické snímkovať 
hlavne z vojensko-politického pohľadu.

Vybrané historické letecké snímky bo-
li nasnímané prevažne v mierke približne 
1 : 20 000, kamerou Rb 20/30, prekryt 
snímok je 25 % a veľkosť originálov snímok 
je 0,24 x 0,24 m, alebo 0,19 x 0,19 m, alebo 

Obr. 1. | Grafické znázornenie pokrytia územia archívnymi historickými snímkami z územia SR.

Legenda

Rok
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0,30 x 0,30 m. Na územiach, kde neboli vyš-
šie spomenuté mierky snímok, sa použili iné 
mierky, napr. 1 : 9000, 1 : 23 000 a pod. Mi-
mo spomenutej kamery Rb 20/30 – Obr. 2. 
sa využívali aj kamery RMK, ZEISS alebo RC 
87. Podrobnejšie informácie k nim však často 
v archívoch chýbajú.

Na lepšiu predstavu doplním niekoľko 
informácií o kamerových systémoch a ka-
merách typu Rb, používaných nemeckou 
Luftwafe predovšetkým na prieskumné 
účely. Označenie sa vždy skladalo z dvoch 
alebo troch písmen na začiatku a následne 
dvoch čísiel s lomkou. Písmená predstavovali 
skratku typu použitej kamery alebo fotoapa-
rátu. Napríklad kamery typu Rb predstavovali 
pravdepodobne skratku názvu Reihenbilder 
resp. Reihenbildmesskammer (Radová – 

sériová meračská kamera). Používala sa na 
snímanie počas dňa. Kamery s označením 
NRbC sa používali na fotografovanie počas 
noci a s označenie HK sa používalo pre ručnú 
kameru (Handkammer). Prvé číslo označova-
lo veľkosť ohniskovej vzdialenosti objektívu 
a druhé podlomené číslo znamenalo veľkosť 
formátu snímky v cm. Materiál na snímkova-
nie alebo fotografovanie bol filmový pás – fó-
lia. Najrozšírenejšou prieskumnou kamerou 
používanou v Luftwafe bola séria R 30. Prvý 
raz boli predstavené v roku 1938 a mali za  
úlohu vykonávať foto-mapovacie práce. Na za-
čiatku 2. svetovej vojny sa séria Rb 20/30 už 
v Luftwafe na tieto úlohy štandardne používa-
la. Požiadavky na zber informácií o území sa 
však neustále zvyšovali a bolo treba lietať vo 
vyšších výškach. S ohľadom na tieto potreby 

Tab. č. 1. | Percentuálny prehľad pokrytia územia 
archívnymi historickými snímkami z územia SR

Rok Area (km2) Podiel %

1935 40,78 0,08%
1936 82,24 0,17%
1937 13,80 0,03%
1949 47 744,69 97,27%
1951 21,74 0,04%
1952 3,78 0,01%
1953 0,11 0,00%
1954 44,92 0,09%
1955 555,67 1,13%
1956 196,12 0,40%
1957 5,24 0,01%
1959 33,66 0,07%
1961 34,79 0,07%
1962 49,90 0,10%
1964 7,91 0,02%
1965 47,04 0,10%
1968 39,61 0,08%
1969 71,70 0,15%
1970 0,17 0,00%
1973 31,12 0,06%
1980 24,11 0,05%
1985 10,84 0,02%
1986 19,84 0,04%
2002 2,69 0,01%
Spolu 49 082,47 100,00%

Obr. 2. | Kameru Rb 
používala nemecká Luftwafe 
na prieskumné snímkovanie 
terénu počas druhej svetovej 
vojny.

sa preto logicky upravila veľkosť ohniskovej 
vzdialenosti až na Rb 75/30 a tá sa začala 
široko používať. Jej štandardné použitie bo-
lo v kolmej polohe, príležitostne aj v šikmej. 
Keďže ide o archívne materiály nebolo mož-
né získať kvalitnejšie obrázky kamier z tohto 
obdobia, a preto sú čiastočne neostré. Pre 
názornosť sú tieto obrázky aj napriek horšej 
kvalite nadštandardne zväčšené.

3.  Technológia tvorby historickej 
ortofotomapy

3.1  Výroba odvodených snímkových 
podkladov

Kvalita originálnych snímok bola pomerne 
rozdielna a vplyv na ňu malo predovšetkým 

úpravou kontrastu a následným čiernobielym 
fotolaboratórnym spracovaním vznikli dupli-
citné letecké meračské snímky.

3.2 Skenovanie archívnych negatívov

Skenovanie archívnych snímkových podkla-
dov bolo pomerne náročnou technologic-
kou operáciou, ktorá mala zásadný vplyv na 
kvalitu výsledného diela. Z tohto dôvodu boli 
pred spustením skenovania čiastkových blo-
kov snímok vykonávané skenovacie skúšky, 
ktorých cieľom bolo zaistenie priebehu cha-
rakteristiky denzitných kriviek vybraných ne-
gatívov a nastavenie optimálnych parametrov 
skenovania tak, aby výsledné originálne digi-
tálne obrazy boli v ďalšom priebehu výroby 
ľahko spracovateľné. Na skenovanie historic-

kopírovanie v osemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia na PET podložku z dôvodu strá-
cajúceho sa fotografického obrazu najstar-
ších leteckých snímok, a tiež kvôli prechodu 
na nehorľavú podložku. Snímky sú rôzne 
poškriabané a čiastočne znečistené pre ne-
vhodnú manipuláciu s nimi. Pri snímkach ne-
boli známe parametre vnútornej a vonkajšej 
orientácie. Proces prípravy odvodených sním-
kových podkladov vyžadoval pomerne veľké 
úsilie zo strany pracovníkov TOPÚ BB, preto-
že objem vyrábaných snímok bol dosť veľký. 
Požadované snímky boli vyberané z „atlasov“ 
vyhotovených snímok, ktoré sa vedú po jed-
notlivých ročníkoch snímkovania. Následne 
sa z archívu snímok fyzicky vybrali príslušné 
negatívy (diapozitívy). Kopírovaním pomocou 
fotografickej kopírky s elektronicky riadenou 
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kých leteckých snímok bol použitý pravidelne 
kalibrovaný fotogrametrický skener, ktorý 
dovoľoval skenovanie transparentného filmo-
vého materiálu, skenovanie leteckých snímok 
s rozmermi min. 0,30 x 0,30 m a skenovanie 
leteckých snímok v rozlíšení min. 14 mikro-
metrov. Pred samotným skenovaním bolo 
potrebné zabezpečiť kvalitné vyčistenie ske-
novaných historických leteckých snímok od 
prachu a mechanických nečistôt pomocou 
zariadenia pracujúceho na elektrostatickom 
princípe. Pri vlastnom skenovaní historických 
leteckých snímok bolo potrebné konkrétne 
snímky skenovať minimálne v takom rozlíše-
ní, aby pri zohľadnení mierky snímkovania 
bolo zabezpečené rozlíšenie naskenovanej 
snímky, minimálne 0,5 m/pixel. Po naskeno-
vaní snímky sa kontrolovala úplnosť obrazu 
vrátane rámových značiek.

3.3  Príprava a spracovanie analytickej 
aerotriangulácie (AAT)

Celé územie SR bolo rozdelené na čiastkové 
projekty či bloky, s ktorými sa v ďalších tech-
nologických krokoch pracovalo. Na základe 
dodaných prehľadov archiválií sa definovali 
jednotlivé snímkové rady s leteckými me-
račskými snímkami. K snímkam sa priradili 
informácie o príslušnej kamere s určenými 
parametrami ohniska, súradníc rámových 
značiek, hlavného bodu a distorziami objek-
tívu. Tieto parametre použitých kamier boli 
určované metódou autokalibrácie, pretože ku 

kamerám použitým na vyhotovenie historic-
kých snímok neboli archivované kalibračné 
protokoly a ani žiadne čiastkové informácie 
o prvkoch vnútornej orientácie, okrem hrubej 
informácie o použitom ohnisku kamery. Po 
vykonaní automatického merania rámových 
značiek sa ručne premerali tie snímky, kto-
rým automat nemohol identifikovať rámovú 
značku alebo chyba merania prekročila sta-
novený limit. Pri týchto opravných meraniach 
nemohla byť vynechaná rohová rámová znač-
ka.

3.4 Výber vhodných vlícovacích bodov

Pre jednotlivé bloky sa vyberali vlícovacie 
body zo súčasných podkladov tak, aby boli 
identické s bodmi na historických snímkach. 
Prevažne išlo o polohové body typu veže kos-
tolov, výškové body typu križovatky, význačné 
body na teréne. Ďalej sa tieto body dopĺňali 
výberom z ďalších interných podkladov spo-
ločnosti – vlícovacie body z rôznych realizo-
vaných projektov, vybrané body odčítané zo 
skôr vyrobených ortofotomáp. Pri všetkých 
týchto bodoch sa kládol dôraz na správnu 
interpretáciu v historických a súčasných ob-
razových údajoch – Obr. 3.

3.5  Meranie, výpočet a analýza chýb AAT 

Vzhľadom na to, že vložené parametre von-
kajšej orientácie boli veľmi približné, bolo 

potrebné pre jednoduchšiu automatickú ko-
reláciu premeriavať na jednotlivých snímkach 
spojovacie – identické body, a to v jednot-
livých radoch a medzi radmi. Pri tomto pre-
meriavaní sa súčasne identifikovali a merali 
jednotlivé vybrané vlícovacie body. Počas me-
rania sa kládol dôraz na priebežnú kontrolu 
strednej chyby merania spojovacích a vlíco-
vacích bodov.

Po zameraní spojovacích a vlícovacích bo-
dov prebehol vlastný výpočet prvkov vonkaj-
šej orientácie jednotlivých snímok na základe 
stanovených limitov. Výsledkom vykonaného 
výpočtu AAT boli vonkajšie parametre letec-
kých meračských snímok, stredné kvadra-
tické chyby na vlícovacích bodoch, výsledná 
sigma a rôzne textové a grafické výstupy pre 
následnú analýzu vykonaného výpočtu vráta-
ne chybových správ.

Cieľom analýzy AAT bolo posúdenie stred-
ných hodnôt zvyškových chýb meraných spo-
jovacích bodov, počtu nadbytočných meraní, 
stredných kvadratických chýb na vlícovacích 
bodoch a vypočítaných uhlových parametrov 
vonkajšej orientácie. Tieto hodnoty zodpove-
dali požadovaným parametrom.

Takisto bola potrebná kontrola rozloženia 
vlícovacích bodov v bloku a počet meraných 
a vygenerovaných spojovacích bodov na jed-
notlivých snímkach v radoch a medzi radmi, 
prostredníctvom grafických softvérových pro-
striedkov.

Súčasťou tejto analýzy bolo aj spojenie 
a posúdenie charakteristík nadväzujúcich 
triangulačných blokov. Po vykonanej analýze 

Obr. 3. | Ukážka identifikácie územia na historickej ortofotomape a aktuálnej ortofotomape z územia Bratislavy (časť Vrakune a Podunajských Biskupíc). 
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výpočtu AAT sa robilo opravné premeranie 
chybných spojovacích a vlícovacích bodov. 
Ďalej boli domerané nové spojovacie body 
v kritických miestach blokov a v prípade nut-
nosti sa doplnili aj nové vlícovacie body. Vý-
počet AAT bol považovaný za konečný, pokiaľ 
boli dosiahnuté požadované charakteristiky 
AAT. Dosiahnuté priemerné stredné chyby 
v AAT z jednotlivých triangulačných blokov 
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke pre úze-
mie SR aj ČR.

rozdielna kvalita archívnych snímok vyho-
tovených v rôznych rokoch, časových ob-
dobiach, rôznou technikou a predovšetkým 
kvalitatívnou degradáciou kvality snímkové-
ho obrazu spôsobenou prevodom snímok na 
nezrážanlivú a nehorľavú PET podložku. Pri 
tejto laboratórnej operácii vykonávanej v 80. 
rokoch minulého storočia boli niektoré sním-
ky kvalitatívne veľmi postihnuté, ak nie po-
škodené vďaka vtedajšej úrovni laboratórnej 
a fotografickej techniky. Tieto rádiometrické 
korekcie boli vykonávané prostredníctvom 
„dodgingu“, kde tmavé miesta boli zosvet-
lené a príliš svetlé stmavené tak, že snímka 
má vyrovnané podanie detailu v tieňoch na 
svetelne viac exponovaných miestach. Aj keď 
rad krokov tzv. rádiometrického vyrovnania 
prebiehal automaticky, venovalo sa týmto 
operáciám náležité personálne úsilie skúse-
ného tímu špecialistov. Následne prostredníc-
tvom analytického grafického softvéru boli 
vykonané ďalšie náročné operácie s obra-
zom, ktoré viedli k zlepšeniu rádiometrických 
charakteristík snímok. Jednotlivé snímky 
boli prispôsobené k sebe navzájom tak, aby 
pôsobili kompaktným, jednoliatym farebným 
(sivotónovým) dojmom. Tento krok bol reali-
zovaný ďalším špecializovaným softvérom, 
prostredníctvom prevodných tabuliek (LUT).

4.2  Príprava digitálneho terénneho modelu 
(DTM)

Pre požadovanú oblasť digitálneho spracova-
nia a ortorektifikácie snímok bol pripravený, 
čo najviac časovo prináležiaci DTM, ktorý bol 
nevyhnutný na transformáciu historických 
snímok na reálny terén. S ohľadom na pre-
kryt týchto snímok (25 %), ktorý nedovoľuje 
stereoskopické fotogrametrické mapovanie 
časovo prináležiace DTM, bol základným 
podkladom aktuálny DTM, ktorý mali spra-
covatelia k dispozícii. Tento DTM bol spres-
ňovaný a korigovaný na podklade priebežne 
ortorektifikovaných historických snímok.

4.3  Prekreslenie (ortorektifikácia) snímok

Po ortorektifikácii bola vykonaná vizuálna 
kontrola prekreslených snímok, pri ktorej sa 
kontrolovala geometrická kvalita na základe 
kontrolných bodov a označili sa chybné mies-

ta a miesta s deformáciami obrazu. V týchto 
označených miestach sa stereoskopicky 
opravoval digitálny terénny model na stav 
platný k dátumu vyhotovených snímok. Po 
oprave DTM nasledovalo nové prekreslenie 
a kontrola opravovaných miest v novo vytvá-
raných ortofotomapách.

4.4  Tvorba a kontrola rezných čiar 
– seamline

Pomocou seamline boli definované vybrané 
časti archívnych snímok, ktoré boli použité 
do výslednej mozaiky. Tieto rezné čiary sa 
volili v závislosti od vhodnej konfigurácie 
terénu tak, aby prechod medzi jednotlivými 
snímkami bol, čo najmenej zreteľný. Zvýše-
ná pozornosť bola venovaná predovšetkým 
husto zastavaným častiam územia a okoliu 
komunikácií. Po tvorbe všetkých seamline sa 
skompletizovali jednotlivé súbory s reznými 
čiarami, hotové rezné čiary sa skontrolovali, 
či pokrývajú požadovaný priestor. Bola vy-
konaná kontrola topológie, či každej snímke 
zodpovedá jeden polygón s jedným centroi-
dom a či rezné čiary nemali voľné konce. Po 
výpočte mozaikovania sa vykonala pohľa-
dová kontrola všetkých mapových listov, či 
mozaika pokrývala požadovanú plochu bez 
viditeľných chýb v obraze. Kontrola bola ve-
novaná predovšetkým miestam v okolí použi-
tých seamline a sídlam.

Do zvláštneho súboru sa označovali, mies-
ta s geometrickými nepresnosťami. Pozor-
nosť bola predovšetkým zameraná na mies-
ta, kde se krížia rezné čiary s komunikáciami, 
líniovými stavbami a všeobecne na zastavom 
území. Ďalej sa kontrolovali trasy význačných 
komunikácií (hlavných ciest, železníc, komu-
nikácie na násypoch alebo vo výkopoch), 
trasy väčších vodných tokov alebo kanálov 
a označovali sa miesta s mostami, pokiaľ 
boli na nich viditeľné nejaké deformácie, spô-
sobené technológiou prekresľovania a iné 
zdeformované miesta spôsobené zložitosťou 
terénu alebo nedokonalým DTM.

4.5  Čistenie obrazu ortofotomáp

Pri procese čistenia obrazu sa manuálne 
prechádzali jednotlivé miesta ortofotomapy 
a vykonávalo sa retušovanie nečistôt (prach, 

ortofotomapy priemerné stredné chyby AAT v metroch

mx my mh mxy

ČR 0,99 1,12 0,99 1,06

SR 2,30 2,40 3,39 2,34

Tab. 2. | Priemerné stredné chyby výpočtu AAT

Pri pohľade na výsledky stredných chýb je 
zrejmé, že na území ČR boli dosiahnuté pod-
statne lepšie charakteristiky. Výsledná pres-
nosť AAT je výrazne ovplyvňovaná neznámy-
mi parametrami použitých leteckých merač-
ských kamier a použitými vlícovacími bodmi 
vrátane ich rozloženia. Prieskumné kamery 
typu Rb, ktoré asi z dnešného pohľadu sa 
nedajú úplne presne charakterizovať ako me-
račské, boli používané v povojnových rokoch 
na snímkovanie SR a mali horšie parametre 
vnútornej orientácie ako následné typy použí-
vané v rokoch 1952 a neskôr na snímkovanie 
územia ČR. Aj rad snímok vyhotovených na 
území SR mal neštandardný formát a snímky 
museli byť skenované na špeciálne uprave-
nom skeneri. Všetky tieto okolnosti mali vplyv 
na dosiahnutú presnosť riešenia AAT, ktorá 
bola na území SR logicky horšia.

4. Tvorba ortofotomáp
 

4.1 Príprava snímok na ortorektifikáciu

Na ortorektifikáciu snímok bolo nevyhnutné 
na jednotlivých snímkach vykonať rádiomet-
rické korekcie – bežné úpravy chýb obrazu 
spôsobené svetelnými aberáciami objektívu 
leteckej meračskej kamery, odleskami teré-
nu, nasvietením terénu Slnkom pod rôznymi 
uhlami, vykonaným snímkovaním v rôznych 
ročných obdobiach a rôznymi parametrami 
letu. Veľkým problémom pri spracovaní bola 



slovenský geodet a kartograf   4|201414

cca 10 MB) a s príslušným TFW súborom ne-
súcim informácie o georeferencii.

Výsledná polohová presnosť ortofotomáp 
je priamo závislá od presnosti AAT a od pres-
nosti použitého DTM. Polohová presnosť bo-
la overená vzhľadom na existujúce mapové 
podklady tak, že na historických a súčasných 
ortofotomapách boli vybraté identické body. 
Na území ČR boli body rovnomerne rozložené 
po celej ploche, na území SR to boli body na 
časti územia. Na týchto bodoch boli odčítané 
súradnice a stanovené stredné chyby.

Pri porovnaní výslednej polohovej pres-
nosti ortofotomáp SR z historických snímok 
z časových dôvodov jej ukončenia začiatkom 
roka 2014 sa doteraz vykonala kontrola len 
na časti územia a nie celoplošne. Pričom 

chĺpky) vzniknutých pri skenovaní, geomet-
ricky sa narovnávali zdeformované prvky, ako 
sú mosty a podobné prvky v teréne a usku-
točnilo sa posledné vyrovnanie kontrastu a ja-
su medzi snímkami. Táto záverečná kontrola 
sa vykonala interaktívne pomocou rôznych 
grafických analytických funkcií. V prípade 
nutnosti sa rádiometricky doladili jednotli-
vé miesta ortofotomapy tak, aby pôsobila 
kompaktným dojmom. Na obrázkoch Obr. 4. 
a Obr. 5. je ukážka pred a po konečnej úprave 
ortofotomapy.

5.  Výstupné dáta tvorby ortofotomáp

Konečným produktom ortorektifikácie boli 
jednotlivé mapové listy bezstykových ortofo-
tomáp súvislého územia s výsledným rozlí-
šením 0,50 m, v klade mapových listov ŠMO 
1 : 5 000 v súradnicovom systéme S-JTSK 
v komprimovanom formáte TIFF (s veľkosťou 

ortofotomapy počet identických bodov stredné polohové chyby v metroch

mx my mxy

ČR 100 1,30 1,76 1,54

SR 40 2,35 3,02 2,71

Tab. 3. | Tabuľka stredných polohových chýb

Obr. 4. | Ukážka 
obrazových korekcií 
jednotlivých snímok 
pred úpravou vyrovnania. 

Obr. 5. | Ukážka 
obrazových korekcií 
jednotlivých snímok 
po úprave zladenia.

Obr. 6. | Porovnanie identického 
územia na aktuálnej a historickej orto-

fotomape (územie Čunova) – časové 
premeny územia. 
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jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvnil 
horšie výsledky na historickej ortofotomape 
SR je aj to, že snímky z veľkej časti územia 
– Obr. 1. boli vyhotovené staršou kamerou 
horšej kvality určenou predovšetkým na 
prieskumné účely – Obr. 2. Na skvalitnenie 
analýzy a dokončenie výsledkov kontroly 
presnosti predpokladáme doplnenie testova-
nia na chýbajúcej ploche územia SR.

Celé dielo vytvorených historických orto-
fotomáp bolo doplnené metainformačnými 
údajmi, medzi ktoré patria použité letecké 
meračské snímky s rokom snímkovania, stre-
dy a rámy použitých leteckých meračských 
snímok pri tvorbe ortofotomáp vo formáte 
SHP.

 

6.  Záver

V prvom rade si treba všimnúť výnimočnú 
skutočnosť, t. j. že snímkovanie bolo vykona-
né z 97,27 % počas jedného roka (1949), aj 
keď prevažne len s 25 % prekrytom, čo sa 

doteraz na území SR historicky nepodarilo. 
Historické ortofotomapy (HOFM) dokumentu-
jú stav pred kolektivizáciou a môžu veľmi dob-
re slúžiť ako ďalší z dokladov o reálnom stave 
územia Obr. 6. Aj napriek horším výsledkom 
z výpočtu AAT – Tab. 2 a výsledkom kontroly 
strednej polohovej chyby – Tab. 3 na území 
SR v porovnaní s výsledkami týchto paramet-
rov na území ČR, považujeme dosiahnuté 
výsledky s ohľadom na spomenuté vstupné 
činitele za výborné. Obe diela sú unikátnymi 
fotogrametrickými a kartografickými dielami, 
ktoré nemajú doteraz v histórii povojnovej fo-
togrametrie oboch štátov porovnateľné dielo. 
Diela treba hodnotiť komplexne, a to z pohľa-
du technického, týkajúceho sa ich spracova-
nia a dosiahnutých charakteristík presností, 
ako aj z pohľadu historického a ich nevyčís-
liteľnej archívnej hodnoty. Tieto digitálne die-
la nachádzajú svoje miesto v rade aplikácií, 
archiválií, analýz, ktoré nadväzujú na analýzu 
vývoja územia, sídiel, porastov a ich cena 
bude postupom času stále viac narastať, tak 
ako pri podobných typoch archiválií.
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Dlhodobé etapové merania priestorových 
posunov na VS Turček

1 Úvod

Vodná stavba (VS) Turček bola vybudovaná 
pod sútokom Turca s jeho pravostranným prí-
tokom z Ružovej doliny. Jej hlavným účelom 
je akumulácia a dodávka vody pre úpravňu 
vody v Turčeku a zásobovanie miest Žiar nad 
Hronom, Prievidza a Handlová pitnou vodou. 
Nezanedbateľná je i ochrana pred povodňo-
vými prietokmi horného Turca a využitie vy-
tvorených spádov a prietokov na výrobu elek-
trickej energie v niekoľkých malých vodných 
elektrárňach (MVE).

VS Turček sa nachádza v komplikovanom 
geologickom prostredí. Priehradný profil sa 
nachádza v geologickom prostredí, ktoré 
tvoria horniny neogénnej vulkanickej formá-
cie Kremnického štítu. Podložie priehrady 
tvorí pyroxenicko-amfibolický andezit, v povr-
chovej zóne a v oblasti tektonických porúch 
zvetraný. Výrazná je primárna rozpukanosť, 
sekundárne pukliny sú zrejmé len v oblasti 
zlomových tektonických porúch.

Hrádza je nasypaná z kameňa s návodným 
jednovrstvovým asfaltovo-betónovým plášťo-
vým tesnením (ďalej aj AB-tesnením). Sklon 
návodného svahu je 1:2, vzdušného svahu 
1:1,65 s lavičkami so šírkou 3,5 m na každých 
10,0 m výšky hrádze. Koruna hrádze je na kóte 
779,00 m n. m. so šírkou 4,3 m s vlnolamom 
na návodnej strane. Na päte návodného svahu 
je injekčná chodba, o ktorú sa opiera plášťové 
tesnenie s rozlohou 26 200 m2. Z injekčnej 
chodby je vybudovaná dvojradová tesniaca clo-
na s premenlivou hĺbkou od 20 do 48 metrov.

Manipulácia s vodou je zabezpečená 
združeným funkčným objektom (ďalej iba 
ZFO), kde sú osadené tri vodárenské odbe-
ry, dva dnové výpusty Ø 1200 mm a malý 
výpust Ø 300 mm (na vypúšťanie sanitárne-
ho prietoku 70,0 l.s-1). Maximálna kapacita 
bezpečnostného priepadu je dimenzovaná 
na 35,0 m.s-1 pri prítoku do nádrže Q 1000 
= 50,0 m.s-1 a retenčnom účinku nádrže.

Samotná výstavba vodnej nádrže prebie-
hala od roku 1992 do 15.mája 1996, keď 

sa začalo prvé napúšťanie, respektíve ove-
rovacia prevádzka VN, ktorá bola ukončená 
v decembri 1998. Od januára 1999 prešla 
prevádzka VN Turček do trvalej prevádzky.

2  Meranie priestorových posunov 
objektov VS Turček 

Podľa projektu merania pozostáva meranie 
vodorovných a zvislých posunov vodnej stav-
by ako celku a jeho častí z merania:
a)  vodorovných a zvislých posunov na koru-

ne hrádze a povrchu hrádze,
b)  zvislých posunov betónových objektov,
c)  náklonu vežového objektu,
d) deformácií asfaltovo-betónového plášťa 

a kameňolomu.
V príspevku sa budeme podrobnejšie za-

oberať prvými dvoma meraniami. Presnosť 
meraní bola odvodená podľa odborovej nor-
my ON 73 6807 „Pozorovanie a meranie na 
vodných dielach“ a STN 73 0405 „Meranie 
posunov stavebných objektov“. Na meranie 
posunov na VS Turček je požadovaná táto 
presnosť:
 meranie zvislých posunov:
 na betónových a murovaných objektoch: 

mv max. = 1 mm,
 na násypoch sypaných hrádzí: mv max. = 

2 mm,
 meranie vodorovných posunov:
 na betónových a murovaných objektoch: 

mxy max.= 2 mm,
 na násypoch sypaných hrádzí: mxy max.= 

10 mm.
Meranie zvislých a vodorovných posunov 

vzťažných a pozorovaných bodov na objek-
toch VS vykonávajú pracovníci Vodohospo-
dárskej výstavby, š. p., Bratislava.

2.1 Meranie zvislých posunov na VS Turček

Do konca roka 2013 sa vykonalo 43 mera-
ní zvislých posunov (ďalej iba MZP) – z toho 
základné meranie (ZM) až 20. MZP za obdo-
bie výstavby (1992 – máj 1996), 21. MZP až 
25. MZP za obdobie overovacej prevádzky 
(máj 1996 – december 1998) a 26. MZP až 
43. MZP za obdobie trvalej prevádzky (január 
1999 – október 2013).

Meranie zvislých posunov bolo vykonáva-
né metódou geometrickej nivelácie s pres-
nosťou posudzovanou jednotkovou strednou 
chybou kilometrovou mo, ktorá bola v rozpätí 

Obr. 1 | Grafické znázornenie rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov na VS Turček.
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od 0,2 mm do 0,5 mm a jednotkovou stred-
nou chybou kilometrovou vypočítanou z uzá-
verov nivelačných okruhov Mo, ktorá bola 
v rozpätí od 0,3 mm do 2,2 mm. Uvedené 
hodnoty spĺňajú požiadavky technických no-
riem. Na obr. 1 je znázornené rozmiestnenie 
vzťažných a pozorovaných bodov na VS Tur-
ček.

2.1.1 Meranie zvislých posunov vzťažných 
výškových bodov

Základnú sieť tvorí 7 vzťažných výškových bo-
dov. Body boli budované postupne, od apríla 
1992 do novembra 1996. V 22. MZP v no-
vembri 1996 boli zamerané všetky vzťažné 
výškové body. Vzťažné výškové body PVB-3 
a PVB-4 boli v období od decembra 1995 do 
mája 1996 poškodené, následne v septem-
bri 1996 bolo vykonané nové ZM. Veľkosť 
zvislých posunov bola ovplyvnená viacerými 
faktormi, ako je priebeh výstavby vodného 
diela, výška hladiny vody vo vodnej nádrži 
a terénu pri vzťažnom bode pri jeho úprave. 
Počas výstavby tvorilo sieť vzťažných bodov 
5 bodov, z ktorých 2 spomínané boli poško-
dené. Zvislé posuny vzťažných výškových bo-
dov uvádzame v tabuľke č. 1.

Z uvedených hodnôt môžeme predpokla-

dať chybu v určení absolútneho horizontu od 
ZM max.4 mm.

2.1.2  Meranie zvislých posunov pozorovaných 
bodov prístupovej chodby

Meranie pozorovaných bodov prístupovej 
chodby sa začalo po jej vybudovaní v no-
vembri 1993. V máji 1995 sa začali merať 
pozorované výškové body v okolí trhliny na 
bloku č. 7. V prístupovej chodbe je osadených 
38 pozorovaných výškových bodov stabilizo-
vaných klincovou značkou, umiestnenými na 
pravej a ľavej strane dilatácie príslušného blo-
ku. Prístupová chodba bola meraná v každej 
etape merania okrem 17. až 19. MZP. Výsled-
ky dávajú podrobný obraz o sadaní podložia 
počas celého obdobia.

Pozorované výškové body v prístupovej 
chodbe vykázali vo vybraných časových ob-
dobiach nasledujúce rozpätia zvislých posu-
nov – tabuľka č. 2.

Priebeh sadania s lokálnymi nerovnomer-
nými hodnotami na niektorých bodoch zodpo-
vedá pomerom sadania pod násypom v tvare 
lichobežníka. Maximálna hodnota sadnutia 
za obdobie výstavby (teda sadnutie podložia 
pod prístupovou chodbou) bola nameraná na 
bloku č. 11 v hodnote –26,2 mm. Podstatná 

časť sadania prebehla v období od júna do 
novembra 1994, keď sa začalo sypanie hrá-
dze a v novembri dosiahol násyp kótu cca 
755,00 m n. m. Po tomto termíne už ďalšie 
zvyšovanie násypu nemalo výrazný vplyv na 
sadanie podložia. Výsledky sadania pozoro-
vaných výškových bodov počas prvého plne-
nia za obdobie 04/98 – 11/98 predstavujú 
rovnomerné spojité sadanie v rozsahu –0,6 
až –13,6 mm s nárastom hodnôt smerom 
od začiatku prístupovej chodby (šachta č. 1) 
k napojeniu na injekčnú chodbu (–13,6 mm). 
Sadanie prístupovej chodby počas plnenia 
nádrže je odlišné ako pri sypaní hrádze, čo 
odpovedá najväčším prírastkom zaťaženia 
v úseku od injekčnej chodby po cca stred prí-
stupovej chodby.

Za obdobie trvalej prevádzky priebeh zvis-
lých posunov naznačuje už ukončený proces 
sadania prístupovej chodby a ročné posuny 
sú na hranici presnosti merania použitou me-
tódou. Už od roku 1999 môžeme sledovať 
len drobné výkyvy v nameraných hodnotách, 
pričom za obdobie od novembra 1998 do 
októbra 2013 vykázala prístupová chodba 
zvislé posuny od –4,8 mm do –3,4 mm.

Maximálne hodnoty sadania bodov v prí-
stupovej chodbe od základného merania boli 
namerané –32,6 mm na bode P–21 (Blok 
č. 6). Stanovená krajná hodnota 50 mm ne-
bola prekročená a v maxime bola dosiahnutá 
hodnota 65 % z krajnej hodnoty.

2.1.3 Meranie zvislých posunov pozorovaných 
bodov injekčnej chodby

Meranie pozorovaných bodov injekčnej chod-
by sa začalo postupne na dokončených blo-
koch a po zabudovaní klincových značiek. 
Prvé meranie bolo vykonané na blokoch 
č. 14, 15 a 16 v novembri 1993. Do konca 
roku 1995 bolo vykonané základné meranie 
na všetkých blokoch. Počas výstavby vodnej 
stavby sa vykonávala injektáž, ktorá mala 
značný vplyv na výsledky merania. V injekč-
nej chodbe je osadených 100 pozorovaných 
výškových bodov, stabilizovaných klincovou 
značkou. V tabuľke č. 3  uvádzame rozpätie 
zvislých posunov jednotlivých blokov za vy-
brané časové obdobia.

Zvislé posuny od základného merania do 
10/2013 boli namerané v rozmedzí od +8,5 
do –10,1 mm. Tieto hodnoty, ako aj hodnoty 

Tab. č. 1 | Zvislé posuny vzťažných výškových bodov v mm

Označenie 
bodu

Dátum ZM 04. 1996 11. 1998 ZM

ZM 04. 1996 11. 1998 10. 2013 10. 2013

Hladina – 0 64,3 –1,62 62,68

PVB-3 09. 1996 xx.x xx.x –2,2 –1,0

PVB-4 09. 1996 xx.x xx.x –1,8 0,2

PVB-7 11. 1993 3,7 0,2 0,5 4,4

PVB-8 11. 1993 3,4 –1,6 –1,7 0,1

PPSB-6 01. 1995 7,2 –2,3 –1,0 3,9

PPSB-9 11. 1996 xx.x xx.x –0,8 0,1

PPSB-10 11. 1996 xx.x xx.x –1,0 –0,2

Tab. č. 2 | Zvislé posuny v prístupovej chodbe

Obdobie

 

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm

Prístupová chodba

Bloky 1 – 5 Bloky 6 – 11 Bloky 12 – 16 Bl. 7 – trhliny

ZM – 04. 1996 –19,9 –2,8 –26,2 –16,8 –24,2 –1,0 –2,0 –1,6

04. 1996 – 11. 1998 –13,6 –4,6 –4,5 –1,6 –1,6 –0,6 –3,4 –2,8

11. 1998 – 10. 2013 –4,5 –3,8 –4,8 –3,9 –4,5 –3,4 –4,1 –3,4

ZM – 10. 2013 –30,9 –17,1 –32,6 –22,4 –30,3 –5,2 –9,0 –8,1
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Tab. č. 4 | Tabuľka zvislých posunov komunikačného tunela a vežového objektu

Obdobie
Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm

Komunikačný tunel ZFO

ZM – 04. 1996 –3,4 –0,4 –2,4 –0,5

04. 1996 – 11. 1998 –3,9 16,5 –4,6 –2,6

11. 1998 – 10. 2013 –4,8 –1,4 –4,8 –4,5

ZM – 10. 2013 –8,4 13,7 –10,5 –9,0

Tab. č. 6 | Zvislé posuny na telese hrádze – 2. a 1. lavička, päta hrádze

 Obdobie
Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm

2. lavička 1. lavička Päta hrádze

ZM – 04. 1996 –9,5 1,5 –11,8 1,4 –2,7 –1,7

04. 1996 – 11. 1998 –4,9 0,7 –5,3 –0,1 –1,9 1,4

11. 1998 – 10. 2013 –13,1 –2,0 –8,8 –2,1 –6,3 –3,4

ZM – 10. 2013 –27,5 0,2 –25,0 –2,0 –10,9 –4,2

Obdobie
Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm

Koruna hrádze 5. lavička 4. lavička 3. lavička

ZM – 04. 1996 xx.x xx.x –16,8 –0,2 –10,1 2,2 –6,5 2,0

04. 1996 – 11. 1998 –21,1 –1,6 –22,2 –2,2 –15,1 –1,5 –9,8 –1,2

11. 1998 – 10. 2013 –31,2 –5,0 –35,4 –2,4 –26,9 –2,7 –19,8 –2,7

ZM – 10. 2013 –61,6 –11,5 –73,0 –4,8 –51,3 –3,0 –35,6 –1,9

Tab. č. 5 | Zvislé posuny na telese hrádze – koruna hrádze, 5., 4. a 3. lavička

meraniach počas prvého plnenia boli name-
rané malé hodnoty zvislých posunov v rozsa-
hu –3,9 mm až +3,2 mm. Výnimkou sú dva 
body (T13 a T14), na ktorých bolo zazna-
menané v období medzi novembrom 1996 
– júlom 1998 zdvihnutie až 12,7 mm. Tieto 
výsledky potom ovplyvňujú aj zvislé deformá-
cie počas prvého plnenia a samozrejme od 
základného merania. Za obdobie trvalej pre-
vádzky sú zvislé posuny v rozmedzí –4,8 až 
– 1,4 mm, čo sú hodnoty na úrovni presnosti 
merania a potvrdzujú stabilitu objektu.

Združený funkčný objekt (ZFO) počas celej 
svojej existencie nevykazoval výraznejšie zvis-
lé posuny. Sadanie na bodoch je rovnomerné 
a od základného merania dosiahlo hodnoty od 
–10,5 mm do –9,0 mm. ZFO môžeme pova-
žovať za výškovo ustálený objekt. Stanovená 
krajná hodnota pre zvislú deformáciu ZFO 
24,8 mm nebola prekročená a v maxime bola 
dosiahnutá hodnota 42 % z krajnej hodnoty.

2.1.5 Meranie zvislých posunov pozorovaných 
bodov telesa hrádze

Meranie pozorovaných bodov na telese 
zemnej hrádze sa začalo v 6. MZP v novem-
bri 1994 a do augusta 1995 boli zamerané 
všetky lavičky. Stabilizácia bodov na druhej 
lavičke bola nekvalitná, a preto po oprave bo-
lo na nich vykonané nové základné meranie. 
Koruna hrádze bola dokončená v máji 1996, 
keď bolo na nej vykonané základné meranie.

Zvislé posuny za obdobie výstavby, overo-
vacej a trvalej prevádzky a zvislé posuny od 
základného merania telesa hrádze uvádzame 
v tabuľkách č. 5 a 6.

 Namerané výsledky za obdobie výstavby 
potvrdzujú kvalitu spracovania násypu a dob-
rú stabilitu priečneho profilu. Zvislé posuny 
zemnej hrádze sa nachádzajú v prípustných 
hodnotách posunov pre kamenný násyp. Naj-
väčšie sadanie bolo namerané na 5. lavičke 
–16,8 mm na bode KVSB-4 (mierne sadanie 
zodpovedajúce čerstvému násypu).

Hodnoty zvislých posunov počas overova-
cej prevádzky (apríl 1996 – november 1998) 
potvrdzujú stabilitu vzdušnej časti hrádze 
a koruny hrádze a sú pod hranicou krajnej 
hodnoty. Zo spracovania nameraných vý-
sledkov vidno, že najväčšia časť nameraných 
zvislých posunov počas napúšťania prebehla 
začiatkom napúšťania (do novembra 1996) 

prírastkov v posledných rokoch sú minimál-
ne. Injekčnú chodbu na základe MZP hod-
notíme ako stabilnú s minimálnymi ročnými 
zvislými posunmi, ktoré potvrdzujú aj merania 
na dilatometrických skobách. Celkové zvislé 
posuny sú ovplyvnené dátumom základného 
merania, výškou násypu zeminy nad bodom, 
priebehom injektáže v okolí bodu a výškou 
vody v nádrži. Stanovená krajná hodnota 
24 mm nebola prekročená a dosiahnutá hod-
nota bola v maxime 42 % z krajnej hodnoty.

2.1.4 Meranie zvislých posunov pozorovaných 
bodov komunikačného tunela 
a združeného funkčného objektu

Meranie komunikačného tunela a vežového 
objektu sa začalo v 12. MZP v júli 1995, iba 
bod T-9 bol prvý raz meraný v októbri 1995. 
V komunikačnom tuneli a vežovom objekte je 
spolu osadených 23 bodov (stabilizovanými 
klincovou značkou) osadených po oboch 
stranách príslušnej dilatácie.

V tabuľke č. 4 uvádzame príslušné hod-
noty zvislých posunov za vybrané časové 
obdobia.

Pri etapových meraniach počas výstavby 
boli namerané na pozorovaných výškových 
bodoch zvislé posuny od –3,4 mm do –0,4 
mm z maximom na bode T-9. Pri etapových 

Tab. č. 3 | Zvislé posuny pozorovaných bodov v injekčnej štôlni

Obdobie

Rozpätie zvislých posunov od … do … v mm

Ľavá strana Údolná niva Pravá strana

 Blok 1 – 10 Blok 11 – 19 Blok 20 – 31

ZM – 04. 1996 –1,7 8,4 –2,9 0,4 –4,6 11,8

04. 1996 – 11.1998 –6,1 –0,2 –5,5 –2,0 –1,9 4,3

11. 1998 – 10. 2013 –4,6 –2,2 –3,9 –2,8 –4,4 –1,4

ZM – 10. 2013 –9,4 2,4 –10,1 –6,1 –9,4 8,5
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a v ďalšom období boli zvislé deformácie na 
lavičkách 1 až 3 rádové nižšie. Na lavičke č. 4 
(759,00 m n. m.) a 5 (769,00 m n. m.) pre-
biehali deformácie ešte do júla 1998, čo zod-
povedá časovému priebehu sypania hrádze. 
Po tomto období už aj na týchto úrovniach 
veľkosti zvislých posunov poklesli. Na piatej 
lavičke a korune hrádze predstavovali zvis-
lé deformácie po júli 1998 až rádovo nižšie 
hodnoty sadania ako zo začiatku napúšťania 
( 04/96 – 07/98 ). Maximálne sadanie počas 
overovacej prevádzky vykázali body KVSB-5 
(–22,5mm) na 5. lavičke, KZB-6 (–21,1mm) 
na korune hrádze.

Zvislé posuny za obdobie trvalej prevádz-
ky potvrdzujú celkovú stabilitu telesa hrádze. 
Sadanie je pravdepodobne už ukončené a do 
budúcna je možné očakávať už len minimál-
ne zmeny zvislých posunov.

Krajné hodnoty zvislých posunov telesa 
hrádze boli stanovené rôzne pre jednotlivé 
výškové úrovne. V tabuľke č. 7 uvádzame roz-
pätie hodnôt od ZM v porovnaní s krajnými 
hodnotami.

Z uvedených krajných hodnôt, rozpätí 
a maximálnych hodnôt sadania od základného 
merania vyplýva, že krajné hodnoty doposiaľ 
neboli prekročené a v maxime bola dosiahnutá 
hodnota 73 % z krajnej hodnoty na päte hrádze

2.2 Meranie vodorovných posunov VS 
Turček

Do konca roku 2013 sa vykonalo 31 meraní 
vodorovných posunov (ďalej iba MVP) – z to-
ho základné meranie až 9. MVP za obdobie 
výstavby, 10. MVP až 13. MVP za obdobie 

overovacej prevádzky a 14. MVP až 31. MVP 
za obdobie trvalej prevádzky.

MVP boli vykonané kombinovanou me-
tódou merania smerov a dĺžok. Do 10. MVP 
boli smery merané elektronickým teodolitom 
Kern E-2 a dĺžky elektrooptickým dĺžkome-
rom Kern ME-5000. Od 11. MVP boli smery 
aj dĺžky merané univerzálnou meracou sta-
nicou LEICA TDM 5000, posledné meranie 
bolo merané univerzálnou meracou stanicou 
LEICA TS 30.

Merané dĺžky boli opravené o atmosféric-
ké opravy a redukované na spoločný horizont 
s nulovou hladinovou plochou. Súradnice 
vzťažných a pozorovaných bodov sú počítané 
v systéme „JTSK“. Výpočet súradníc sa vyko-
náva vyrovnaním meraných smerov a dĺžok 
cez sprostredkujúce pozorovania metódou 
najmenších štvorcov, pričom vypočítané 
stredné chyby neprekračujú 2 mm.

Vzhľadom na to, že súradnicová sústava 
JTSK je vo všeobecnej polohe k osi hrádze, 
bola vykonaná transformácia do lokálnej sú-
radnicovej sústavy, kde os Y je rovnobežná 
s osou hrádze a narastá zľava doprava a os X 
je na ňu kolmá a narastá v smere toku vody. 
V tabuľke č. 8 sa nachádzajú súradnice iden-
tických bodov, podľa ktorých treba vykonať 
transformáciu.

Transformované súradnice dávajú obraz 
o zmenách polohy vzťažných a pozorovaných 
bodov. Zmena súradnice X je priečny posun 
a zmena Y pozdĺžny posun.

2.2.1 Meranie vodorovných posunov 
vzťažných polohových bodov VS Turček

Sieť vzťažných polohových bodov má v súčas-
nosti 3 body stabilizované na prelome rokov 
1993 a 1994, 4 body v roku 1995, 1 bod 
v roku 1996 a 1 bod v roku 1997. Poloha 
týchto bodov je vzhľadom na úzke údolie aj 
na takých miestach, kde ich konsolidácia 
bude trvať dlhšie. Z tohto dôvodu sú name-
rané priečne a pozdĺžne posuny primerané 
k možnostiam, ktoré môžeme od týchto bo-
dov očakávať. Vodorovné posuny vzťažných 
polohových bodov uvádzame v tabuľke č. 9.

Vzhľadom na vodorovné posuny všetkých 
meraných vzťažných bodov je možné predpo-
kladať chybu vo vypočítaných posunoch všet-
kých meraných bodov 3 mm, s ktorou treba 
pri hodnotení počítať.

Tab. č. 7 | Medzné hodnoty zvislých posunov telesa hrádze

rozpätie (mm) KH (mm) prekročenie MH (mm)

koruna hrádze –61,6 až –11,5 416 –

lavička 769,00 m n.m. –73,0 až –4,8 194 –

lavička 759,00 m n.m. –51,3 až –3,0 164 –

lavička 749,00 m n.m. –35,6 až –1,9 123 –

lavička 739,00 m n.m. –27,5 až 0,2 82 –

lavička 729,00 m n.m. –25,0 až –2,0 52 –

päta hrádze –10,9 až –4,2 15 –

Tab. č. 8 | Súradnice identických bodov

Body Súradnice v JTSK [m] Transformované súradnice [m]

 Y= 2975.2982 y= 500.0000

A X= 4407.7754 x= 500.0000

 Y= 3020.9512 y= 667.4846

B X= 4246.6329 x= 500.0000

Tab. č. 9 | Vodorovné posuny vzťažných polohových bodov v mm

Označenie bodov Dátum ZM 04. 1996 04. 1996 11. 1998 11. 1998 10. 2013 ZM 10. 2013

ZM dY dX dY dX dY dX dY dX

Vzťažné polohové body

PVB-3 01. 1994 –4,0 3,6 –0,6 –3,8 0,8 0,5 –3,8 0,3

PVB-4 11. 1996 xx.x xx.x xx.x xx.x –0,5 –0,7 –2,4 –0,3

PVB-7 01. 1994 –3,0 –1,2 –0,1 0,0 2,7 –0,5 –0,4 –1,7

PVB-8 01. 1994 1,2 5,6 1,9 –3,6 1,2 –0,5 4,3 1,5

PPSB-1 02. 1995 1,1 0,3 3,4 1,2 2,2 –4,1 6,7 –2,6

PPSB-5 07. 1997 xx.x xx.x xx.x xx.x 1,6 –4,2 7,2 –5,5

PPSB-6 02. 1995 –5,8 –13,8 4,8 16,1 1,5 –0,5 0,5 1,8

PPSB-9 02. 1995 xx.x xx.x xx.x xx.x 7,9 1,0 8,0 1,6

PPSB-10 02. 1995 –1,5 1,2 –0,5 –2,6 7,6 2,2 5,6 0,8
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2.2.2 Meranie vodorovných 
posunov pozorovaných bodov 
telesa hrádze

V tabuľkách č. 10 a 11 uvádzame rozpätie 
priečnych posunov za obdobie od výstavby 
do 1. napúšťania, obdobie overovacej a trva-
lej prevádzky a za obdobie celej existencie.

Väčšie vodorovné posuny od základného 
merania (rôzne podľa budovania KVSB) boli 
do apríla 1996 namerané na KVSB – 52 (pä-
ta svahu na pravej strane) cpx=–37,6 mm, 
cpy=–9,0 m, KVSB – 42 (cpx=37,2 mm, 
cpy=1,3 mm). Tieto hodnoty vodorovných po-
sunov boli namerané v období kopania ryhy 
pre automatizované snímanie a prenos úda-
jov z pozorovaných sond na lavičkách. Ďalšie 
etapové merania na týchto bodoch potvrdzu-
jú uvedenú príčinu.

V období napúšťania 04. 1996 – 11. 1998 
vykázali najväčšie priečne posuny (v smere 
toku vody) nad 10,0 mm body KVSB – 50, 51 
a 52 (päta hrádze), na bode KVSB – 9, 10, 
11 (5. lavička). Uvedené hodnoty priečnych 

posunov boli na týchto bodoch zaznamenané 
zo začiatku napúšťania. V ďalších meraniach 
vykázali tieto body hodnoty na úrovni ostat-
ných KVSB. V období napúšťania nádrže boli 
veľké pozdĺžne posuny zľava doprava.

Celkové priečne posuny od základného 
merania v smere toku (x) nad 15,0 mm boli 
namerané len na bodoch KVSB – 34, 35, 39 
a 42. Výsledky meraní v roku 2013 i naďalej 
potvrdzujú pretrvávajúci vodorovný posun 
bodov na vzdušnej strane hrádze smerom do 
údolia a koruna hrádze má tendenciu sa po-
súvať do pravostranného zaviazania.

Krajné hodnoty pozdĺžnych posunov tele-
sa hrádze boli taktiež stanovené rôzne pre 
jednotlivé výškové úrovne. V tabuľke č. 12 
uvádzame rozpätie hodnôt od základného 
merania v porovnaní s krajnými hodnotami.

Krajné hodnoty boli prekročené na lavičke 
729,00 m n. m., na lavičke 739,00 m n. m. 
a na korune hrádze. Všetky ostatné hodno-
ty boli pod stanovenou krajnou hodnotou. 
Prekročené krajné hodnoty bezprostredne 
neohrozujú bezpečnosť vodnej stavby.

Tab. č. 11 | Priečne posuny telesa hrádze – 2., 1. lavičky a päty hrádze

Obdobie
Rozpätie priečnych posunov od … do … v mm

2. lavička 1. lavička Päta hrádze

ZM – 04. 1996 –17,4 35,3 –5,9 37,2 –37,6 9,3

04. 1996 – 11.1998 0,9 5,9 –0,3 7,5 –3,0 41,1

11. 1998 – 10. 2013 –0,9 2,5 –2,5 2,9 –4,3 3,0

ZM – 10. 2013 –10,0 38,1 –1,5 44,4 –1,0 6,1

Tab. č. 12 | Rozpätie pozdĺžnych posunov od ZM v porovnaní s krajnými hodnotami

 rozpätie (mm) KH (mm) prekročenie KH (mm)

koruna hrádze –0,1 až 14,6 10 4,6

lavička 769,00 m n. m. 3,2 až 13,0 16 –

lavička 759,00 m n. m. 4,6 až 9,6 10 –

lavička 749,00 m n. m. 0,5 až 8,6 20 –

lavička 739,00 m n. m. –10,0 až 38,1 23 15,1

lavička 729,00 m n. m. –1,5 až 44,4 17 27,4

päta hrádze –1,0 až 6,1 8 –

Obdobie
Rozpätie priečnych posunov od … do … v mm

Koruna hrádze 5. lavička 4. lavička 3. lavička

ZM – 04. 1996 xx.x xx.x –13,1 10,1 –5,1 4,4 –3,2 1,5

04. 1996 – 11. 1998 –2,5 8,9 –5,6 19,7 –0,1 9,6 0,6 8,8

11. 1998 – 10. 2013 –0,6 10,0 –1,4 6,5 0,3 4,2 –0,9 2,5

ZM – 10. 2013 –0,1 14,6 3,2 13,0 4,6 9,6 0,5 8,6

Tab. č. 10 | Priečne posuny telesa hrádze – koruny hrádze, 5., 4., 3. lavičky
3  Záver

Z nameraných výsledkov vyplýva, že najväč-
šie priestorové posuny na VS Turček vykázali 
jednotlivé objekty počas výstavby a prvého 
napustenia, respektíve počas overovacej pre-
vádzky, pričom namerané vodorovné a zvislé 
posuny v poslednom období sú primerané 
veľkosti a veku vodnej stavby a potvrdzujú jej 
postupnú konsolidáciu.
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa č. 58/2014

autor: Ing. Ján Hardoš, 10. 10. 2014
Naša partnerská komora SKSI podala hro-
madnú pripomienku na Portáli právnych 
predpisov Ministerstva spravodlivosti SR 
k novelizácii zákona č. 138/1992 o auto-
rizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch. Prosíme našich čle-
nov, ktorí sú ochotní kolegiálne podporiť našu 
partnerskú komoru, aby tak urobili najneskôr 
do 20. októbra 2014, keď je uzávierka všet-
kých pripomienok.

Postup: 

1) Zadať v prehliadači adresu Portálu práv-
nych predpisov https://lt.justice.gov.sk. Dos -
ta nete sa na hlavnú stránku Portálu. V spod-
nej časti obrazovky nájdete všetky aktuálne 
hromadné pripomienky. Po kliknutí na hro-
madnú pripomienku Slovenskej komory sta-
vebných inžinierov sa dostanete na znenie 
novelizácie zák. č.138/1992, ako aj k zneniu 
samotnej pripomienky SKSI.

2) Ak sa chcete pridať k podporovateľom tej-
to pripomienky, treba sa v ľavej hornej časti 
hlavnej stránky prihlásiť (meno, heslo), ktoré 
je to isté, aké ste použili v minulosti pri pred-
chádzajúcich podporách alebo pripomien-
kach k rôznym zákonom. Pokiaľ ste nikdy 
predtým neboli prihlásení, treba sa najskôr 
registrovať. Výhody registrácie nájdete na 
stránke Portálu. Jedine po prihlásení, resp. 
registrácii možno podporiť akúkoľvek hro-
madnú pripomienku alebo aj dať individuálnu 
pripomienku k akémukoľvek zákonu.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 59/2014

autor: Ing. Peter Repáň, 13. 10. 2014
Viacerí členovia našej Komory sa 6. až 8. ok-
tóbra 2014 zúčastnili na 20. medzinárod-
ných poľsko-česko-slovenských geodetic-
kých dňoch v Berlíne.

Medzi množstvom referátov odznel aj príspe-
vok „Vykonávanie vybraných geodetických 
a kartografických činností na území Sloven-
skej republiky“.
Príspevok pojednával o právnej úprave vy-
konávania a overovania vybraných geodetic-
kých a kartografických činností, uvádzal ich 
definície a rozdelenie.
Pojednával aj o autorizačnom overovaní 
výsledkov vybraných geodetických a karto-
grafických činností autorizovanými geodet-
mi a kartografmi, ktorí sú povinnými členmi 
Komory geodetov a kartografov, ako aj o ich 
úradnom overovaní. Uvádzal aj stručné infor-
mácie o Komore geodetov a kartografov, jej 
histórii a súčasnej činnosti. Viac informácií 
môže poskytnúť autor referátu Ing. Peter Re-
páň.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 60/2014

autor: Ing. Miroslav Hudec, 22. 10. 2014
Na pôde AZZZ SR sa 20. októbra 2014 
uskutočnila tlačová konferencia signatárov 
Spoločného vyhlásenia k návrhu zákona 
o katastri nehnuteľností a o zmene niekto-
rých zákonov a návrhu zákona o geodézii 
a kartografii a o zmene a doplnení zákona 
NR SR č. 216/1996 Z. z o komore geodetov 
a kartografov v znení neskorších predpisov.
Komentáre predniesli Ing. V. Uhlík a Ing. 
J. Kožár (obaja AZZZ SR), prof. Ing. A. Ko-
páčik, PhD. (SvF STU v Bratislave), Ing. 
J. Hardoš (KGaK) a Ing. D. Ferianc (SSGK). 
Účastníci konferencie vysvetlili zástupcom 
médií problematiku riešenú danými návrhmi, 
prezentovali svoje pripomienky voči predlože-
ným návrhom zákonov a takisto svoje výhra-
dy k spôsobu vedenia legislatívneho procesu 
zo strany ÚGKK SR.
Text spoločného vyhlásenia nájdete na strán-
ke Komory http://www.kgk.sk/infoblok/aktivi-
ty_kgk/legislativa/2014/#c1346, resp. v naj
bližšom čísle časopisu Slovenský geodet 

a kartograf, kde budú k tomuto vyhláseniu 
uverejnené aj rozhovory s Ing. J. Hardošom, 
predsedom KGaK a Ing. V. Uhlíkom, predse-
dom ZZGK.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 61/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 22. 10. 2014
Na ÚGKK SR sa 21. októbra 2014 uskutoč-
nilo rozporové konanie na úrovni štatutár-
nych zástupcov k zásadným pripomienkam 
Komory geodetov a kartografov uplatneným 
v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania k materiálom „Návrh zákona o ka-
tastri nehnuteľností a o zmene niektorých 
zákonov“ a „Návrh zákona o geodézii a kar-
tografii a o zmene a doplnení zákona NR SR 
č. 216/1996 Z. z o Komore geodetov a karto-
grafov v znení neskorších predpisov“.
Na rokovaní sa zúčastnili predseda pred-
stavenstva Komory Ing. Ján Hardoš a člen 
predstavenstva Ing. Miroslav Hudec. Interný 
záznam z rokovania viedla tajomníčka Komo-
ry Ing. Ingrid Geisseová.
Na rokovaní boli detailne prerokované pri-
pomienky týkajúce sa charakteru definícií 
pojmov, pričom v dvoch pripomienkach bol 
rozpor odstránený a jedna pripomienka bola 
preklasifikovaná zo zásadného charakteru na 
obyčajnú.
Ostatné zásadné pripomienky Komory 
k obidvom návrhom nových zákonov, ako 
aj k novelizácii zákona o Komore súvisiace 
s geo detickými a kartografickými činnosťami 
neboli zo strany Úradu akceptované a návrhy 
zákonov sú predkladané do ďalšieho legisla-
tívneho procesu s rozpormi.

Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 62/2014 

autor: Ing. Miroslav Hudec, 27. 10. 2014
Na ÚGKK SR sa 22. októbra 2014 uskutočni-
lo rozporové konanie na úrovni štatutárnych 
zástupcov ÚGKK SR a ZZ GK k zásadným 
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pripomienkam ZZ GK uplatneným v rámci 
medzirezortného pripomienkového kona-
nia k materiálom „Návrh zákona o katastri 
nehnuteľností a o zmene niektorých záko-
nov“ a „Návrh zákona o geodézii a karto-
grafii a o zmene a doplnení zákona NR SR 
č. 216/1996 Z. z o Komore geodetov a karto-
grafov v znení neskorších predpisov“.
Rokovania sa zúčastnili za ZZ GK Ing. V. Uh-
lík a Ing. J. Kožár a ďalší rokujúci, delegovaní 

AZZZ SR. Na základe dohody o spolupráci 
medzi ZZ GK a KGaK bol do rokovacej skupi-
ny prizvaný aj člen predstavenstva KGaK Ing. 
M. Hudec.
S výnimkou odstránených rozporov v niekoľ-
kých pojmoch (na základe výstupov z rokova-
nia terminologickej komisie) budú oba návrhy 
zákonov pokračovať do ďalšieho legislatív-
neho procesu s drvivou väčšinou zásadných 
rozporov.

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 63/2014

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 11. 2014
Dovoľujeme si vás informovať o pripravova-
nom zasadaní predstavenstva 27. novembra 
2014.
V prípade návrhov na riešenie vami vybranej 
problematiky na zasadaní, informujte svojho 
regionálneho zástupcu, ktorý vašu požiadav-
ku predloží na zasadaní.

INTERGEO 2014 a XX. P-Č-S geodetické dni v Berlíne

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiadala 5. – 8. októbra 2014 tematický zájazd na INTERGEO 2014 
a XX. poľsko-česko-slovenské geodetické dni v Berlíne, na ktorom sa zúčastnilo 35 účastníkov. Z týchto dvoch odborných podujatí 
prinášame niekoľko zaujímavých informácií a poznatkov vrátane fotografií.

na výstave prezentované aj najnovšie výsled-
ky výskumu a vývoja z oblasti fotogrametrie 
a laserového skenovania.

Špičkové letecké digitálne kamery na 
obr. 1 a obr. 2 dnes dokážu produkovať digi-
tálny obraz s neporovnateľne vyššou geomet-
rickou a rádiometrickou kvalitou ako kedysi 
analógové metrické kamery. Trendom v tejto 
oblasti je neustále zvyšovanie rozmeru senzo-
rovej plochy pri miernom zmenšovaní veľkos-

ti pixela a doplnenie nadirových kamier o šik-
mé snímkovanie, aby bolo možné mapovať aj 
vertikálne plochy budov. Menej nákladným 
variantom sú multikamerové systémy, ktoré 
nahrádzajú menšie geometrické rozlíšenie 
zvýšením počtu kamier, čím sa stávajú takéto 
systémy vysoko efektívnymi.

Najväčší rozvoj za posledných 5 rokov do-
siahla technika diaľkovo riadených leteckých 
systémov (UAS). Je to zapríčinené predovšet-

Obr. 1 | Kamera A3, 
Visionmap. Obr. 2 Kamera 
UltraCam Eagle, Microsoft 

– Vexcel.



Obr. 2 | Kamera UltraCam 
Eagle, Microsoft – Vexcel.

INTERGEO 2014

Na svetovej výstave geodetickej meracej 
a spracovateľskej techniky INTERGEO v Ber-
líne bolo celkovo 17 000 účastníkov, čo je 
o 10 % viac než v roku 2013, pričom 35 % 
ich bolo zo zahraničia. Okrem obrovského 
množstva geodetickej prístrojovej techniky, 
t. j. technika GNSS, UMS, skenery, nivelačné 
prístroje, nivelačné laty a rôzne pomôcky, boli 

Panoramatický pohľad na areál výstaviska v Berlíne. 
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Obr. 3 | UAS s pevným 
(vľavo) a rotačným krídlom 
(vpravo).



Obr. 5 | twinMAX 1.0, 
nosnosť 20 kg, RTK 2 cm. 

Obr. 6 | Riegl VUX-1 
na RiCOPTER-e.



Obr. 7 | Systém 
SPHEREVISION. 

Obr. 8 | Obrazový skener.

Obr. 10 | Aibot X6.

kým vývojom softvérov, ktoré sú schopné 
plne automatizovane generovať 3D modely 
a ortofotomozaiky krajiny a objektov. Na 
výs tave prezentovali desiatky producentov 
malé modely s pevným a rotačným krídlom 

– obr. 3, ale aj modelov s benzínovým poho-
nom a vyššou nosnosťou – obr. 4.

Systémy sú zväčša plne autonómne, teda 
po naplánovaní dokážu svoj nálet riadiť sa-
mé. Hlavnými perspektívami v tejto oblasti, 

tzv. UAS fotogrametrie, je zvyšovanie nos-
nosti nosičov – obr. 5, predlžovanie času letu 
a predovšetkým spresňovanie priamej orien-
tácie senzora, čím by sa redukovali pozemné 
práce, t. j. vlícovanie. Takisto je zaujímavé pre 

Obr. 4 | UAS s vysokou 
nosnosťou určené 
na laserové skenovanie 
a snímkovanie.

Obr. 9 | eXom systém od firmy SenseFly. 
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množstvo hlavne environmentálnych apliká-
cií umiestnenie hyperspektrálnych kamier na 
tieto bezpilotné prostriedky.

Pomernou novinkou sú aj veľmi ľahké la-
serové skenery s nízkou nosnosťou do 5 kg 
umiestnené na bezpilotných prostriedkoch – 
obr. 6. Medzi hlavné výhody UAS patria nízke 
prevádzkové náklady a vysoká operatívnosť. 
Naopak, nevýhodami sú bezpečnostné riziká, 
nosnosť, dolet a napríklad v SR aj legislatíva.

V oblasti laserového skenovania pozoruje-
me už dlhší čas postupné zmenšovanie prí-
strojov a zjednodušenie ovládania (bez note-
booku či tabletu), čo zvyšuje komfort obsluhy. 
Súčasne sa však zvyšuje výkon skenerov, čo 
do rýchlosti skenovania, presnosti a dosahu, 
napr. Riegl VZ-6000 má dosah až 6 km.

Medzi špeciálne fotogrametrické metódy 
môžeme zaradiť panoramatickú fotogramet-
riu s veľmi vysokým rozlíšením – obr. 7 alebo 
skenovacie systémy na báze spracovania ob-
razu – obr. 8, prípadne v kombinácii s lasero-
vým skenovaním. Tieto systémy našli uplatne-

nie pri dokumentácii vnútorných priestorov aj 
exteriérov, v bezpečnosti a ochrane objektov, 
ale aj rezorte obrany.

Spomedzi desiatok UAS (malý vrtuľník či 
bezpilotné lietadlo na diaľkové ovládanie) naj-
väčší záujem na INTERGEU v Berlíne vzbudil 
eXom – obr. 9, švajčiarskej firmy senseFly. 
Jeho najväčšou prednosťou je predovšetkým 
hlavica s kamerami: HD, termálnou a široko-
uhlou. Vďaka tomu, že je pohyblivá, dron mô-
že vykonávať aj šikmé snímky.

Iným bezpilotným hitom na INTERGEU bol 
RiCOPTER – obr. 6, čo bol jeden z mála UAS, 
vybavených skenerom Riegl VUX-1, ktorý je 
prvým LIDAR-om na svete, vyprojektovaným 
a skonštruovaným špeciálne pre UAS. Tento 
vrtuľník s príslušenstvom váži 25 kg. Jeho ce-
na sa pohybuje okolo 250 000 eur.

Inováciou švajčiarskej firmy Leica Geo-
systems je UAS Aibot X6 – obr. 10, ktorý je 
integrovaný s univerzálnou meracou stanicou 
Leica Nova. Vďaka tomuto spojeniu prístrojov 
vrtuľníka môže byť jeho pozícia určená bez 

využitia GNSS prijímača či inej inerciálnej 
meracej jednotky, čo je veľkou výhodou pri 
prácach vnútri budov, stavieb a hangárov.

Na veľtrhu INTERGEO pribudlo množstvo za-
riadení, geodetických aj GIS-aplikácií, ktoré 
využívajú operačný systém Android. Typický-
mi príkladmi z tohtoročného INTERGEA sú:
– program Xpad pre prístroj firmy GeoMax,
– registrátory Qpad i Qmini s programom Hi-

-Survey firmy Hi-Target,
– registrátor LT-30A značky CHC či prijímač 

RTK S650 firmy South.
Hlavnou témou budúceho INTERGEA 

2015 v Stuttgarte 15. – 16. septembra 2015 
bude modernizácia infraštruktúry. Hovorí sa, 
že čas technologickej revolúcie v geodézii 
sa končí. Nie preto, že by producenti nema-
li nápady na nové vynálezy a prístroje, ale 
prosto nie sú už potrebné. V súčasnosti sa 
v geodetickej brandži uplatňuje heslo: „filling 
the gap“, čo v preklade znamená vypĺňať (za-
pĺňať) medzery.

Momentka z priebehu výstavy INTERGEA.
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XX. POĽSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ 
GEODETICKÉ DNI

„Stowarzyszenie geodetow polskich“ ako 
tohtoročný organizátor jubilejných XX. P-Č-S 
geodetických dní sa rozhodol usporiadať tra-
dičné geodetické dni počas veľtrhu INTER-
GEO v Berlíne, t. j. prvýkrát mimo územia troch 
zakladajúcich i usporiadateľských krajín.

V pondelok 6. 10. 2014 o 14,30 hod. boli 
otvorené medzinárodné XX.P-Č-S geodetické 
dni. V úvodnej časti vystúpili predsedovia 
usporiadateľských a hosťujúcich stavovských 
organizácií Stanislaw Cegielski (Stowarzysze-

nie geodetow polskich), Václav Šanda (Český 
svaz geodetů a kartografů), Dušan Ferianc 
(Slovenská spoločnosť geodetov a kartogra-
fov), Hans-Gerd Becker (DVW), Ihor Trevoho 
(Ukrainian Society of Geodesy and Cartogra-
phy) s pozdravnými príhovormi.

Po nich nasledovali referáty prvého tematic-
kého bloku.
1. tematický blok: Plnenie INSPIRE

BUJAKOWSKI, K.: INSPIRE w dzialaniach 
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
VEČEŘE, K.: Stav zeměměřictví v České re-
publice.

FRINDRICHOVÁ, M.: Rezort Úradu Geodézie, 
Kartografie a Katastra SR.
KUTTERER, H.: Aufgaben des Bundesamtes 
für Kartographie ung Geodäsie i der euro-
päischen Zusammenarbeit (Úlohy BKG v eu-
rópskej spolupráci).

Po krátkej prestávke na občerstvenie nasle-
dovali referáty druhého tematického bloku.
2. tematický blok: Integrácia geodetických 

údajov v rámci infraštruktúry pre priestorové 

informácie v Európe (INSPIRE) 
PIETRZAK, L. – WYSOCKA, E.: Dyrektywa 
INSPIRE w Polsce – Integracja istniejacych 

Momentky z priebehu 
výstavy INTERGEA.
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rejestrow publicznych w ramach realizacji 
Ustawy o infrastruktuze informacji przestr-
zennej. Stan obecny i zamierzenia.
PIWONI, K.: Wdrozenie dyrektywy INSPIRE – 
Struktura danych w kraju zwiazkowym Bran-
denburgia.
POLÁČEK, J.: Realizace směrnice INSPIRE 
v resortu ČÚZK.
DEÁK, P.: Stav implementácie INSPIRE v re-
zorte ÚGKK SR.
MARJASIEWICZ, M.: Polautomatyczne mo-
delowanie kampusu glownego PW na pod-
stawie danych z lotniczego skaningu lase-
rowego.

Po ukončení 2. tematického bloku nasledova-
la večerná prestávka a na záver dňa o 20:00 
hod. spoločenský večer v kultúrnom stredis-
ku Johannesstifts.

V utorok 7. 10. 2014 pokračovala konferen-
cia tretím tematickým blokom referátov, ktorý 
sa začal o 9:00 hod.
3. tematický blok: Štandardizácia referenč-

ných systémov v Európe

GRASZKA,W. – RYCZYWOLSKI, M.: Uklad 
odniesienia w aspekcie pomiaru polskiej gra-
nicy panstwowej.
MICHALAK, G.: Aufgaben und Aktivitäten des 
Geoforschungszentrums Potsdam.
ŘEZNÍČEK, J.: Geodetické referenční systé-
my a poskytovaná data – geodetické údaje.
DROŠČÁK, B.: Realizácie geodetických refe-
renčných systémov v SR.
WEZKA, K. – COKRLIC, M.: Mitigation of io-
nospheric pertubations in GPS absolute point 
positioning.
MACHOTKA, R. – KRATOCHVIL, R. – KURUC, 
M. – VOLARIK, T.– JURČIK, J.: Mobilní auto-
matický astronomický systém – efektivní ná-
stroj pro výpočet astronomicko-geodetických 
tížnicových odchylek.

Po krátkej prestávke na občerstvenie pokra-
čovala konferencia štvrtým tematickým blo-
kom.
4. tematický blok: Rozvoj vzájomných kontak-

tov a spolupráce v oblasti geodézie

ZIELINSKI, J.: Harmonizacja geodezyjnych 
i kartograficznych danych przestrzennych 
jednym z warunków budowy Polski cyfrowej.
CZODROWSKI, J.: Przebieg i dokumentacja 
pomiarów geodezyjnych niemiecko-czeskiej 
i niemieck-polskiej granicy panstwowej.
ŠIMEK, J.: 60 let polsko-česko-slovenské 
spolupráce v oblasti geodetických základů.
FERIANC, D.: Geodetická obec.
JADVÍŠČOK, P.: Negativní vliv velmi vysokého 
napětí na přesnost technologie GNSS.
NEMCOVÁ, P.: Návrh koncepcie tvorby štátne-
ho mapového diela pre mapy veľkých mierok.

Po ukončení 4. tematického bloku nasledova-
la obedňajšia prestávka a následne prehliad-
ka výstavy INTERGEO. Na záver dňa sme sa 
zúčastnili na raute v rámci programu veľtrhu 
INTERGEO.

V stredu 8. 10. 2014 začal odborný program 
konferencie piatym tematickým blokom refe-
rátov.
5. tematický blok: Oprávnenia na geodetické 

práce do iných krajín v Európe

CEGIELSKI, S.: System nadawania uprawnien 
zawodowych w Polsce.
CUDA, A.: Geodeci uprawnieni w Niemczech.
ŠANDA, V.: Zvláštní oprávnení k provádění 
zeměměřických prací v ČR.
REPÁŇ, P.: Vykonávanie vybraných geodetic-
kých a kartografických činností na území SR.
WOJCIK, P.: Opracowanie modelu geomet-
rycznego masywnego obiektu betonowego 
na podstawie wyników naziemnego ska-
nowania laserowego.

Po krátkej prestávke na občerstvenie pokra-
čoval program konferencie posledným šies-
tym tematickým blokom referátov.
6. tematický blok: Školstvo v odbore geodézia 

a kartografia a iné vzdelávanie

POKORNÁ, M.: Kierunek Hydrografia na 
Uniwersytecie Portowym w Hamburgu.
WALO,J. – BANASIK, P.: System ksztalcenia 
i doksztalcania geodetów w Polsce.
NEITZEL, F. – GALAS, R.: International Mas-
ter Program „Geodesy and Geoinformation 
Science“ at the Technische Universität Berlin.
STAŇKOVÁ, H.: Vzdělávání v oblasti země-
měřictví a důlního měřictví v ČR.
LUKÁČ, Š.: Výchova a vzdelávanie v odbore 
geodézia a kartografia na Slovensku.
WIACEK, P.: Baza danych osnowy w Tatrach.

Konferencia bola 8. októbra 2014 o 12:30 
hodine oficiálne ukončená predsedami uspo-
riadateľských stavovských organizácií. Na 
záver predseda Českého svazu geodetov 
a kartografov spolu s prípravným výborom 
prostredníctvom peknej počítačovej prezen-
tácie pozval účastníkov konferencie na XXI. 
česko-poľsko-slovenské geodetické dni, kto-
ré sa uskutočnia 14. – 16. mája 2015 v hoteli 
Vista – Dolní Morava.

Ing. Marek Fraštia, PhD., Ing. Štefan Lukáč

Časť slovenských účastníkov pred hotelom a odchodom na výstavu INTERGEO. 

Ing. Štefan Lukáč počas prezentácie referátu.
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Komora geodetov a kartografov (KGaK) v spolupráci s profesijnými 
organizáciami geodetov a kartografov na Slovensku, ako aj v spo-
lupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Stavebnou 
fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, organizovala 
v tomto roku už 22. slovenské geodetické dni (SGD). Konali sa 6. – 
7. novembra 2014 v hoteli Holiday Inn Žilina.

Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii nielen v našom rezorte 
nás opäť potešil záujem odborníkov i ostatnej verejnosti, ktorí svojou 
účasťou podporili našu akciu. Zaznamenali sme 385 účastníkov.

Do Slovenských geodetických dní už tradične patria odborné 
prednášky a výstava najnovšej prístrojovej a spracovateľskej techni-
ky. Najnovšie novinky meracej techniky a softvéru boli prezentované 
v určených priestoroch pre expozície, ktoré využilo 6 vystavovateľov.

Tematickým obsahom podujatia boli nasledujúce bloky: informácie 
z odboru geodézia a kartografia od predsedníčky ÚGKK SR a predsedu 
predstavenstva KGaK; uplatňovanie nových technológií so zameraním 
na hromadný zber údajov; historické reminiscencie v odbore; projekty 
pozemkových úprav, ktorý bol spojený s diskusným fórom a závereč-
ným blokom boli študentské práce z oblasti geodézie, katastra a GIS.

Na spoločenskom večere sa zúčastnilo 180 účastníkov. Úvod pat-
ril privítaniu a poďakovaniu všetkým účastníkom, sponzorom, vysta-
vovateľom a odborným garantom od predsedu organizačného výboru 
22. SGD Ing. V. Stromčeka a od Ing. M. Poljovku z firmy Geodis – hlav-
ného sponzora spoločenského večera. Pozvanie prijala a spoločen-
ský večer otvorila svojím umeleckým vystúpením Andrea Zimányiová 
a tanečníci z Tanečnej školy Ľuboša Plešingera zo Žiliny.

22. slovenské geodetické dni

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

1.  Nivelačný prístroj TOPCON + statív od firmy TOPCON,
2.  Vysokorýchlostný internet od Slovanetu na rok zdarma,
3.  Veľký autoatlas Slovenska a Európy a ľahký laserový diaľkomer 

od firmy GEOTEAM,
4.  Top 10 oblastí turizmu na Slovensku, upomienková kolekcia 

od firmy V I L L A, s. r. o.,
5.  Laserový diaľkomer LEICA DISTO od firmy GEOTECH Bratislava,
6.  Autoatlas Európy od firmy Expert_for_3D_Lanscape, s. r. o.,
7.  Autoatlas Európy v ukrajinskej verzii,
8.  Súbor maľovaných máp od firmy CBS Banská Bystrica,
9.  Súbor úžitkových predmetov poisťovne WÜSTENROT,
10.  Víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Holiday Inn s možnosťou 

výberu Trnava – Žilina.
11.  Knihy: E. Maták, I. Horňanský: Kniha o historických osobnostiach 

zememeračstva; D. Fičor, J. Marek: Mapovanie a P. Hánek: Data 
z dějin zeměměřictví – 25 tisíc let oboru,

12.  Darčekové balenie značkového vína a koňak od KGaK.

Geodetické dni v tomto roku podporilo 24 sponzorov. Touto cestou 
by sme radi všetkým sponzorom, vystavovateľom, odborným garan-
tom a účastníkom našich „geodní“ vyjadrili poďakovanie a veríme, že 
nás podporíte aj v budúcnosti. 

Ďakujeme za príjemné chvíle a za vytvorenú atmosféru a snáď 
o rok dovidenia.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Momentky z konferencie.
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Momentky z výstavy.
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Momentky zo spoločenského večera a tomboly.
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

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

 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zmenou 
formy vzdelávania do budúcnosti a preskú-
majú možnosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

 
V tejto fáze treba počkať, či prejdú návrhy 
nových zákonov o GaK a KN, ako aj novely 
zákona o KGaK z dielne Úradu, ktoré by even-
tuálne mohli mať podstatný vplyv na zámery 
Komory s e-learningom.

Uznesenie 27/2014 Z č.6/2014

Na základe prijatého odstúpenia Ing. Mariána 
Bullu z funkcie člena predstavenstva KGaK 
a jeho žiadosti o uvoľnenie z pozície regionál-
neho zástupcu pre Žilinský kraj, boli v zmysle 
volebného poriadku oslovení ďalší kandidáti 
v poradí z posledných volieb. Prijatie funkcie 
člen predstavenstva potvrdil Ing. Andrej Gar-
galovič. Za nového regionálneho zástupcu 
pre Žilinský kraj bol vymenovaný Ing. Vladi-
mír Stromček.
Z: Ing. Ján Hardoš T: v texte

 
Ing. Peter Repáň – poverený úpravou spoloč-
nej e-mailovej adresy členov predstavenstva 
KGaK
Ing. Ingrid Geisseová – príprava vymenova-
cích dekrétov

Rôzne 

Public Relations (styk s verejnosťou) KGaK
–  Ing. Repáň ocenil v poslednom období ak-

tivitu Ing. Vladimíra Uhlíka pri propagovaní 
jednoduchých PÚ,

–  krátke správy orgánov KGaK – návrh na 
automatické rozosielanie správ kancelá-
riou KGaK s informáciami o zasadaniach 
orgánov KGaK (s týždňovým predstihom) 
a o uskutočnených zasadaniach, pre 
účastníkov odborných akcií povinnosť 
spracovať oznam o ich účasti a o prípad-
ných prednesených príspevkoch.

 
Navrhnúť zmenu volebného poriadku – vy-
tvoriť možnosť účasti pomocných síl – ne-
členov Komory pri mechanickom sčítavaní 
hlasov pod dohľadom volebnej komisie, 
možnosť elektronického sčítavania, upraviť 
spôsob hlasovania do orgánov Komory za-
krúžkovaním.
Termín: budúce VZ, priebežné informácie 
počas zasadaní predstavenstva  Z: Ing. Piroha

 
Vytyčovanie lesných pozemkov – úloha trvá

Podnet Ing. F. Smatanu k vytyčovaniu les-
ných pozemkov lesníkmi, uverejnený na 
Diskusnom fóre Komory. Lesní hospodári ne-
vytyčujú, ale vyznačujú vlastnícke hranice pô-
vodných pozemkov podľa VGI UO KN, ktoré 
vznikli v procese zhotovenia ROEP z papiero-
vých máp určeného operátu bez matematic-
kého základu, bez zobrazenia, čím porušujú 
zákon o geodézii a kartografii. Je potrebné 
kontaktovať Ing. Smatanu na konkretizáciu 
zákazky.

Zodpovedný za vyjasnenie otázky s predkla-
dateľom: Ing. Repáň – podpredseda Komisie 
pre KN a PÚ

V prípade opodstatnenosti má Komora záu-
jem minimálne kontaktovať Slovenskú les-
nícku komoru a Národné lesnícke centrum – 
správcu LGIS-u a na daný problém upozorniť.
 

Uznesenie SaAK č. 1/2013 

SAK KGaK pripraví informačný materiál na 
web KGaK obsahujúci nedostatky vyskytujú-
ce sa v projektoch predkladaných na skúšky.
Z: predseda SaAK KGaK T: trvá 

Zápisnica zo spoločného rokovanie orgánov 
KGaK 2014

Kalibrácia lát – Ing. Ďurka požiadal predis-
kutovať možnosť kalibrovania lát VPN klasic-
kých a s čiarovým kódom.
Prof. Kopáčik potvrdil možnosť komparátora 
na SvF STU Bratislava v budúcom roku s vy-
dávaním certifikátu. O uvedenom pripraví 
krátku správu s termínom spustenia skúšob-
nej prevádzky. Problémy sú so základnicou 
v Hlohovci (na diaľkomery), zamýšľajú sa 
aj nad zbierkou na vybudovanie novej základ-
nice.
 
Zápisnica zo spločného rokovania 
so zástupcami ÚGKK SR
Predseda predstavenstva Ing. Hardoš poveril 
všetkých členov predstavenstva o vyjadrenie 
(súhlasné aj nesúhlasné) k predloženému 
zápisu – k vyjadreniam zástupcov ÚGKK SR.

Sťažnosť Márie Ščípovej
– prijatý nesúhlas s vyhotovením GP na odde-
lenie pozemkov. AGaK Ing. Jaroslav Režnák. 
Adresovaný predsedovi predstavenstva. Sťaž-
nosť riešená cez DK KGaK a OKI ÚGKK SR – 
nezistili pochybenie.
Stanovisko spracuje Ing. Jozef Piroha, infor-

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

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
2. októbra 2014 v Bratislave
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Vstup do dokumentácie
Ing. Stromček upozornil na usmernenie Úra-
du geodézie, kartografie a katastra SR č. 
USM_UGKK SR_7/2014, ktorým sa ustano-
vuje jednotný postup pri vydávaní preukazu 
oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie 
nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho 
na vstup do štátnej dokumentácie (ďalej len 
„preukazy“) – držiteľom preukazu podľa od-
seku 2 je fyzická osoba alebo zamestnanec 
právnickej osoby vykonávajúcej geodetické 
a kartografické činnosti so spôsobilosťou 
vykonávať geodetické a kartografické čin-
nosti podľa § 5 zákona NR SR č. 215/1995 
Z. z o geodézii a kartografii.
Ing. Piroha – do budúcnosti je tendencia vy-
dávať preukazy len na meno.
 
Usmernenia ÚGKK SR
Kancelárii KGaK vyplynula úloha sledovať we-
bovú stránku ÚGKK SR a informovať o vyda-
ných usmerneniach.
 
Podpora SKSI
Prof. Ing. Kopáčik, PhD. – naša partnerská 
komora SKSI podala hromadnú pripomien-
ku na Portáli právnych predpisov Minister-
stva spravodlivosti SR k novelizácii zákona 
č. 138/1992 o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
Zákon definuje rozdelenie právomocí medzi 
stavebných inžinierov a architektov, s vyso-
kými kompetenciami pre architektov, s cie-
ľom ich autorského práva na stavebné dielo. 
Vzhľadom na podporu SKSI pri hromadnej 
pripomienke zákonov o GaK, je vhodné požia-
dať členov KGaK o kolegiálnu podporu našej 
partnerskej komory formou krátkej správy, 
s pravidlami pripomienkovania na portáli.
Zodpovedný: Ing. Hardoš  – splnené.

 

Stav pripravovanej legislatívy GaK, 

ďalší postup

 
Na ÚGKK SR sa 3. júla 2014 uskutočnilo roz-
porové konanie k návrhu katastrálneho záko-
na, zákona o geodézii a kartografii a novele 
zákona o komore geodetov a kartografov so 
zástupcami verejnosti (hromadné pripomien-
ky). Zástupcom verejnosti v zmysle podaných 
hromadných pripomienok je Komora geode-
tov a kartografov (KGaK). Rokovaciu skupinu 
viedol predseda predstavenstva KGaK Ing. 

Ján Hardoš. Na rokovaní sa ďalej zúčastnili: 
Ing. Anna Holá, Ing. Marián Bulla, prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Miroslav Hudec. 
Interný záznam z rokovania viedla tajomníč-
ka Komory Ing. Ingrid Geisseová. Rokovanie 
prebiehalo vo vecnej atmosfére. Väčšina pri-
pomienok verejnosti a Komory nebola akcep-
tovaná a postúpila s trvajúcimi rozpormi do 
ďalšieho kola konania s účasťou štatutárov.
Kancelária KGaK požiadala 8. septembra 
2014 zástupcov ÚGKK SR o zápis z rozporo-
vého konania, ktorý bol elektronicky prijatý 
17. septembra 2014 spolu s prezenčnou lis-
tinou.

Štatistika z rozporového konania:

KZ – 18 neakceptovaných pripomienok 
– 3 akceptované (správne delikty), 1 pripo-
mienka – odstránený rozpor (identifikačné 
údaje),
GaK a KGaK – všetky pripomienky (4) neak-
ceptované.
 
KGaK trvá na troch zásadných okruhoch pri-
pomienok k predloženým návrhom zákonov:
1. rozdelenie KGaK (návrh bol Úradom pred-
ložený bez udania relevantného dôvodu),
2. rozdelenie vybraných GaK činností na ka-
tastrálnu a inžiniersku geodéziu do 2 zákonov
3. nezmyselné oklieštenie základného záko-
na o GaK a presun jeho ustanovení do špeci-
álneho zákona o KN.
V prípade záujmu Úradu je Komora pripra-
vená ako rovnocenný partner na rokovania 
o ďalších dôležitých technických riešeniach 
(napr. zvyškové parcely v nečíselných ma-
pách).

 
Stav prieskumu záujmu o normy, ďalší 
postup
 

Prieskum záujmu o odber noriem
odber áno 232

odber nie 158

nereagovali 287

nemajú e-mail 58

Spolu 735

   
Kancelária KGaK je poverená poslať vyselek-
tovaným členom, ktorí nereagovali na hro-
madný e-mail, poslednú výzvu k zaujatiu ich 
stanoviska k elektronickému odberu noriem.
Na základe výsledku prieskumu bude pro-

máciu sťažovateľke podá predseda predsta-
venstva.
 
Žiadosť Ing. Františka Haníka o zaujatie od-
borného stanoviska KGaK k neovereniu GP. 
Ide o podnet od vedúceho katastrálneho od-
boru v Sabinove Ing. Dujavu z 23. júna 2014.
Stanovisko spracoval Ing. Raškovič – pre-
poslaný postoj KGaK k určovaniu lomových 
bodov zvyškových parciel v nečíselných ma-
pách v kvalite 1, resp. 2.
Po telefonickom rozhovore s predsedom 
predstavenstva obaja dospeli k dohode, aby 
sa v budúcnosti v prípade potreby zaujatia 
stanoviska KGaK k problému AGaK uvedené 
riešilo podaním cez DK KGaK, ktorá konkrét-
ny prípad prešetrí a vyjadrí sa k nemu.
 
Odborná pomoc členom KGaK
Spracované:
Ing. Ivan Príkazský – autorizácia jednodu-
chých stavieb. Odpoveď spracoval predseda 
predstavenstva KGaK Ing. Ján Hardoš
Ing. Július Juhász – meranie kubatúry a vy-
číslenie objemu zrealizovanej vybetónovanej 
lokality. Odpoveď spracoval predseda komi-
sie pre IG Ing. Lukáč. 
 
Návrh na zverejňovanie všeobecného stano-
viska KGaK k odborným otázkam AGaK na 
webovej stránke. Návrh na spôsob (cez web 
alebo zasielaním e-mailov všetkým členom) 
a názov reakcií tohto charakteru.
Zodpovedný Ing. Repáň.

 
CLGE 
25. – 29. septembra 2014 sa uskutočnilo 
zasadanie CLGE v Reykjavíku na Islande. 
Novým prezidentom sa stal Maurice Barbie-
ri, noví členovia predstavenstva sú z Fínska, 
Estónska a z Chorvátska. Kandidoval aj Ing. 
Milan Talich. V rámci workshopu bola otvore-
ná téma „Ako ďalej v profesijných organizáci-
ách?“. Vzorovým modelom je samoregulácia, 
ako napr. na Slovensku: KGaK – vydávanie 
licencií, oprávnení, certifikácií (hodí sa skôr 
pre tovary a výrobky), alebo akreditácií (ho-
dí sa skôr pre školstvo). Budúcnosť profesie 
z dôvodu prudkého vývinu technológií už 
nebude až tak v zbere údajov, ale u inžinie-
ra – geodeta sa bude skôr dávať dôraz na 
jeho rolu konzultanta (posudzovanie kvality 
a vhodnosti dát) a manažéra údajov.
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stredníctvom Ing. Pobjeckého oslovená zá-
stupkyňa Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS 
SR) Ing. Jaroslava Vajdová, na vstup do ro-
kovania na odber balíka noriem pre cca 250 
prístupov. Počet bude spresnený na základe 
výsledku poslednej výzvy.
Ponúknutý balík noriem bol doplnený Ing. Lu-
káčom o normy vhodné pre AGaK.

Aktivity regionálnych zástupcov

 
Ing. Repáň, Ing. Nagy – PO a KE kraj – stret-
nutie je naplánované po 22. SGD s aktuál nymi 
témami.
Ing. Piroha, Ing. Pobjecký – TT a BA kraj 
– stretnutia sú naplánované pred VZ v roku 
2015.
Ing. Stromček – ZA kraj – stretnutie je naplá-
nované na december 2014.
Ing. Holá – TN kraj – stretnutie sa uskutoč-
nilo 11.3.2014.
Ing. Raškovič – NR kraj – v roku 2014 sa 
stretnutie neuskutočnilo.
Ing. Siman – BB kraj – zasadanie sa usku-
točnilo v priebehu februára 2014 formou in-
ternetovej diskusie.
Predseda predstavenstva požiadal regionál-
nych zástupcov o spracovanie informácií 
o ich aktivitách od 21. SGD, predbežné plá-
nované témy budúcich stretnutí a plánované 
termíny týchto stretnutí, ktoré budú súčasťou 
jeho správy k nadchádzajúcim 22. SGD.

Základná príprava VZ v roku 2015

 
Organizácia:
Termín a miesto konania VZ musí byť zve-
rejnený do konca roka na webovej stránke 
KGaK. Vzhľadom na striedanie krajov by sa 
malo uskutočniť vo Východoslovenskom kraji.
Materiály súvisiace s konaním VZ – program, 
vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpočtu na 
ďalšie obdobie, plán odborných podujatí. Dis-
tribúcia sa uskutočňuje v zmysle Rokovacie-
ho poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred VZ.
Predstavenstvo po prerokovaní predbežne 
navrhuje termín konania VZ: 26. – 27. 3. 
2015.
Miesto (predpoklad Košice) bude vybrané 
v spolupráci s regionálnymi zástupcami Ing. 
Nagyom a Ing. Repáňom.
 

Správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 

2014

Ing. Geisseová
Náklady KGaK:
Položka A 14 – Nákup kancelárskej techniky 
– evidovaný nákup externého disku (dátový 
úložný priestor).
Výnosy KGaK:
Položka 7 – Ostatné výnosy – pri plánova-
ní rozpočtu sa predpokladala podľa vzoru 
z minulosti organizácia odborného seminára 
s cieľom získať prostriedky z vložného. Keď-
že nebol organizovaný žiadny seminár nad 
rámec plánu, javí sa táto položka ako nad-
hodnotená a s veľkou pravdepodobnosťou 
nebude uspokojivo naplnená.
 
Ing. Nechuta
DR KGaK spracovala kontrolu k 2. štvrťroku. 
Vykonaná kontrola potvrdila správnosť a prav-
divosť vykazovaných a evidovaných údajov. Úč-
tovníctvo je vedené v súlade s predpismi pre 
účtovníctvo platnými v SR. Ako je z uvedených 
údajov vidno, len niektoré položky prekročili 
predpokladanú 50 % hranicu celoročného 
rozpočtu.

Stav príprav 22. SGD

Ing. Stromček
Uskutočnili sa 3 zasadania odborných garan-
tov.
Informácie o činnosti ÚGKK SR budú, vzhľa-
dom na zrušenie bloku Úradu jeho zástupca-
mi, súčasťou vystúpenia predsedníčky Ing. 
Frindrichovej.
Medzi odborných garantov bol ako hosť 
prizvaný Ing. Marko Paško zo Slovenskej 
spoločnosti pre fotogrametriu a diaľkový 
prieskum zeme.
 

Odborný program:

INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KAR-
TOGRAFIA
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, karto-
grafie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kar-
tografie a katastra SR.
HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartogra-
fov 

Z činnosti Komory geodetov a kartografov.
Uplatňovanie nových technológií v geodézii 
a kartografii
KOVÁČ, M. – GEOTECH Bratislava
Nové trendy v geodézii – Leica Multistation 
MS50.
TOMÁNEK, R. – Geodis Slovakia, s. r. o.
Novinky prístrojovej techniky firmy Topcon.
OROS, M. – Geotronics Slovakia, s. r. o.
Snímkovacie technológie Trimble dostupné 
každému.
LUKÁČ, Š. – FERIANC, D.– KORBAŠOVÁ, M. 
– Slovenská spoločnosť geodetov a kartogra-
fov, SvF STU Bratislava
Geodetická a metrologická podpora subató-
mového výskumu v CERN-e.
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, 
spol. s r. o.
Užitočné nástroje spracovania a vizualizácie 
výstupov z obrazového a laserového skeno-
vania.
FRAŠTIA, M.– HOLUBEC, M. – SvF STU Bra-
tislava
Porovnanie výškových modelov z leteckého 
laserového a obrazového skenovania.
MARČIŠ, M.– TRHAN, O.
Fotogrametrická dokumentácia zvonice.
URBANOVÁ, M.
Zber GIS údajov pre geodetov.
PATOČKA, O. – Bentley systems ČR, s. r. o.
Novinky z oblasti Bentley aplikačních SW pro 
zpracování prostorových dat.
Historické reminiscencie v odbore geodézie 
a kartografie
MAREK, J.
Zememeračstvo, geodézia, kartografia a ka-
taster nehnuteľností na Slovensku od nepa-
mäti po dnešok.
VLČEK, J.
Niektoré aspekty vývoja pozemkových evi-
dencií po roku 1964 a ich vplyv na dnešok.
JEŽKO, J.
Profesor Pavel Gál a jeho pôsobenie na ka-
tedre geodézie SvF STU Bratislava.

PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV + DIS-
KUSNÉ FÓRUM K ÚVODNÝM REFERÁTOM
REPÁŇ, P., NAGY, Š.
Ceny geodetických a kartografických prác.
UHLÍK, V.
Pozemkové úpravy na Slovensku za posled-
ných 20 rokov.
KOŽÁR, J. KLOBUŠIAK, M.
Zmena paradigmy geodézie, kartografie a ka-
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 Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

tastra a jej dosah na aktualizáciu vektorovej 
katastrálnej mapy po etapách prostriedkami 
matematickej štatistiky.

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE Z OBLASTI GEODÉ-
ZIE, KATASTRA a GIS

JANKOVSKÝ, I. – Fakulta BERG TU Košice
Meranie a vyhodnotenie priestorových posu-
nov VD Starina.
CZIKHARDT, R. – SvF STU Bratislava
Hodnotenie kvality máp katastra v okrese 
Bratislava.

JURČIAK, F. – SvF STU Bratislava
Aplikácia neurónových sietí na tvorbu pre-
dikčných modelov v GIS.
MOJŠOVÁ, D. – SvF ŽU v Žiline
Turistická informačná mapa regiónu Liptov.
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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Prajeme vám krásne a ves elé Vianoce. Nec h sú sviatkami Prajeme vám krásne a ves elé Vianoce. Nec h sú sviatkami 
plnými lásky, pokoja a oddychu v kruhu najbližších. V novom plnými lásky, pokoja a oddychu v kruhu najbližších. V novom 
roku 2015 veľa zdravia, osobných aj pracovných úspec hov roku 2015 veľa zdravia, osobných aj pracovných úspec hov 
vám praje Redakčná rada bullet inu.vám praje Redakčná rada bullet inu.




