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Leica GS18 T
Najrýchlejší RTK GNSS rover na svete

Jedinečné riešenie

Leica GS18T predstavuje najrýchlejší RTK 
GNSS rover na svete. Táto technologická 
inovácia kombinuje GNSS a inerciálnu 
meraciu jednotku (IMU) do prvého 
skutočného riešenia kompenzácie náklonu, 
ktoré je imúnne voči magnetickému 
rušeniu a nevyžaduje kalibráciu. Ušetrite 
až 20% času potrebného na doterajšie 
RTK meranie vďaka tomu, že už netreba 
urovnávať výtyčku podľa libely. Rovnako 
dokážete zamerať neprístupné body, ktoré 
ste doteraz nedokázali. Ani pri vytyčovaní 
viac nebudete musieť urovnávať výtyčku 
podľa libely a stanete sa tak efektívnejším 
ako kedykoľvek predtým.

Skvelý softvér 

Leica GS18T prichádza s revolučným 
soft vérom Captivate, ktorý pretvára 
komplexné údaje na najrealistickejšie 
funkčné 3D modely. S jednoducho 
použiteľnými aplikáciami a známou 
dotykovou technológiou môžu byť všetky 
formy meraných a projektovaných dát 
zobrazené vo všetkých rozmeroch. Leica 
Captivate preklenuje rôzne odvetia 
a oblasti použitia s veľmi jednoduchým 
ovládaním trochu viac než jednoduchým 
potiahnutím, bez ohľadu na to, či pracujete 
s GNSS, totálnou stanicou, alebo oboma.

riešenie Skvelý so Bezproblémové zdieľanie údajov 
medzi všetkými prístrojmi

Softvér pre PC Leica Infi nity neposkytuje 
len spracovanie meraní s absolútnou 
presnosťou, ale taktiež umožňuje 
spracovanie a prístup ku komplexným 
3D dátam. Vďaka ľahko zrozumiteľnému 
pracovnému prostrediu a intuitívnemu 
3D mapovému prehliadaču je práca 
s projektom rýchlejšia a vaše rozhodnutia 
presnejšie. Odteraz je možné všetky 3D 
údaje zaznamenané v teréne (meranie 
z GNSS prijímača / totálnej stanice 
/ nivelačného prístroja, fotografi e, 
skeny) v prostredí Leica Infi nity zobraziť 
a navzájom prepojiť.      
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l Milí čitatelia!
Blíži sa koniec roka a skoro sa ani nechce veriť, že sú pred 
nami Vianoce, ktoré by mali byť okrem iného aj príležitos-
ťou na spomalenie pracovného tempa a užívanie si poho-
dovej sviatočnej atmosféry v kruhu najbližšej rodiny. Ve-
rím, že to tak bude u všetkých vás, čitateľov časopisu Slo-
venský geodet a kartograf.
Redakčná rada časopisu pripravila koncom mesiaca no-
vembra a v prvej polovici decembra štvrté tohtoročné čís-
lo. V jeho nosnej rubrike „Hlavné odborné články“ nájdete 
príspevok dvojice mladých ambicióznych autorov zo Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí rozoberajú súčasný 
stav implementácie BIM v podmienkach SR. Druhý odbor-
ný článok pripravil kolektív autorov, pracovníkov Katedry 
hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Lesníckej fakulty 
TU vo Zvolene, ktorí sú na Slovensku priekopníkmi lase-
rového skenovania v lesníctve a venujú sa tejto problema-
tike dlhodobo už viac ako desaťročie. Vo svojom príspev-
ku približujú čitateľom problematiku aplikácií laserového 
skenovania v lesníctve.
Rubrika „Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov KGK“ 
je tentoraz bohatšia na informácie z viacerých odborných 
podujatí. Nájdete v nej podrobné informácie:
• z 13. medzinárodnej konferencie: „Geodézia 

a kartografi a v doprave“ v Košiciach,
• zo 7. medzinárodnej konferencie inžinierskej geodézie: 

„INGEO 2017“ v Portugalsku,
• z 25. slovenských geodetických dní v Trnave.
Okrem podrobných informácií z uvedených odborných 
podujatí rubriku výrazne obohacuje príspevok, ktorý pri-
pravil dlhoročný predseda predstavenstva Komory, od-
borný aj organizačný garant Slovenských geodetických 
dní (SGD) spolu s pracovníčkami kancelárie Komory, 
v ktorom podrobne bilancujú, dokumentujú a približujú 
25-ročnú históriu SGD v SR. Rubriku v závere dopĺňajú 
krátke správy o činnosti orgánov Komory, ako aj informá-
cia o jubileu Ing. Petra Neumanna. 
Ďalšie dve rubriky: „Novinky prístrojovej a spracovateľskej 
techniky“ a „Komora informuje“ sú spracované v zaužíva-
nej štruktúre.
Milí naši čitatelia, ďakujeme vám za celoročnú priazeň a 
podporu, a prajeme vám pohodové a krásne vianočné 
sviatky a príjemné chvíle s decembrovým číslom Sloven-
ského geodeta a kartografa.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady



Mobilná mapovacia  
služba pre geodetov
Mapovanie a aktualizácia uličných pásov alebo ich pasportizácia  
nebola nikdy jednoduchšia.  

Ak máte zákazku obdobného typu a chcete ju realizovať tými najnovšími technológiami pre zber dát  
a zároveň  byť efektívny, neváhajte nás kontaktovať . Softvér pre spracovanie nemusíte kupovať. 
Je možné si ho spolu s MGEO nadstavbou prenajať už na dobu jedného mesiaca.

y j

  Šesť 5 MPix kamier, 
360 ° georeferencované snímky

  Presné určovanie pozície pomocou  
dvojice GNSS a inerciálnych meracích systémov

  Zmapovanie a spracovanie panoramatických 
dát v rozsahu 20 km do 24 hodín

  Zber atribútov pasportov v užívateľom  
definovanej šablóne aj s foto výrezom

  

Zobrazenie WMS priamo vo foto pohľade 

 

alebo v mapovom okne

 

ZZZooobbbrrraaazzzeeennniiieee WWWWMMMMSSSS ppprrriiiaaammmooo vvvooo fffoottoo pppoohhľľaaddee 
aaallleeebbbooo vv mmmaaapppooovvvooommm oookkknnneee

 
 

 

 
 

Šablóny objektov z dátových modelov MGEO
v zmysle smerníc a štruktúr dát pre tvorbu 2D 
alebo 3D účelových máp

Aktualizácia máp na jestvujúcom mapovom 
podklade vymazaním objektov 
alebo ich priamym vkladaním

Obsahová kontrola zameraných uličných pásov 
pomocou zobrazenia vo foto pohľade

Do sveta mobilného mapovania vás zaškolíme a uvedieme, rýchlo a spoľahlivo.

Adresa:
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A
831 02 Bratislava

E-mail:
obchod@geotronics.sk

Tel:
+421 915 765 910
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Súčasný stav implementácie BIM v podmienkach SR

1. Úvod

Informačné technológie čoraz intenzívnejšie 
vstupujú do procesu životného cyklu stavby, 
a to od projektovania cez realizáciu až po uží-
vanie a prevádzku stavieb. Táto skutočnosť 
umožňuje, aby bol celý proces vo výraznej-
šej miere digitalizovaný, čo prináša možnosť 
automatizácie a efektívneho riadenia. Prog-
res v tejto oblasti predstavuje využívanie BIM, 
ktorý umožňuje využívanie virtuálneho mode-
lu stavby počas celého životného cyklu. BIM 
– skratka z anglického výrazu Building Infor-
mation Model, resp. Modeling sa do sloven-
činy prekladá ako Informačný model, resp. 
Modelovanie stavieb. Nejde teda len o budo-
vy, ale o akúkoľvek stavbu vrátane železníc, 
tunelov, diaľnic atď.

2. Informačný model stavby

Informačný model stavby je vo svojej podsta-
te parametrický objektovo orientovaný dátový 
3D model stavby, ktorý obsahuje informácie 
o konštrukciách, prvkoch a ich parametroch. 
Zahŕňa proces vývoja a použitia virtuálneho 

dátového modelu, ktorý nielen dokumentuje 
architektonický návrh, ale simuluje výstavbu 
a prevádzku nového alebo obnovovaného ob-
jektu. Výsledný parametrický model je dáto-
vo bohatou, digitálnou, objektovo orientova-
nou a inteligentnou reprezentáciou objektu. 
Cieľom BIM nie je vytvorenie samotného mo-
delu stavby, ale vytvorenie pravdivých, spo-
ľahlivých, navzájom si ľahko vymeniteľných 
a dopĺňaných informácií o stavbe, ako aj ich 
sprístupnenie pre rôznych účastníkov staveb-
ného procesu. Základom BIM je interoperabi-
lita a parametrické správanie sa jeho objek-
tov, v dôsledku ktorého akákoľvek zmena jed-
ného parametra generuje agregovaný súbor 
(množinu) zmien vo všetkých dotknutých pa-
rametroch a objektoch modelu [1].

BIM model sa skladá z pohľadu dát z troch 
častí. Môžeme ho charakterizovať ako kombi-
náciu grafi ckých a negrafi ckých dát, resp. in-
formácií a dokumentov týkajúcich sa staveb-
ného projektu, za predpokladu, že všetko je 
uložené a spravované v spoločnom dátovom 
prostredí označovanom skratkou CDE (Com-
mon Data Environment). V niektorých defi ní-

ciách sa uvádzajú ako súčasť informačného 
modelu okrem spomínaných troch súčastí 
aj metadáta. Aby bol BIM úplný, všetky tie-
to informácie potrebujeme pre každý výro-
bok, produkt, materiál a systém, ktorý je na-
vrhnutý v projekte. Podrobnosť BIM modelu 
môžeme označiť ako Úroveň rozvinutia (Level 
of Development), ktorá zahŕňa úroveň pod-
robností grafi ckých dát (LOG) a úroveň infor-
mácií (LOI), a teda opisuje špecifi káciu infor-
mačného modelu z grafi ckej aj negrafi ckej 
stránky.

Grafi cké informácie môžu byť 2D alebo 3D 
a sú vyjadrené pomocou tvaru a usporiada-
nia v priestore. Najčastejšie tvoria 3D model, 
jeho geometrickú reprezentáciu (v natívnom, 
alebo výmennom formáte), ktorý poskytuje 
vizuálnu orientáciu, umiestnenie a kontext, 
a ktorý defi nuje vzťahy medzi miestnosťa-
mi, priestormi a ďalšími prvkami v modeli. 
Napriek odhadu, že grafi cká reprezentácia, 
resp. 3D model, ktorý obsahuje len geomet-
riu, predstavuje iba 5 % informácií o projek-
te, táto časť modelu je nevyhnutná pre počíta-
čovú koordináciu (napríklad pre detekciu kolí-

Obr. 1 | Skladba informačného modelu

GRAFICKÉ DÁTA NEGRAFICKÉ DÁTA

INFORMAČNÝ MODEL

DOKUMENTÁCIA
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zií) a slúži na prepojenie a určenie vzťahov so 
systémami.

Negrafi cké dáta sú priamo prepojené (aso-
ciované) s grafi ckým modelom, resp. sú re-
ferenčne spojené s konkrétnym prvkom stav-
by. BIM umožňuje ku každému prvku stavby 
priradiť určité informácie o fyzických a funkč-
ných vlastnostiach, ako parametre, niekedy 
označované aj ako atribúty. Výhodou je, že 
takto usporiadané dáta sa ľahko vyhľadávajú 
a extrahujú a prispievajú k efektívnemu prístu-
pu k informáciám. Napĺňanie parametrov pri 
jednotlivých prvkoch je dnes nedostatočné 
a zatiaľ, žiaľ zväčša nekoordinované. Iba ma-
lá časť výrobcov má spracované svoje výrob-
ky a materiály vo forme objektových knižníc 
a zdieľajú ich ako podporu projektovania. In-
formácie, ktoré by mal informačný model stav-
by obsahovať môžu byť defi nované pomocou, 
tzv. úrovne informácií (LOI – Level of Informa-
tion). LOI vyjadruje podrobnosť negrafi ckého 
obsahu modelu v každej z vymedzených pro-

jektových fáz. Požadovaná podrobnosť by ma-
la obsahovať všetky informácie, na ktorých sa 
objednávateľ a dodávateľ dohodli.

Jednotlivé úrovne LOD sú defi nované v úrov-
niach LOD 100 do 500 takto [2]:

LOD 100 – Prvok môže byť grafi cky zná-
zornený v modeli symbolom alebo inou vše-
obecnou reprezentáciou, ktorá nespĺňa po-
žiadavky pre LOD 200. Základné informácie 
týkajúce sa prvkov modelu (napr. cena za 
mernú jednotku, orientačné požiadavky na 
kapacitu VZT atď.) je možné odvodiť od ostat-
ných prvkov modelu.

LOD 200 – V podrobnosti LOD 200 mô-
že byť element všeobecne grafi cky znázorne-
ný a je možné k nemu priradiť základné geo-
metrické vlastnosti (približnú veľkosť, tvar, 
umiestnenie, orientáciu), taktiež je možné 
pripojiť doplňujúce informácie negrafi ckého 
charakteru.

LOD 300 – Prvok je grafi cky znázornený 
v modeli ako osobitný systém, predmet ale-

bo zariadenie, defi novaný množstvom, veľko-
sťou, tvarom, umiestnením a orientáciou. Je 
možné pripojiť doplňujúce informácie negra-
fi ckého charakteru.

LOD 350 – Element je grafi cky znázorne-
ný v modeli ako osobitný systém, predmet 
alebo zariadenie a defi novaný množstvom, 
veľkosťou, tvarom, umiestnením, orientáciou 
a taktiež vzťahom k iným prvkom. Je možné 
pripojiť doplňujúce informácie negrafi ckého 
charakteru.

LOD 400 – Prvky v modeli sú grafi cky zná-
zornené ako osobitný systém, predmet alebo 
zariadenie, defi nované množstvom, veľkos-
ťou, tvarom, umiestnením, orientáciou. Spra-
cované sú vo vysokej podrobnosti zahŕňajú-
cej výrobnú dielenskú dokumentáciu a infor-
mácie o inštalácii, resp. montáži. Je možné 
pripojiť doplňujúce informácie negrafi ckého 
charakteru.

LOD 500 – Prvky modelu sú defi nované 
skutočne vyhotovenými rozmermi, tvarom, 
umiestnením, množstvom a orientáciou. In-
formácie overené in situ. Prvkom je možné 
pripojiť doplňujúce informácie negrafi ckého 
charakteru.

Poslednou súčasťou informačného mode-
lu sú dokumenty. Nie všetky z vlastností 
a záznamov o budove je vhodné ukladať vo 
forme negrafi ckých dát. Príkladom sú manuá-
ly, špecifi kácie alebo ofi ciálne podpísané do-
kumenty, ako sú zmluvy a certifi káty, pretože 
tie dokumentujú historický záznam o priebe-
hu projektu, resp. stavbe, a teda to nie sú in-
formácie o stavbe samotnej, ktoré sú zvyčaj-

Obr. 2 | Jednotlivé úrovne LOD – oceľový stĺp

Obr. 3 | Účastníci konferencie IPG 2017
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ne dodávané v statických formátoch (PDF, 
JPG atď.), ale môže byť takto referenčne pri-
radený napríklad aj videosúbor s návodom na 
údržbu. Dokumenty by mali byť dobre organi-
zované, označené a uchovávané spôsobom, 
aký umožní prístup pre všetkých, ktorí potre-
bujú dané informácie v čase využiť.

V prípade tvorby informačného modelu exis-
tujúcej stavby čiže v procese, keď hovoríme 
o digitalizácii daného stavebného objektu, 
častým problémom je defi novanie presnos-
ti. Vyjadriť presnosť jednou číselnou charak-
teristikou pre celý model budovy je prakticky 
nemožné. Treba tiež rozlišovať medzi pres-
nosťou merania a presnosťou výsledkov po 
spracovaní meraných údajov. V súčasnosti je 
snaha o defi novanie Úrovne presnosti (LOA 
– Level of Accuracy). Otázkou špecifi kova-
nia LOA sa zaoberá napríklad usmernenie 
ústavu US Institute for Biulding Documenta-
tion – „Level Of Accuracy (LOA) Specifi cation 
Version 2.0“. Tento dokument rozlišuje rôzne 
typy stavebných objektov, rôzne úrovne LOD, 
relatívnu a absolútnu presnosť, ako aj pres-
nosť merania a presnosť výsledného modelu 
pre jednotlivé časti BIM.

3. Implementácia BIM

Implementáciou BIM pri projektoch fi nanco-
vaných z verejných zdrojov sa mnohé krajiny 
Európskej únie zaoberajú už od roku 2007. 
V roku 2014 Európsky parlament schválil dve 
nové smernice na zadávanie verejných záka-

ziek v Európskej únii (EUPPD). Na základe 
týchto dokumentov BIM sa stáva strategic-
kým nástrojom pre zvýšenie transparentnos-
ti, pružnejšieho procesu obstarávania a v ne-
poslednom rade nástrojom na zvyšovanie 
kvality projektov pri súčasnom zabezpečení 
efektívneho vynaloženia nákladov. V tom is-
tom roku Európska komisia poverila odbor-
nú skupinu EU BIM Task Group vypracovaním 
dokumentu usmerňujúceho implementáciu 
BIM vo verejnom sektore.

Úlohou EU BIM Task Group bolo vypracova-
nie príručky obsahujúcej defi níciu spoloč-
ných zásad, použitých na verejné obstará-
vania, ako aj technické aspekty využitia BIM 
pre verejný sektor. Pracovná skupina naplnila 
svoje poslanie v lete roku 2017 uverejnením 
príručky „Handbook for the introduction of 
Building Information Modelling by the Euro-
pean Public Sector“. Tento dokument bude 
preložený do 14 jazykov a v súčasnosti je voľ-
ne stiahnuteľný na webovej stránke pracov-
nej skupiny http://www.eubim.eu.

Ako priama reakcia na vznik pracovnej sku-
piny zaoberajúcej sa implementáciou BIM na 
európskej úrovni bol vznik občianskeho zdru-
ženia „BIM asociácia Slovensko“ (Bimas). Bi-
mas je nezisková organizácia zameraná na 
uplatňovanie BIM do odbornej praxe na úrovni 
všetkých účastníkov projekčného a stavebné-
ho procesu v rámci celého životného cyklu bu-
dovy. Hlavnou náplňou občianskeho združe-
nia je propagácia, popularizácia a rozvoj mož-
ností a uplatnenia BIM v Slovenskej republike.

3.1 Popularizácia a vzdelávacie aktivity

Jedným z hlavných poslaní Bimas je propagá-
cia princípov a výhod BIM medzi projektant-
mi vo všetkých projektových fázach a naprieč 
všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách vý-
stavby a následnej prevádzke a údržbe – Fa-
cility management. Asociácia každoročne or-
ganizuje „Národnú BIM konferenciu“, ktorá 
je určená všetkým účastníkom investičného 
procesu. Hlavnými cieľmi konferencie sú me-
dzinárodná výmena skúseností, širšia osve-
ta BIM medzi odbornou verejnosťou, zviditeľ-
nenie projektov spracovaných technológiou 
BIM na Slovensku aj v zahraničí, upriamenie 
pozornosti na špecifi ká procesu navrhovania 
a výstavby použitím BIM, vytvorenie priestoru 
na odborné diskusie subjektov na stavebnom 
trhu počas konferencie.

V spolupráci so Stavebnou fakultou STU 
v Bratislave je každoročne zorganizovaných 
niekoľko konferencií alebo workshopov za-
meraných na propagáciu princípov BIM, ako 
aj súčasného stavu implementácie v Sloven-
skej republike. Niektoré z týchto podujatí sú 
zamerané priamo na geodetickú verejnosť, 
ako napríklad konferencia IPG 2017, na kto-
rej sa zúčastnilo viac ako 110 geodetov z ce-
lého Slovenska.

Okrem podujatí pre odbornú verejnosť 
z praxe sú mnohé aktivity zamerané na vzde-
lávanie budúcich účastníkov investičnej vý-
stavby, teda prevažne študentov stavebných 
smerov. Študenti sú motivovaní rozvíjať svoje 
schopnosti a zručnosti napríklad aj prostred-
níctvom súťaže BIM CHALLENGE. Táto súťaž je 
určená pre študentov vysokých škôl, ktorí ma-
jú 5 hodín na dodanie projektovej dokumentá-
cie zadaného objektu v podrobnosti pre sta-
vebné povolenie. Zadanie je koncipované tak, 
aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností 
študentov v rámci stanoveného časového limi-
tu. Samozrejme, je dôležité podotknúť, že sú-
ťaž sa nezameriava na návrh, ale na zručnosti 
modelovania v BIM prostredí a tvorby výstupov 
v súlade s platnými normami. Cieľom súťaže je 
aj poukázať na fakt, že existujú veľmi efektívne 
nástroje, ktoré redukujú manuálne operácie pri 
tvorbe výkresovej dokumentácie. Za 5 hodín 
sa samozrejme dom naprojektovať nedá.

Ďalšou formou podpory študentov je aj pla-
tforma BIM4FREE – séria krátkych predná-

Obr. 4 | Výherca BIM CHALLENGE 2017
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šok o BIM, v rámci ktorej študenti dostávajú 
zá kladné informácie o princípoch BIM doplne-
né o konkrétne skúsenosti z praxe od popred-
ných odborníkov a fi riem. Takéto podujatie or-
ganizuje BIM asociácia Slovensko na Staveb-
nej fakulte STU v Bratislave, Stavebnej fakulte 
TU Košice a Stavebnej fakulte ŽU v Žiline.

V študijných programoch Stavebnej fakul-
ty STU v Bratislave je akreditovaný výberový 
premet Building Information Modeling. Pred-
met pozostáva z 13 prednášok zameraných 
na vývoj informačných technológií v staveb-

níctve, na zásady a výhody inovatívneho prí-
stupu BIM, na softvérovú podporu BIM, na 
plánovanie procesu výstavby, na tvorbu roz-
počtov, na detekciu priestorových konfl iktov, 
na objektovú spoluprácu v životnom cykle 
BIM a na úlohy geodeta a kartografa.

3.2 Technická normalizácia

Neoddeliteľnou súčasťou implementácie je 
tvorba právnych a technických predpisov. 
Medzi najčastejšie využívané technické pred-

pisy v procese implementácie patria medzi-
národné (resp. slovenské) technické normy 
a smernice odborných organizácií, resp. ich 
združení.

Tvorbu technických noriem súvisiacich 
s informačným modelovaním stavieb na me-
dzinárodnej úrovni riadi Medzinárodná or-
ganizácia na normalizáciu ISO. Na tvorbe 
noriem súvisiacich s BIM sa podieľa niekoľ-
ko technických komisií ISO (obr. 5). Hlavnú 
úlohu v tomto procese zastáva podkomisia 
13 technickej komisie 59 „ISO/TC 59 Build-
ing and civil engineering works“.

Obr. 6 | Technická normalizácia v oblasti BIM

Obr. 5 | Účastníci BIM4FREE



slovenský geodet a kartograf   4|2017 9h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Na európskej úrovni úlohu hlavného orgá-
nu pre technickú normalizáciu predstavuje 
Európsky výbor pre normalizáciu CEN. V ro-
ku 2015 bola ustanovená technická komi-
sia pri CEN „CEN/TC 442 Building Informa-
tion Modeling (BIM)“. Pod technickú komisiu 
patrí 5 pracovných skupín „WG 1 Strategy 
and Planning“, „WG 2 Exchange informa-
tion“, „WG 3 Information Delivery Specifi -
cation“, „WG 4 Support Data Dictionaries“ 
a „WG 5 Chairperson‘s Advisory Group“, kto-
ré sa zaoberajú tvorbou noriem pre BIM.

Úlohou Slovenska, ako aj ostatných 33 člen-
ských krajín CEN, je implementovať normy vytvo-
rené CEN prostredníctvom národného norma-
lizačného orgánu, ktorým v prípade Slovenska 
je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo Slovenskej republiky (UNMS). Preto v ro-
ku 2017 bola ustanovená technická komisia 
č. 121 BIM – Informačné modelovanie stavieb, 
pričom sa nepredpokladá tvorba noriem na ná-
rodnej úrovni, ale budú sa preberať výsledky nor-
malizačných prác komisií CEN a ISO.

V súčasnosti platné technické normy sú:

• STN EN ISO 16739:2016 Dátový formát 
Industry Foundation Classes (IFC) na zdieľa-
nie dát v stavebníctve a facility management.
• STN EN ISO 29481 – 2:2016 Informačné 
modely stavieb (BIM) – Príručka odovzdania 
informácií – Časť 2: Rámec interakcie.

• STN EN ISO 12006 – 3:2016 Pozemné 
staviteľstvo – Usporiadanie informácií o sta-
vebných prácach – Časť 3: Rámec pre objek-
tovo orientované informácie.

Ďalej sa pripravujú technické normy:

• prEN ISO 19650 – 1 Organization of infor-
mation about construction works – Informa-
tion management using building information 
modelling – Part 1: Concepts and principles 
(Organizácia informácií o stavebných prá-
cach. Informačný manažment pomocou infor-
mačného modelovania budov. Časť 1: Pojmy 
a princípy).
• prEN ISO 19650 – 2 Organization of infor-
mation about construction works – Informa-
tion management using building information 
modelling – Part 2: Delivery phase of assets 
(Organizácia informácií o stavebných prá-
cach – Informačný manažment pomocou in-
formačného modelovania budov. Časť 2: Fá-
za dodania).

4. Súčasný stav využívania BIM 
v podmienkach SR

Na jeseň roku 2017 prebehol dotazníkový 
prieskum medzi odbornou verejnosťou s cie-
ľom zistiť, v akej miere a akým spôsobom sa 
využíva BIM na Slovensku. Prieskum bol vy-
konaný v spolupráci so Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov, Slovenskou komorou 
architektov, Komorou geodetov a kartografov 
(KGK), Zväzom stavebných podnikateľov Slo-
venska a s vydavateľstvom EUROSTAV, spol. 
s r. o. Dotazník bol zameraný na prieskum ob-
lasti pôsobenia respondentov, na ich skúse-
nosti s využívaním BIM, na identifi káciu ich 
motivácie, prečo sa venujú problematike BIM. 
Respondenti sa vyjadrovali aj odhadu časové-
ho horizontu využitia BIM vo vlastnej organi-
zácii, ako aj hlavným bariéram pri využití BIM 
na projektoch.

Na dotazník odpovedalo 2 327 respon-
dentov, z toho 199 členov Komory geode-
tov. Vybrané otázky a odpovede sú prezen-
tované v nasledujúcej časti článku vo forme 
grafov. Grafy znázorňujú percentuálny po-
diel všetkých respondentov, ktoré je vyjadre-
né aj číslom (prvé číslo), ako aj percentuál-
ny podiel respondentov členov KGaK (druhé 
číslo).

Na otázku, či respondenti využívajú BIM pri 
svojej činnosti, približne polovica opýtaných 
odpovedala negatívne (obr. 7). Prirodze-
ne tento efekt u geodetov sa ešte zvýši (až 
60 %) pretože v súčasnosti sa BIM na Sloven-
sku v plnej miere používa iba vo fáze projek-
tovania stavieb, dôkazom čoho sú napríklad 
projekty Twin City Tower (SIEBERT + TALAŠ), 
Sky Park by Zaha Hadid (GFI) alebo NIDO 
(ACREA). Táto skutočnosť sa prejavuje nižším 
percentom využívania BIM čo predstavuje 
17 % z celkového počtu respondentov a 4 % 
z členov KGaK. Pozitívom je, že aj keď aktívne 
BIM nevyužíva, o danú problematiku sa zaují-
ma približne tretina opýtaných.

Z grafu na obr. 8 vidno, že približne polovi-
ca opýtaných, teda rovnaký počet ako sa za-
ujíma o BIM, predpokladá využívanie BIM do 
5 rokov. Treba však dodať, že dnes neexistu-
je žiadny právny predpis, ktorý by zaväzoval 
účastníkov investičnej výstavby k využívaniu 
informačného modelovania stavieb. Preto 
v najbližších 5 rokoch predpokladáme využí-
vanie BIM skôr na báze „dobrovoľnosti“, resp. 
od súkromných investorov, ktorí týmto spô-
sobom budú chcieť ušetriť fi nančné náklady 
vynaložené na realizáciu projektov. Zo skúse-
ností zo zahraničia (predovšetkým Spojené 

Obr. 7 | Využívanie BIM

Využívate BIM pri výkone svojej činnosti?
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kráľovstvo, Fínsko, Nórsko) vieme, že časový 
horizont potrebný na implementáciu BIM je 
minimálne 5 rokov.

Za hlavné bariéry pri využívaní BIM na pro-
jektoch ľudia označili chýbajúce štandardy 
a postupy, nedostatok profesistov, nedosta-
tok špecializovaných školení a nedostatočnú 

požiadavku objednávateľa. Potešujúci je fakt, 
že už len približne tretina opýtaných považu-
je cenu za bariéru, pričom pred dvomi rokmi 
hlasy odmietajúce BIM z dôvodu cenovej ná-
ročnosti boli v prevahe. Nedostatočná požia-
davka zo strany objednávateľov odzrkadľuje 
absenciu právnych predpisov, ako to už bolo 
vyššie spomenuté. Nedostatok špecializova-

ných školení a nedostatok profesistov sa sna-
ží zmierniť BIM asociácia Slovensko v spolu-
práci s akademickým sektorom organizova-
ním rôznych vzdelávacích aktivít tak, ako to 
je opísané v 3.1. Vďaka vzniku technickej ko-
misie č. 121 BIM – Informačné modelovanie 
stavieb pri UNMS, v najbližších rokoch pred-
pokladáme aj pokles nedostatku chýbajúcich 
noriem a postupov.

5. Záver

Väčšina európskych krajín má v otázke im-
plementácie BIM za sebou približne rovnaký 
príbeh. Proces v krajine rozbiehali nadšenci 
a inovátori, fi rmy zo súkromného sektora, kto-
rí sa snažili presvedčiť štát, aby venoval tejto 
otázke náležitú pozornosť. Podobne je tomu 
aj na Slovensku. Dnes jednoznačne cítiť aj 
podporu Európskej komisie, ako aj celej Eu-
rópskej únie. Rodia sa tak perspektívne pro-
jekty, ktoré pomáhajú integrovať BIM do bež-
nej praxe na rôznych úrovniach stavebníctva. 
Slovensku sa tak otvára možnosť čerpať zo 
skúseností členských štátov EÚ a stavať na 
základoch už pripravených materiálov zo za-
hraničia. Implementácia by pre nás teda moh-
la byť o niečo menej prácnejšia. Na druhej 
strane, ak iná krajina už využíva BIM a má 
spracované doporučené postupy a usmerne-
nia, v žiadnom prípade to neznamená, že to 
bude pre nás jednoduchšie. 
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1.  Úvod do problematiky

Výmera lesov na Slovensku, podľa sprá-
vy o lesnom hospodárstve SR za rok 2015 
(MPaRV SR, NLC 2016) bola 2 0140 731 ha, 
pričom lesnatosť dosiahla 41,1 %. Výmera les-
ných pozemkov evidovaných v katastri nehnu-
teľností je predmetom lesníckeho mapovania. 
Každoročne ide približne o 1/10 tohto úze-
mia reprezentujúceho značnú výmeru zales-
neného, prevažne členitého a neprehľadné-
ho územia, čo súvisí s pravidelným 10-ročným 
cyklom obnov Programov starostlivosti o les 
(PSL), prostredníctvom ktorého sa zabezpeču-
jú úlohy lesného hospodárstva. Lesnícke ma-
povanie nadväzuje na geodetické polohové 
a výškové základy Slovenska. Tieto informácie 
potom slúžia na tvorbu lesníckej digitálnej ma-
py a z nej odvodených tematických a účelo-
vých máp, na určovanie polohy a výmer jedno-
tiek priestorového rozdelenia lesa a na eviden-
ciu pozemkov. Výsledkom je tematické štátne 
mapové dielo (TŠMD), ktoré dopĺňa základné 

Aplikácie laserového skenovania v lesníctve

štátne mapové dielo a je spravidla vyhotovené 
na jeho podklade. Vyhotovovanie TŠMD upra-
vujú: zákon o geodézii a kartografi i a zákon 
o lesoch, ktorý tiež defi nuje obrysovú a poras-
tovú mapu (obr. 1) ako súčasť PSL.

Vyhotovujú sa spravidla v mierke 1:10 000, 
pričom môžu byť kombinované aj s podklado-
vou farebnou ortofotomapou. Okrem týchto 
máp sa vyhotovujú na želanie obhospodaro-
vateľa lesa aj iné účelové lesnícke mapy, na-
pr. ťažbová, organizačná, hospodárska, mapa 
lesných typov a pod. Okrem tradičnej tlačenej 
formy sú niektoré mapy k dispozícii aj v elek-
tronickej podobe prostredníctvom Lesnícke-
ho GISu.

Vzhľadom na značný rozsah územia, kto-
ré je predmetom mapovania lesov, treba vy-
užívať metódy umožňujúce zvládnutie tých-
to mapovacích prác. Z oblasti terestrických 
meraní je to najmä určovanie polohy bodov 
pomocou globálnych navigačných satelit-
ných systémov (GNSS), resp. s kombináciou 

Obr. 2 | Virtuálna 
jaskyňa pre 3D 
vizualizáciu lesa

Obr. 1 | Ukážka obrysovej a porastovej mapy používanej v praxi lesného hospodárstva
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univerzálnej meracej stanice. Ako meračské 
metódy sa najviac využívajú polygónové ťahy 
s krátkymi dĺžkami strán, resp. rajonizácia. 
Dominantnou metódou pri mapovaní lesov 
je však fotogrametria, ktorá sa v súčasnos-
ti kombinuje s údajmi leteckého laserového 
skenovania (LLS). Kombinácia týchto dvoch 
metód umožňuje získanie aktuálnych a repre-
zentatívnych informácií o lese a krajine s cie-
ľom hospodáriť v lese odborne a trvalo udr-
žateľne, v kontexte tzv. precízneho lesníctva 
založeného na využívaní podrobných informá-
cií o konkrétnej lokalite, na plánovaní, riade-
ní a vykonávaní lesníckych činností. Pre tieto 
potreby je nevyhnutné poznať detailné infor-
mácie o porastoch až na úroveň jednotlivých 
stromov. Príkladom aplikácie údajov je ras-
tový simulátor SIBYLA. Jeho vývoj prebieha 
na Lesníckej fakulte (napr. Fabrika, Ďurský, 
2006), pre ktorý je fotogrametria a lasero-
vé skenovanie významným zdrojom údajov. 
V prostredí virtuálnej jaskyne (obr. 2) sa reali-
zuje vizualizácia lesných porastov, umožňujú 
vykonávať do porastu odborné zásahy, uvažo-
vať s vplyvom klimatických zmien a sledovať 
prognózu ich vývoja do budúcnosti.

Význam fotogrametrie je aj v oblasti jej 
ďalšieho využitia v lesníctve na získavanie in-
formácií o stave lesa. V súčasnosti sa v les-
níckom mapovaní využívajú letecké snímky 
s priestorovým rozlíšením 0,20 m, pričom 
sa súbežne počas snímkového letu získava-
jú aj bodové mračná z laserového skenovania 
(obr. 3). Spoločné využitie týchto dvoch zdro-
jov údajov je najmä pri automatizovanej klasi-
fi kácii lesných pozemkov, mapovaní a klasifi -
kácii lesnej cestnej siete, monitoringu lesných 

ekosystémov, zisťovaní zdravotného stavu le-
sov, mapovaní kalamít a požiarov, analýze 
sprístupnenia porastov s využitím digitálnych 
modelov terénu (DMT), klasifi kácii drevino-
vého zloženia, alebo modelovaní lesa. Ne-
menej dôležitou výskumnou úlohou je aj vy-
užitie bodových mračien na určovanie stro-
mových či porastových charakteristík (napr. 
zásoba lesných porastov, stredná výška, 
hrúbka). Na tento účel sa v oblasti lesníckeho 
výskumu používajú aj materiály s vyšším rozlí-
šením, resp. hustotou bodov.

2.  Bodové mračná z leteckého 
laserového skenovania

Táto metóda leteckého diaľkového priesku-
mu patrí popri fotogrametrickom vyhodno-
tení leteckých meračských snímok k vysoko 
efektívnym zdrojom dát na lesnícke mapova-
nie, ako aj pre ďalšie lesnícke disciplíny. LLS 
má v lesníctve významné uplatnenie, keďže 
umožňuje zachytiť terén aj pod lesným poras-
tom, v členitých a neprehľadných podmien-
kach, čím poskytuje dôležité údaje na tvor-
bu digitálneho modelu terénu (DMT). Princíp 
metódy spočíva vo vysielaní a následnom pri-
jímaní laserových pulzov, pričom sa súčas-
ne zaznamenáva poloha a náklon nosného 
zariadenia, smer vyslaného impulzu, ako aj 
čas emitovania a následnej detekcie lase-
rového lúča. Jednotlivé impulzy sa vysielajú 
pri vysokej frekvencii (napr. 150 kHz) a pri 
voliteľnej veľkosti stopy lúča (10 – 400 cm). 
Z jedného impulzu sa tak dá získať viac od-
razov, čo následne umožňuje zaznamenať aj 

objekty, ktoré sú nad sebou. Táto schopnosť 
je pritom veľmi podstatná, keďže je tak mož-
né zaznamenať terén, napríklad aj pod les-
nou vegetáciou (Hyypä et al., 2005). Filtro-
vaný DMT bez vegetácie a objektov na zem-
skom povrchu slúži ako podklad na rôzne 
analýzy geografi ckých informačných systé-
mov (GIS) – sprístupnenie porastov, optima-
lizáciu lesnej cestnej siete, vhodnosť ťažbovo 
dopravných technológií, výpočet indexu listo-
vej plochy, či manažment a úpravy vodných 
tokov a bystrín. Navyše umožňuje získať in-
formácie o vertikálnej výstavbe lesného po-
rastu, jednotlivých etážach až po korunový 
zápoj.

Z hľadiska využitia v lesníctve má význam 
aj tzv. normalizovaný digitálny model povrchu 
(nDSM), ktorý vznikne rozdielom digitálneho 
modelu povrchu a terénu a predstavuje výš-
ky objektov. Slúži napr. na účel výpočtu výšok 
stromov, klasifi kácie lesných pozemkov. Po-
sledný odraz zároveň poskytuje dokonalý 
podklad na tvorbu výškopisu do tematických 
lesníckych máp.

 
3.  Bodové mračno ako zdroj údajov 

pre ortofotomapu

Digitálny rastrový model vytvorený interpolá-
ciou z bodového mračna je vhodný na digitál-
ne diferenciálne prekresľovanie snímok, na 
tvorbu tradičnej ortofotomapy. V prípade do-
statočnej hustoty bodov pri použití digitálne-
ho modelu povrchu aj na tvorbu pravej orto-
fotomapy, vhodnej na účely klasifi kácie hra-
níc lesných pozemkov, drevinového zloženia 

Obr. 3 | Vizualizácia bodového mračna lesného porastu (hustota cca 5 bodov na m2)



slovenský geodet a kartograf   4|2017 13h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

a pod. v kombinácii kanálov RGB, CIR, RGBI, 
resp. syntézy v nepravých farbách (obr. 4).

4.  Bodové mračno na tvorbu DMT

Na Lesníckej fakulte TU Zvolen sme sa zača-
li údajmi LLS intenzívnejšie zaoberať od roku 
2011 v súvislosti s projektom Centrum ex-
celentnosti na podporu rozhodovania v lese 
a krajine. Jednou z riešených tém bola ana-
lýza výškovej presnosti DMT (Sačkov, Kardoš, 
2014) a zisťovanie vplyvu rôznych faktorov 
na jeho presnosť, ako napr. interpolačnej me-
tódy DMT, aspektu skenovania (jarný, letný, 
hustota 5 bodov na m2), sklonu terénu či ras-
tovej fázy a zloženia porastu na výskumných 
plochách v rámci vysokoškolského lesnícke-
ho podniku pri TU Zvolen. Ako porovnávací 

etalón nám slúžilo bodové pole zamerané po-
mocou univerzálnej meracej stanice z vrcho-
lových bodov polygónového ťahu.

Najlepšie hodnoty strednej kvadratickej chy-
by sme dosiahli pri použití interpolačnej me-
tódy lineárnej kombinácie (IDW, Natural nei-
ghbour) (obr. 5). V oboch prípadoch (jarný aj 
letný aspekt) laserové skenovanie pod clonou 
lesného porastu nadhodnocuje oproti skutoč-
nosti (±0,18 m letný aspekt, ±0,13 m jarný as-
pekt). Menej presné výsledky boli dosiahnuté 
pri plochách s väčším sklonom, naopak naj-
presnejšie na plochách s mladším štádiom le-
sa. Výšky v letnom aspekte sú oproti výškam 
v jarnom aspekte systematicky nadhodnote-
né, čo sme podobne ako v predchádzajúcich 
výsledkoch potvrdili štatistickým testom na 
hladine významnosti  = 0,05.

5.  Bodové mračno na identifikáciu 
lesných pozemkov

Z pohľadu lesníckeho mapovania je prínos 
bodových mračien, napr. v automatizovanej 
identifi kácii hraníc lesných pozemkov na zá-
klade klasifi kácie vegetácie pomocou reštrik-
tívnych kritérií defi nujúcich les (napr. Sačkov, 
Kardoš, 2014).

Pracovné postupy založené na automa-
tickej identifi kácii hraníc lesných pozemkov 
reprezentujú potenciálne riešenie nedostat-
kov tradičných metód delineácie hraníc lesa. 
Automatizované klasifi kovanie lesných po-
zemkov na základe reštriktívnych kritérií de-
fi nujúcich les na podklade údajov laserového 
skenovania a leteckého snímkovania môže 
vyriešiť problém nesúladu druhov pozemkov 
(obr. 6a) v evidencii katastra nehnuteľnos-
tí. V lesníctve sú takéto plochy označované 
ako „biele plochy“, ktoré sú síce porastené 
lesnými drevinami, ale druh pozemku nie je 
lesný pozemok. Takýchto plôch je podľa sprá-
vy o lesnom hospodárstve za rok 2015 cca 
275-tisíc ha.

Na tento účel je možné efektívne využiť 
spomínané pravé ortofotomapy, kombináciu 
ortofotomáp a bodových mračien, alebo výluč-
ne bodové mračná získané z leteckého lasero-
vého skenovania. Pri klasifi kácii ortofotomáp 
sa používa objektovo orientovaná klasifi kácia 
obrazu (napr. program Defi niens), kde sa ob-
raz rozdeľuje na základe spektrálnych charak-
teristík obrazových prvkov do segmentov urči-
tej veľkosti, a tie sú potom klasifi kované podľa 
vybraných trénovacích množín. Výsledok ta-
kejto klasifi kácie je zobrazený na obr. 6b.

Obr. 4 | Ortofotomapy vytvorené digitálnym diferenciálnym prekreslením snímok aplikáciou bodového mračna

Obr. 5 | Vyhodnotenie výškovej presnosti DMT vytvoreného rôznymi interpolačnými metódami s použitím bodových 
mračien z rôznych časových období
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Iným spôsobom klasifi kácie lesa je vyu-
žitie bodového mračna z LLS, alebo vytvore-
nie fotogrametricky zo snímok z mimovege-
tačného obdobia. Bodové mračno je možné 
fi ltrovať pomocou morfologického fi ltra na 
triedy: terén, budovy, nízka, stredná a vysoká 
vegetácia a následne na klasifi kovanú triedu 
vegetácia uplatniť reštriktívne kritériá defi nu-
júce les (u nás napr. defi nované v hospodár-
skej úprave lesa: plocha min 0,5 ha, výška 
>0,5 m, zápoj > 10 %). Výstup klasifi kácie 
bodového mračna môže byť tzv. vegetačná, 

alebo po aplikovaní kritérií lesa, lesná mas-
ka, napr. vo forme polygónov ohraničujúcich 
les (obr. 7).

6.  Bodové mračno na mapovanie 
a zisťovanie poškodenia lesnej 
cestnej siete

Základným predpokladom odborného 
manažmentu lesov na báze prírode blízke-
ho hospodárenia je dostatočne hustá lesná 

cestná sieť. Ortofotomapy spolu s bodovým 
mračnom z laserového skenovania slúžia ako 
vhodný podklad na mapovanie siete dočas-
ných a trvalých ciest, ktoré sú prvkom lesníc-
kych máp. V porovnaní s terénnou interpretá-
ciou sa podarilo týmto spôsobom (meraním 
na 3D modeloch terénu s pomocou prieč-
nych profi lov (obr. 8a) identifi kovať ako úplne 
identické až takmer 67 % lesných ciest, čias-
točne identické 14 % a nedostatočne 19 % 
ciest. Poloautomatizovaný spôsob identifi ká-
cie lesných ciest metódou objektovo oriento-

Obr. 6a | Nesúlad evidencie katastra nehnuteľností (register CKN červená), 
lesníckej mapy (zelená) a skutočný stav v teréne (biela)

Obr. 6b | Výstup automatickej identifikácie hraníc lesných pozemkov

Obr. 7 | Vegetačná a lesná 
maska vytvorená z bodového 
mračna (Sačkov, Kardoš, 
2013)
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vanej klasifi kácie (obr. 8b) s využitím metódy 
„line template matching“ bol aplikovaný na 
rastrový model, vytvorený z bodového mrač-
na s hustotou 7 bodov na m2. Porovnaním 
s trénovacou maskou získanou manuálnou 
vektorizáciou na podklade terénnych mera-
ných dát sme dosiahli správnosť klasifi kácie 
85 %, pri kategórii cesty 1L, reprezentujúcu 
odvozné cesty najvyššej kvality. Podobne je 
možné mapovať aj vodné toky na lesných po-
zemkoch a z vytvoreného 3D modelu projek-
tovať návrh meliorácií a vybudovanie prehrá-
dzok v rámci protipovodňovej ochrany.

Okrem samotného mapovania cestnej sie-
te je dôležité aj zisťovanie stavu poškodenia 
lesných ciest, plánovanie ich rekonštrukcie 
a výpočet nákladov na ich opravu. V lesníckej 
praxi boli doposiaľ zaužívané postupy mera-
nia poškodenia prostredníctvom zdĺhavého 
terestrického merania s použitím nivelačných 
lát. LLS s dostatočnou hustotou bodov, resp. 
mobilné laserové skenovanie poskytujú nové 
možnosti efektívneho zisťovania presných in-

formácií o povrchu vozovky. Výpočet poško-
denia sa potom realizuje nad DMT v počítačo-
vom prostredí. Na príklade štúdie na úseku 
2 km dlhej odvoznej lesnej cesty s asfaltovým 
povrchom sme realizovali skenovanie mobil-
ným profi lometrickým skenerom (obr. 9), pri-
čom sme dospeli k nasledujúcim záverom. 
Zaznamenaných bolo celkovo 6 790 poško-
dení (praskliny, výtlky) s celkovým objemom 
44,15 m3, priemerne 165 na jednu 50 m dl-
hú sekciu cesty, pričom ich celková výmera 
bola 807,52 m2 (9,8 % z celkovej dĺžky). Pri 
zisťovaní početnosti poškodení na skúma-
nom úseku sa prejavila závislosť od zväčšu-
júcej sa odvoznej vzdialenosti, rovnako sa po-
tvrdila závislosť objemu a priemernej hĺbky 
koľají od rastúcej vzdialenosti dolu svahom. 
Vplyv sklonu terénu na vznik nerovností sa 
nepotvrdil ako štatisticky významný.

Oproti terestrickému meraniu ide o efek-
tívny zber dát (rýchlosť skenovania je závislá 
od povrchu vozovky a požadovanej presnosti 
a hustoty bodového mračna).

7.  Bodové mračno na identifikáciu 
ležiacich kmeňov

Ďalšou aplikáciou LLS v lesníctve je identifi -
kácia ležiacich kmeňov s prípadným vyúste-
ním do výpočtu ich objemu, napr. na kalamit-
nej ploche, resp. mŕtveho dreva v prípade prí-
rodných lesov a pralesov. Hoci tieto prvky nie 
sú defi nované v katalógu objektov lesníckych 
máp, majú veľký význam, pretože predstavu-
jú dôležitú súčasť lesných ekosystémov, hra-
jú kľúčovú úlohu v cykle živín v lesnom eko-
systéme a podpore regenerácie stromov. Zá-
roveň predstavujú dôležitú zásobáreň uhlíka 
v poraste. Na identifi káciu ležiacich kmeňov 
(líniových prvkov) na digitálnom modeli vy-
tvorenom z údajov LLS sa používajú rôzne 
metódy, napr. pravdepodobnostný klasifi ká-
tor založený na bodovej úrovňovej klasifi ká-
cii použitím 3D tvarového „identifi kátora“ Po-
int feature histogram (PFH), Support Vector 
machine. Ďalej objektovo-orientované obra-
zové analýzy, ktorých základom je vytvorenie 
rastrovej reprezentácie z bodového mračna, 
jeho segmentácia a klasifi kácia. Line templa-
te Matching – metóda v spracovaní digitál-
nych obrazových dát, zameraná na nájdenie 
malých častí obrazu, ktoré zodpovedajú vzo-
rovému obrazu a napokon obrazové analýzy 
založené na hranových detektoroch – identi-
fi kácia častí obrazu s výraznou zmenou jasu 
alebo inými diskontinuitami na základe detek-
cie hrán. V našej štúdii sme si vybrali za tes-
tovacie územie jadrovú časť Badínskeho pra-
lesa, pričom sme fi ltráciou a klasifi káciou bo-
dového mračna získali vrstvu bez vegetácie 

Obr. 8a | Lesná cesta 
na bodovom mračne

Obr. 8b | Výstup automatickej interpretácie lesných ciest

Obr. 9 | Profilometrický skener použitý na skenovanie povrchu vozovky – lesnej cesty. 
(KVANT, s. r. o.)
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overenie automatizovanej metódy, kde sme 
využili dostupné riešenie line extraction na 
báze detekcie hrán s využitím Cannyho algo-
ritmu (obr. 10b). Porovnaním výsledku detek-
cie hrán s manuálnou klasifi káciou sme do-
siahli správnosť klasifi kácie 66 %, čo odô-
vodňujeme najmä nízkou hustotou mračna 
bodov cca 2 body na m2. Vizuálna interpretá-
cia poskytuje v tomto prípade lepšie výsledky, 
pretože sa využívajú vedomosti a schopnosti 
ľudského mozgu, vnímanie väzieb a jemných 
detailov medzi objektmi, na rozdiel od počí-
tačovej automatizovanej interpretácie, ktorá 
používa súbory pravidiel aplikované na indi-
viduálne obrazové prvky, resp. ich skupiny.  
Jedným z výstupov takejto štúdie môže byť aj 
zobrazenie pozícií, rozmiestnenia a početnos-
ti ležiacich stromov (obr. 11).

 
8.  Aktuálne trendy v oblasti 

získavania a aplikácie bodových 
mračien

Jednou z menej „tradičných“ metód získavania 
bodových mračien, ktorej aplikácie v lesníctve 
skúmame, je technológia „Google Tango“. Tá-
to technológia vznikla už v roku 2014, ale prvé 
užívateľsky dostupné zariadenia sa na trh do-
stali až v novembri 2016. Je schopná vytvárať 
bodové mračná v reálnom čase (obr. 12), av-
šak dosah je pomerne obmedzený – v súčas-
nej podobe zhruba 5 metrov. Ide o mobilné 
zariadenia so špeciálnym hardvérom. Techno-
lógia kombinuje údaje štandardnej RGB kame-
ry s údajmi snímača merajúceho hĺbku, resp. 
vzdialenosti. Pri súčasných zariadeniach sa po-
užívajú infračervené senzory s metódou me-
rania, tzv. „time-of-fl ight“, avšak v špecifi káci-
ách technológie sú aj stereoskopické kamery. 
Okrem merania vzdialeností technológia pou-
žíva aj sledovanie pohybu zariadenia na zákla-
de kombinovanej vizuálno-inerciálnej odomet-
rie. Správna trajektória zariadenia je potrebná 
pre korektnú orientáciu jednotlivých snímok 
do výsledného modelu. Vo všeobecnosti ide 
o aplikáciu tzv. simultánneho určovania polohy 
a mapovania, v angličtine skrátene SLAM (na-
pr. Bailey, Durrant-Whyte 2006).

Prvý experiment bol zameraný na získava-
nie základných údajov na inventarizáciu lesa, 
t. j. hrúbky a polohy stromov na základe bo-
dového mračna. Výsledky publikovali Tomaš-
tík et al. 2017. Testovanie prebehlo na troch 

Obr. 10 a, b | Filtrované bodové mračno a výsledok automatizovanej identifikácie ležiacich kmeňov

Obr. 11 | Zobrazenie pozícií ležiacich kmeňov na ortofotomape

a následne vytvorili rastrovú reprezentáciu 
pre detekciu línií.

Čiastočne automatizovaná metóda spočí-
vala vo vytvorení výškovo normalizovaného 

rezu bodovým mračnom, jeho fi ltrácia a ma-
nuálna klasifi kácia zostávajúcich bodov re-
prezentujúcich stromy (obr. 10a). Výstup bol 
zároveň použitý ako kontrolná množina na 
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výskumných plochách s výmerou 500 m2. 
Pre technológiu Google Tango bola dosiah-
nutá stredná chyba hrúbok kmeňov 2 cm a 
stredná chyba polohy stromov 20 cm. Tieto 
výsledky sú horšie ako napr. výsledky získané 
pozemnou fotogrametriou, ale časová nároč-
nosť terénnych prác a najmä kancelárskeho 
spracovania bola výrazne nižšia v prospech 
technológie Tango. V súčasnosti prebiehajú 
nadväzujúce experimenty, ktoré refl ektujú po-
kroky technológie, napr. zamerané aj na op-
timalizáciu metodiky získavania údajov, me-
ranie plôch iných veľkostí, tvarov a podob-
ne. Okrem tohto smeru výskumu sa testujú 
aj možnosti využitia takýchto zariadení na lo-

kalizáciu pod clonou lesných porastov, kto-
ré nepriaznivo ovplyvňujú meranie pomocou 
GNSS. Spomínaná vizuálno-inerciálna odo-
metria by mohla byť alternatívou na určova-
nie pozícií bez závislosti od GNSS, resp. kla-
sických geodetických metód.

Technológia Google Tango môže mať ši-
roké uplatnenie aj mimo nášho výskumného 
zamerania. Ide najmä o aplikácie rozšírenej, 
resp. virtuálnej reality, architektúru, archeo-
lógiu, realitné trhy, systémy na určovanie po-
lohy vo vnútorných priestoroch a mnohé iné, 
kde sa v súčasnosti používajú bodové mraky 
iného pôvodu, resp. je nutná lokalizácia.

9.  Záver

Prezentované technológie leteckého laserové-
ho skenovania a fotogrametrie generujúce bo-
dové mračná majú vysoký potenciál uplatne-
nia v lesníctve, najmä v období, keď lesné hos-
podárstvo čelí takým výzvam, ako je klimatická 
zmena a vnímame jej negatívne účinky na les-
né porasty. Na zabezpečenie trvalo udržateľ-
ného hospodárenia a využívania prírode blíz-
kych hospodárskych opatrení je nevyhnutné 
poznanie čo najpresnejších informácií o kon-
krétnej lokalite, s detailom až na jednotlivé 
stromy, s cieľom poskytnúť odborným obhos-
podarovateľom lesov podklady na plánovanie, 
riadenie a vykonávanie jednotlivých lesníckych 
činností. Významný prínos bodových mračien 
je aj v samotnom mapovaní lesov, kde sa vy-
tvára priestor pre automatizáciu mapovania vy-
braných prvkov lesníckych máp, či riešení ne-
súladov druhov pozemkov.
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1. Historický prehľad konania 
konferencií Geodézia a kartografia 
v doprave

13. medzinárodná konferencia Geodézia a kar-
tografi a v doprave, usporiadaná 21. a 22. sep-
tembra 2017 v Košiciach po prvýkrát pod zá-
štitou oboch ministrov, t. j. ministra dopravy 
a výstavby SR – PaedDr. Arpáda Érseka a mi-

n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k

13. medzinárodná konferencia: Geodézia a kartografia v doprave

nistra dopravy ČR – Ing. Dana Ťoka obsa-
hovo nadväzovala na 12 predchádzajúcich 
konferencií, cieľom ktorých bolo prezentovať 
aktuálny stav a prínos geodézie a kartogra-
fi e pre jednotlivé odvetvia dopravy a doprav-
nej infraštruktúry. Od usporiadania 1. konfe-
rencie v Žiline v roku 1967 uplynulo presne 
50 rokov. V rokoch federatívneho usporiada-
nia Československej republiky bol zaužívaný 

5- až 6-ročný cyklus v usporadúvaní konfe-
rencie. V rokoch samostatného usporiadania 
Českej a Slovenskej republiky bol dohodnutý 
3-ročný cyklus konferencií. Pre úplnosť uvá-
dzame podrobný prehľad o konaní všetkých 
doterajších konferencií vrátane usporiadajú-
cich organizácií a odborných garantov:

2. Tematické zameranie a podrobný 
program konferencie

Doprava v našich krajinách podmieňuje fun-
govanie vnútorného trhu Európskej únie 
umožnením voľného pohybu osôb, tovarov, 
slobodného poskytovania služieb a voľného 
pohybu kapitálu. Sektor dopravy podmieňuje 
zasa hospodársky rast, významne prispieva 
k fungovaniu ekonomiky štátu a jeho jednotli-
vých regiónov, a tak vytvára podmienky na op-
timálne využitie hospodársko-spoločenského 
potenciálu. Sektor dopravy je ovplyvňovaný 
aj širokým spektrom vonkajších sociálnych 
a ekonomických faktorov, ako sú demogra-
fi a, životná úroveň obyvateľstva, územné plá-
novanie, organizácia produkcie, štrukturálne 
zmeny spoločnosti, prístupnosť k dopravnej 
infraštruktúre a integrácia krajiny do medzi-
národného obchodu. Tieto faktory ovplyvňu-
jú dopyt a ponuku dopravných služieb. Práve 
v zmysle predošlých konštatácií majú minis-
terstvá dopravy v SR i v ČR spracované svo-
je stratégie rozvoja dopravy, ktoré obsahujú 
analýzu doterajšieho vývoja dopravnej politi-
ky, prognózu jej ďalšieho vývoja a výziev, kto-
ré ovplyvňujú dosiahnutie stanovených cie-
ľov v oblasti dopravy. Víziou týchto stratégií je 
do roku 2020 zabezpečiť kvalitnú, dostupnú 
a integrovanú dopravnú infraštruktúru, kon-
kurencieschopné dopravné služby, používa-
teľsky prijateľnú dopravu a ekologicky i ener-
geticky efektívnu a bezpečnú dopravu. Ciele 
týchto stratégií sú defi nované v štyroch zák-

Dátum a miesto konania Usporiadajúce organizácie Odborní garanti
1. konferencia: 09/1967 Žilina GKS ČSVTS Ing. S. Kádner, CSc.
2. konferencia: 10/1972 Plzeň GKS ČSVTS Ing. S. Kádner, CSc.
3. konferencia: 04/1977 Praha GKS ČSVTS Ing. S. Kádner, CSc.
4. konferencia: 09/1982 Luhačovice GKS ČSVTS Ing. S. Kádner, CSc.
5. konferencia: 09/1987 Bratislava GKS ČSVTS Ing. S. Kádner, CSc.
6. konferencia: 09/1993 Plzeň ČSGK – SZG Ing. V. Čech
7. konferencia: 07/1999 B. Štiavnica SZG – ČSGK Prof. Ing. L. Bitterer, PhD.
8. konferencia: 09/2002 Ostrava ČSGK – SZG Ing. P. Polák
9. konferencia: 09/2005 Trenčín SZG – ČSGK Prof. Ing. L. Bitterer, PhD.

10. konferencia: 09/2008 Ostrava ČSGK – SZG Ing. V. Šanda
11. konferencia: 09/2011 Skalica SSGK – ČSGK Ing. Š. Lukáč
12. konferencia: 09/2014 Olomouc ČSGK – SSGK Ing. V. Šanda
13. konferencia: 09/2017 Košice SSGK – ČSGK Ing. Š. Lukáč

Obr. 1 | Pohľad na kongresový hotel Centrum, v ktorom sa konferencia konala
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ladných oblastiach, ktoré vychádzajú z vízie 
a sú zamerané na budovanie a modernizáciu 
dopravnej infraštruktúry, zabezpečenie rov-
novážneho rozvoja dopravných služieb, práv 
a povinností užívateľov dopravy a znižovanie 
vplyvu dopravy na životné prostredie.

A v tomto procese rozvoja dopravy v našich 
krajinách majú svoje nezastupiteľné miesto 
aj geodeti a kartografi , tzn. ústredné orgány 
štátnej správy ÚGKK v SR i ČÚZK v ČR so svo-
jimi pracoviskami, ako aj podnikateľská sfé-
ra geodetov a kartografov v oboch krajinách, 
ktorá výrazným spôsobom na jednotlivých 
stavbách dopravnej infraštruktúry realizuje 
rozmanité geodetické činnosti:
• vypracovanie mapových podkladov pre 

projekt rôznorodých objektov dopravy,
• majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov, predovšetkým pri budovaní 
líniových stavieb,

• budovanie vytyčovacích sietí pre diaľničné 
úseky, rýchlostné cesty, železnice, tunely, 
letiská a objekty vodnej dopravy,

• vytyčovanie priestorovej polohy osi 
diaľnic, rýchlostných ciest a železníc,

• podrobné vytyčovanie a kontrolné 
meranie geometrických parametrov 
mostných objektov, tunelov, železničných 
uzlov a železničných objektov,

• dokumentácia skutočného vyhotovenia 
dopravných stavieb (potrebná na 
kolaudáciu) vrátane základnej mapy 
diaľnice, jednotnej železničnej mapy, 
základnej mapy letiska,

• spracovanie pasportov ciest a železníc,
• meranie posunov a pretvorení objektov 

cestnej a železničnej dopravy (mosty, 
tunely).

Odrazom týchto geodetických a kartografi c-
kých činností v doprave boli príspevky auto-
rov našej konferencie, ktoré tematická komi-
sia zoradila do tematických blokov:
I. Projektová činnosť, BIM, GIS v doprave.
II. Realizácia dopravných stavieb.
III. Monitoring dopravných stavieb.
IV. Moderné technológie v doprave.

Aj keď mi neprináleží hodnotiť úroveň i stu-
peň zabezpečenia geodetických a kartogra-
fi ckých činností v našich národných rezor-
toch dopravy, predsa mi dovoľte spomenúť 
aspoň dva pohľady, resp. dva pozitívne mo-

menty v národných rezortoch dopravy. Dôle-
žitosť úloh geodetov a kartografov pri výstav-
be dopravnej infraštruktúry potvrdila a záro-
veň umocnila v SR tá skutočnosť, že ÚGKK SR 
v rámci svojho legislatívneho plánu a na zák-
lade návrhu Komisie inžinierskej geodézie pri 
Komore geodetov a kartografov právne upra-
vil geo detické a kartografi cké činnosti vo vý-
stavbe vo vyhláške č. 300/2009 Z. z. v zne-
ní vyhlášky č. 75/2011 Z. z., čo našlo klad-
nú odozvu aj v ČR. Konštatovali sme to už na 
11. konferencii v roku 2011 v Skalici. Pokiaľ 
viem, v ČR táto legislatívna úprava dodnes 
chýba.

Obdobne veľmi pozitívne treba hodno-
tiť pozíciu, postavenie i prácu geodetov na 
SŽDC v ČR. Z ich iniciatívy sa spracoval zá-
kladný predpis „M-20 – Předpis pro země-
měřictví“, ktorý vošiel do platnosti 1. júla 
2015, jeho gestorom bol Ing. Radomír Havlí-
ček a hlavným spracovateľom kolektív pod 
vedením Ing. Václava Šandu. V súčasnosti sa 
pracuje na príprave ďalších predpisov. V SR 
sa v tomto duchu nič nepripravuje a v štát-
nych organizáciách, podliehajúcich rezortu 
MDaV SR o revidovaní starších federálnych 
predpisov či tvorbe nových sa ani nehovorí.

Na tohtoročnej 13. medzinárodnej konfe-
rencii Geodézia a kartografi a v doprave bo-
li prezentované príspevky, v ktorých odzneli 
informácie o nových pracovných technológi-
ách, o informačnej dokumentácii, o uplatne-
ní geodézie a kartografi e v dopravnej inves-
tičnej výstavbe, o špeciálnych geodetických 
prácach pri výstavbe diaľnic, železníc, tunelov 
a o prácach spojených s využitím najnovšej 
prístrojovej geodetickej techniky v doprave.

Priebeh konferencie, ako aj obsah zborní-
ka referátov v elektronickej forme z 13. me-
dzinárodnej konferencie potvrdili, že budú prí-
nosom nielen pre geodetickú komunitu, ale 
budú aj dobrým zdrojom aktuálnych informá-
cií o súčasných aktivitách geodetov a karto-
grafov ČR i SR pre všetkých účastníkov sta-
vebného procesu v doprave.

V nasledujúcej časti uvádzame podrobný 
prehľad príspevkov na 13. konferencii podľa 
jednotlivých tematických blokov.

 
Štvrtok: 21. septembra 2017

 
12:30  Otvorenie konferencie
13:00  I. tematický blok: 
Projektová činnosť, BIM, GIS – 1. časť

Vedenie tematického bloku: 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

 
1.1 VYKYDAL, I. a kol. (Státní fond 

dopravní infrastruktury, ČR): Uplatnění 
informačního modelování BIM 
v dopravních stavbách z pohledu 
Státního fondu dopravní infrastruktury

1.2 PROVAZNÍK, P. (Správa železniční 
dopravní cesty, s. o., ČR): Implementace 
systému BIM u SŽDC

1.3 KOŽÁR, J. – JANEČEK, T. (GEO – KOD, 
s. r. o., SR): Interoperabilita geodetických 
prác a jej význam pri modernizácii 
železničnej infraštruktúry

1.4 HAVLÍČEK, R. (Správa železniční dopravní 
cesty, s. o., ČR): Železniční geodézie 
v podmínkách SŽDC v období mezi 
konferencemi

14:45  I. tematický blok: 
Projektová činnosť, BIM, GIS – 2. časť
Vedenie tematického bloku: Ing. Jozef Kožár, 
Ing. Radomír Havlíček

 
1.5 POLÁKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. (ŘSD 

ČR): Implementace GIS a sběr dat 
prostorových objektů na ŘSD ČR

1.6 SOBOTKA, P. (PRAGOPROJEKT, a. s., ČR) 
– ALFERI, K. (ŘSD ČR): Zeměměřické 
činnosti při projektování staveb 
pozemních komunikací a jejich vliv na 
realizaci staveb

1.7 MATIÁŠ, M. (GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., 
SR): Hlavný geodet stavby pri projektoch 
diaľničnej infraštruktúry

1.8 ROTOVÁ, P. – ALFERI, K. (ŘSD ČR): 
Inženýrskogeologické poměry v oblasti 
Prackovic a vznik svahové deformace na 
novém úseku dálnice D8

1.9 OROS, M. (Geotronics, s.r.o., SR): Trimble 
Edge Wise – SW slúžiaci na vytvorenie 
presných BIM modelov

16:30  II. tematický blok: 
Realizácia dopravných stavieb

Vedenie tematického bloku: 
Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., 
Doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

2.1 DOLEŽAL, M. – SZABÓ, R. (Doprastav, 
a. s., SR): Požiadavky a nároky 
na geodetické práce pri výstavbe 
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infraštruktúry novej mestskej časti Bory 
– Lamačská brána

2.2  GARAJ, M. – JANÍČEK, M. (GEFOS 
SLOVAKIA, s. r. o., SR): Geodetické 
činnosti pri výstavbe estakády Žilina 
(Strážov) – Žilina (Brodno) diaľnice D3

2.3  MORAVČÍK, M. (GEOsys, s.r.o., SR): 
Geodetické práce počas výstavby tunela 
Višňové z pozície geodeta 

2.4  FÜLEKY, T. – JURČÍK, L. (GEFOS 
SLOVAKIA, s.r.o., SR): Činnosť geodeta 
pri montáži a výsuve novej oceľovej 
konštrukcie Starého mosta v Bratislave

2.5  MOLČAN, V. (GEOsys, s. r. o., SR): Činnosť 
hlavného geodeta zhotoviteľa stavby na 
projekte diaľnice D1 Bratislava – Trnava 
(križovatke Triblavina) 

2.6  NIKEL, P. (Doprastav, a. s., SR): 
Geodetické práce pri rekonštrukcii cesty 
I/72 Zbojská – sedlo Tisovec – Čertova 
dolina

Piatok: 22. septembra 2017

 
08:30  III. tematický blok: 
Monitoring dopravných stavieb

Vedenie tematického bloku: 
Ing. Štefan Lukáč, Ing. Václav Šanda

 
3.1 VINTER, M. – ČERMÁK, M. (INSET, 

s. r. o., ČR): Realizace výtahů do stanic 

Můstek A, B Pražského metra z pohledu 
geotechnického monitoringu

3.2 BÁRTA, L. (GEOPONT 3D, s. r. o.,) 
– BLAŽEK, D. – (ŘSD ČR): Projekt 
geodetického monitoringu v geologicky 
nestabilním území dálnice D8 Lovosice – 
Řehlovice

3.3 KOPÁČIK, A. – KYRINOVIČ, P. – ERDÉLYI, 
J. (Katedra geodézie SvF STU, SR): 
Dlhodobý monitoring mostných 
konštrukcií – očakávania a možnosti

3.4 IŽVOLTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, J. – 
CHROMČÁK, J. (Katedra geodézie SvF 
ŽU, SR): Výsledky deformačných meraní 
pevnej jazdnej dráhy

3.5 KYNČÁK, L. – SEMAN, P. (Doprastav, a. 
s., SR): Geodetické meranie deformácií 
mostného objektu 205 – 00 diaľnice 
D1 Fričovce – Svinia počas výstavby

3.6 KUDLIČKA, V. (GEODETICCA, s.r.o., SR): 
Automatizovaný monitoring stavebných 
a prírodných objektov pomocou systému 
AMON

10:20  IV. tematický blok: 
Moderné technológie

Vedenie tematického bloku: 
Doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, 
Ing. Pavel Sobotka

4.1 ŠAFÁŘ, V. (VÚGTK, v. v. i., ČR) – 
ČERNOTA, P. (VŠB TU Ostrava): Efektivita, 

kvalita a možnosti senzorů UAV ve 
prospěch BIM železničních komunikací 

4.2 BUREŠ, J. (Ústav geodézie, FAST VUT 
Brno, ČR): Analýza přesnosti prostorové 
polohy koleje a metod její realizace

4.3 KRUPEC, M. (GEO – KOD, s. r. o., 
SR): Vplyv presnosti a spoľahlivosti 
usmerňovacích geodetických meraní pri 
projektovaní a výstavbe tunelov

4.4 POSPÍŠIL, J. – ČERNOTA, P. – 
STAŇKOVÁ, H. (VŠB TU v Ostravě, ČR): 
Zaměření překážkových ploch heliportů 
Letecké záchranné služby 

4.5 BÁRTA, L. (GEOPONT 3D, s. r. o., 
ČR): Problematika určování tlouštěk 
a kubatur konstrukčních vrstev vozovek 
12:00 Ukončenie konferencie
 
 

3. Záver
 

Konferencie geodetov a kartografov rezortov 
dopravy patria k tým konferenciám, z ktorých 
sa pravidelne spracúvajú aj závery a odporú-
čania. Tak to bolo aj tentoraz, keď predovšet-
kým tematická komisia a odborné skupiny 
inžinierskej geodézie v ČR i v SR spracovali 
po ukončení konferencie predmetné závery 
a odporúčania. Aj keď sa toho veľa nepodari-
lo presadiť zo záverov a odporúčaní z 12. kon-
ferencie, konanej v Olomouci v roku 2014, 
predsa vyššie spomenuté dva pozitívne mo-

Obr. 2 | Odborný garant 
počas záverečného 
hodnotenia
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menty či úspechy dokazujú, že závery a od-
porúčania z týchto konferencií sa oplatí robiť.

Z pozície odborného garanta 13. medzi-
národnej konferencie i organizátorov, SSGK 
i ČSGK, si dovoľujem poďakovať predstavite-
ľom obidvoch ministerstiev dopravy z ČR i SR 
za prijatie záštity nad týmto podujatím. Veľká 
vďaka patrí predovšetkým tým, ktorí naplni-
li odborný program konferencie, t. j. autorom 
jednotlivých príspevkov za starostlivo pripra-
vené textácie referátov i za kvalitne pripravené 
prezentácie. V neposlednom rade patrí poďa-
kovanie lektorom jednotlivých príspevkov, kto-
rí boli z radov tematickej komisie za starostli-

vé posúdenie textov. Ako odborný garant kon-
ferencie mám najväčšiu radosť z toho, že na 
tohtoročnej konferencii veľmi úspešne vystú-
pili a prezentovali svoje príspevky viacerí au-
tori a autorky z mladšej generácie geodetov, 
pracujúci v rezortoch dopravy. Veľké poďako-
vanie vyjadrujeme aj sponzorom a partnerom 
podujatia: BENTLEY, GEOTRONICS Slovakia, 
s. r. o., GEO-KOD, s. r. o., LIPG, s. r. o., GEFOS 
Slovakia, s. r. o., GEOSYS, s. r. o., Congress Ho-
tel CENTRUM, GEOTECH, s. r. o., SURVEYE, 
DOPRASTAV, a. s., bez ktorých si už v súčas-
nosti ani nevieme predstaviť úspešné usporia-
danie takejto medzinárodnej konferencie.

Osobitne chcem poďakovať predovšetkým 
Ing. Dušanovi Feriancovi, – organizačnému 
garantovi podujatia za kvalitné a náročné or-
ganizačné zabezpečenie počas prípravy i ce-
lého priebehu konferencie, ako aj Ing. Jirkovi 
Burešovi, Ph.D. – predsedovi OS inžinierskej 
geodézie pri ČSGK za vzorovú spoluprácu pri 
vydaní elektronickej verzie zborníka referá-
tov.

Ing. Štefan Lukáč

odborný garant
 
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING

organizačný garant

7. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie:
INGEO 2017 

Už 7. medzinárodná konferencia inžinier-
skej geodézie (INGEO 2017) sa konala 18. 
– 20. októbra 2017 v Lisabone v Portugal-
sku. Séria konferencií je organizovaná Kated-
rou geo dézie Stavebnej fakulty STU v Brati-
slave od roku 1998 v rámci aktivít FIG, kon-
krétne jej komisie č. 6 Inžinierska geodézia. 
Prvé štyri konferencie (v rokoch 1998, 2002, 
2004 a 2008) sa konali na Slovensku. Poč-
núc rokom 2011 organizuje katedra tieto 
konferencie v spolupráci so zahraničnými 
partnermi:

5. INGEO 2011, 22. – 24. septembra 2011, 
Brijuni, Chorvátsko,
6. INGEO 2014, 3. – 4. apríla 2014, Praha, 
Česká republika,
7. INGEO 2017, 18. – 20. októbra 2017, 
Lisabon, Portugalsko.

Na organizácii aktuálneho ročníka konferen-
cie INGEO2017 sa podieľal tím výskumného 
ústavu nesúceho názov Národné laboratórium 
pre stavebníctvo (National Laboratory for Civil 
Engineering – LNEC) v Lisabone pod vedením 

Ing. Marie João Henriquesovej. Konferencia 
bola venovaná tradičnej téme monitoringu sta-
vebných konštrukcií so zameraním na potreby 
stavebných inžinierov pri príprave, realizácii 
a prevádzke náročných stavebných konštruk-
cií. Odpoveďou na tieto potreby boli príspevky 
geodetov, ktoré prinášali možné riešenia. Po-
trebu a prospešnosť takéhoto dialógu pre obi-
dve komunity odborníkov podčiarkuje aj nos-
ná myšlienka konferencie „Monitoring: Needs 
and Solutions“ (Monitoring: potreby a riešenia) 
deklarovaná organizátormi od jej začiatku.

Obr. 1 | Otvorenie konferencie
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Dialóg na aktuálnu tému uviedli organizá-
tormi pripravené vyžiadané referáty (key-no-
te lectures) zaradené v programovej štruk-
túre konferencie vždy vo dvojici „stavebný 
inžinier/geodet“. Na konferencii boli prezen-
tovaná široká škála tém dotýkajúcich sa prie-
hrad, mostov, tunelov, elektrární, ale aj hyd-
rotechnických stavieb zabraňujúcich pôso-
beniu škôd ničivým vlnám oceánu (cunami) 
a pod. Zo strany geodetov boli prezentova-
né technológie slúžiace na monitoring stabi-
lity menovaných štruktúr, počnúc klasickými 
a satelitnými technológiami, cez laserové ske-
novanie, moderné aplikácie blízkej fotogra-
metrie a virtuálnej reality. Prezentácie geo-
detov sa neobmedzili len na uvedenie tech-
nológií a výpočet ich aplikačných možností, 
ale venovali sa otázkam ich integračných 
možností, procesu automatizácie monitorin-
gu a úrovne jeho kvality, presnosti a spoľah-
livosti. Nevynechali ani problematiku vývoja 
informačných systémov a webových aplikácií 
v tejto oblasti.

Na úvod konferencie privítali účastníkov 
reprezentanti organizujúcich inštitúcií – Car-

Obr. 3 | Zastúpenie krajín na konferencii

los Alberto, prezident LNEC, Antonio Ba-
tista, vedúci Katedry betónových priehrad, 
Wolfgang Niemeier, predseda komisie FIG 
C6 WG6.1, Maria João Henriques, predsed-
níčka organizačného tímu a Alojz Kopáčik, 
predseda vedeckého výboru konferencie 
(obr. 1).

Na konferencii sa zúčastnilo 122 osôb 
z 23 krajín sveta: Portugalsko, Nigéria, Nemec-
ko, Slovensko, Rakúsko, Angola, Chorvátsko, 
Angola, Južná Kórea, Srbsko, Poľsko, Mozam-
bik, USA, Taliansko, Švajčiarsko, Slovinsko, 
Francúzsko, Saudská Arábia, Anglicko, Špa-
nielsko, Grécko, Fínsko a Ukrajina (obr. 2 a 3).

Program konferencie obsahoval 6 plenár-
nych, 9 riadnych programových blokov a jeden 
blok venovaný panelovým prezentáciám. Z cel-
kového počtu 60 článkov zaslaných na konfe-
renciu bolo 20 úspešne recenzovaných, 5 bolo 
prijatých na panelovú diskusiu. Na šiestich ple-
nárnych zasadnutiach odznelo 12 vyžiadaných 
prednášok. Všetky príspevky budú zaradené 
do knižnice FIG – FIG Library a sprístupnené 
tak širokej odbornej verejnosti. Rokovacím ja-
zykom konferencie je anglický jazyk.

Organizátori konferencie dohodli s redak-
ciami 3 významných odborných časopisov 
možnosť odovzdania rukopisov článkoch (ich 
prepracovaných verzií) na uverejnenie. Vý-
ber článkov zostáva na redakciách časopisov 
Slovak Journal of Civil Engineering, Applied 
Geo matics, Allgemeine Vermessungs-Nach-
richten. Uvedená skutočnosť potvrdzuje stá-
le rastúcu úroveň konferencie a jej kredibilitu 
v medzinárodnej komunite geodetov.

Odozva zo strany účastníkov, ako aj re-
dakčných rád spomínaných časopisov je vý-
razne pozitívna a potvrdzuje opodstatnenosť 
prípravy podujatí tohto druhu aj v budúcnos-
ti. Séria konferencií INGEO sa už zaradila do 
zoznamu tradičných podujatí organizovaných 
v rámci FIG a stala sa známym tradične na-
vštevovaným podujatím zo strany reprezen-
tantov FIG aktívne pôsobiacich v komisiách 
č. 5 a 6. Podrobné informácie o priebehu kon-
ferencie možno nájsť na:
http://ingeo2017.lnec.pt/.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda vedeckého výboru konferencie

Saudská Arábia 1,6 %

Srbsko 1,6 %

Južná Kórea 3,1 %

Nigéria 14 %

Rakúsko 3,1 %

Chorvátsko 3,1 %

Poľsko 2,3 %

Nemecko 5,4 %

Slovensko 4,7 %

Portugalsko 45 %

Mozambik 0,8 %

Angola 3,1 %

Obr. 2 | Účastníci konferencie pred budovou LNEC.
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25 rokov Slovenských geodetických dní

1. Úvod 

Slovenské geodetické dni (SGD) vznikli štyri 
roky po nežnej revolúcii v roku 1993. Časy sa 
pre geodetov a kartografov radikálne zmeni-
li, rovnako ako pre pracovníkov v štátnej služ-
be. Skončilo obdobie, keď geodetické a kar-
tografi cké služby pre občanov a štát zabez-
pečovali iba štátne organizácie. Prudko sa 
začal rozvíjať súkromný sektor a podnikateľ-
ské prostredie zásadným spôsobom ovplyv-
nila najskôr malá a potom veľká (kupónová) 
privatizácia. Na Slovensku začal fungovať in-
ternet a začínali sme byť omámení mobilmi 
a GPS, ale ešte sme neboli chytení do soci-
álnych sietí... Všetci sme sa ocitli v úplne no-
vej situácii, ktorá so sebou niesla množstvo 
problémov, aké sme dovtedy nepoznali a ani 
sme ich nemuseli riešiť. Napríklad spoluprá-
ca sú kromného sektora s katastrálnou služ-
bou, trápili sme sa s cenovými problémami, 
s etikou v podnikaní, s korupciou, so získa-
vaním zákaziek a pod. Podstatné však bolo, 
že slovenskí geodeti sa rozdelili na tých, čo 
pracovali v štátnych orgánoch a na tých, čo 
súkromne podnikali. Táto situácia vyvolala in-
formačné vákuum. Najmä v súkromnej sfére 
sa stále viac prejavovala absencia koordi-
nácie prác medzi rezortnými organizáciami 
a komerčnou sférou, v dôsledku čoho vznik-
la bariéra v ich pracovných vzťahoch. Hľadali 
sa východiská z chaosu v podnikaní v oblasti 
geodetických a kartografi ckých prác. To bol 
jeden z hlavných motívov vzniku SGD.

Všetci boli hladní po nových a dobrých in-
formáciách, potrebovali sme tento hektický 
čas nejako prežiť. Tieto okolnosti boli bez-
prostredným impulzom pre pobočku Vedec-
ko-technickej spoločnosti (VTS) pri GEODÉ-
ZII Bratislava, a. s., na usporiadanie celoštát-
nej odbornej a spoločenskej diskusie k týmto 
problémom. Prvý raz sa takéto podujatie pod 
názvom 1. slovenský geodetický deň konalo 
21. septembra 1993 v jedálni GEODÉZIE Bra-

tislava, a. s. Hneď tento 1. slovenský geode-
tický deň mal u geodetov a kartografov veľ-
ký ohlas. Prišlo naň temer 400 účastníkov 
a táto hojná účasť, ako aj spontánna podpo-
ra odbornej verejnosti naznačovali, že SGD 
sa stanú tradíciou. Už na tomto prvom pod-
ujatí bolo aj desať vystavovateľov, predajcov 
geodetickej techniky a softvéru. Po tejto prvej 
skúsenosti s SGD sa prijali na úrovni VTS pri 
GEODÉZII Bratislava, a. s., dve hlavné zásady 
organizovania SGD, ktoré platia dodnes. Pr-
vou je, že sa budú organizovať s dvojdenným 
programom a že k spolupráci pri ich príprave 
budú prizvaní odborní garanti z radov ústred-
ného orgánu štátnej správy (ÚGKK), profesij-
ných organizácií a reprezentanti geodetické-
ho školstva.

Za všetkým sú vždy živí ľudia a tak to bolo 
aj pri zrode a organizovaní prvých ročníkov 
SGD. Za ich prípravou stáli:
• Juliana Laudová – organizačný garant,
• Jaroslav Abelovič – Slovenská technická 

univerzita,
• Imrich Horňanský – Úrad geodézie, 

kartografi e a katastra SR,
• Juraj Kočan – GEODÉZIA Bratislava, a. s.,
• Eduard Maták – Slovenská spoločnosť 

geodetov a kartografov,
• Stanislav Strečanský – Zamestnávateľský 

zväz geodézie a kartografi e,
• Štefan Lukáč – Slovenský zväz geodetov.

2. Organizátori, odborní garanti 
a program SGD

Organizační garanti boli štyria: Juliana Lau-
dová, Vladimír Stankovský, Vladimír Strom-
ček a Ingrid Geisseová.

Treba spomenúť aj tých, ktorí pre SGD za-
bezpečovali a zabezpečujú „drobnú“ technic-
ko-organizačnú prácu, ktorej je však veľa. Po-
čas organizovania SGD VTS GEODÉZIA Brati-

slava, a. s., to boli Juliana Laudová a Hedviga 
Bošková, ktoré organizovali SGD až do roku 
2002 za tichej, ale výdatnej podpory man-
žela pani Laudovej Rudolfa. Juliana Laudová 
pracovala od roku 1995 ako tajomníčka kan-
celárie KGaK a pri organizovaní SGD jej po-
máhala Gabriela Pastorková ako administra-
tívna pracovníčka. Keď začala KGaK v roku 
2003 organizovať 11. SGD, bola tajomníčkou 
kancelárie KGaK Ľubica Kotmániková, do ro-
ka 2005. Od roka 2006 až doteraz pracujú 
na príprave SGD tajomníčka Ingrid Geisseová 
a administratívna pracovníčka Beata Jerase-
ková. Pri prezentáciách a príprave materiá lov 
nám pomáhali a pomáhajú dámy z katastrál-
nych pracovísk, či súkromných fi riem. Všet-
kým patrí za ich nenahraditeľnú prácu vý-
znamné poďakovanie.

Na príprave jedných SGD sa spolu zúčast-
ňuje cca 40 ľudí. Z toho organizačne a výkon-
ne 20 a na prípravu referátov 20 autorov.

Počas 25-ročnej histórie organizovania 
SGD sa do práce odborných garantov zapo-
jilo spolu 25 odborníkov.

Zoznam odborných garantov SGD v rokoch 

1993 – 2017:

Jaroslav Abelovič, Matej Bada, Marián Beňák, 
Ernest Bučko, Jozef Čižmár, Róbert Fencík, 
Dušan Ferianc, Marek Fraštia, Milan Hačko, 
Patrik Hensel, Imrich Horňanský, Ivan Ištvánf-
fy, Juraj Kočan, Alojz Kopáčik, Peter Kyrino-
vič, Štefan Lukáč, Eduard Maták, Štefan Na-
gy, Vladimír Stankovský, Stanislav Strečan-
ský, Vladimír Stromček, Ľubomír Suchý, Ingrid 
Šuppová, Jozef Timko a Vladimír Uhlík.

Úlohou odborných garantov je pripraviť 
dobrý a zaujímavý program, ktorý by geode-
tov a kartografov pritiahol na SGD a aby tam 
dostali dobré informácie pre svoj profesijný 
život. Pri rokovaniach odborných garantov sa 
riešia aj mnohé organizačné záležitosti súvi-
siace s SGD, a tak sa ich príprava stáva kolek-
tívnym dielom zástupcov všetkých strán, či už 
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z verejnej štátnej správy, Svf STU a ostatných 
profesijných organizácií. Tým v bezprostred-
nej spolupráci napĺňame naše vzájomné do-
hody o spolupráci. Túto skutočnosť považu-
jem za jeden z dobrých prínosov SGD.

Rozšíril sa aj počet profesijných organizá-
cií, ktoré majú svojich zástupcov v radoch od-
borných garantov, a to o:
Komoru geodetov a kartografov (KGaK),
Kartografi ckú spoločnosť SR,
Slovenskú spoločnosť pre fotogrametriu 
a diaľkový prieskum.

Po prijatí rozhodnutia, že SGD budú orga-
nizované ako dvojdňové podujatie, vyprofi lo-
val sa pri ich príprave formát, ktorý obsahu-
je dodnes tri hlavné oblasti: odborný program 
– prednášky, výstavu meračskej a výpočtovej 
techniky a spoločenský večer.

Dá sa povedať, že odborný program SGD 
je dlhodobo stabilný a obsahuje tri základné 
bloky. Prvým sú aktuálne informácie z od-
boru geodézie a kartografi e, kde majú svo-
je vystúpenia vedúci predstavitelia ÚGKK 
a KGaK. Druhým blokom sú aktuálne témy 
ÚGKK, v ktorých sú účastníci SGD informova-

ní o podstatných skutočnostiach z oblasti le-
gislatívy, technických predpisov, elektronizá-
cie služieb rezortu a iných zaujímavých tém. 
Počnúc rokom 2003, keď sa konali 11. SGD 
sa tretím stabilným blokom stali nové techno-
lógie v odbore geodézie a kartografi e. Odbor-
ný program SGD je koncipovaný tak, že má 
päť prednáškových blokov. Ďalšie dva bloky, 
ktoré sa každým rokom menia, sú zostavo-
vané tak, aby reagovali na aktuálne otázky, 
problémy a vývoj v oblasti geodézie a karto-
grafi e. Nedajú sa vymenovať všetky oblasti, 
o ktorých boli na SGD prednášky, uvediem 
len niektoré z nich:
• vzťahy a spolupráca orgánov štátnej 

správy a komerčnej sféry,
• potreba založenia Komory geodetov 

a kartografov,
• prezentácia zásad legislatívneho zámeru 

pre vznik KGaK,
• medzinárodné aktivity súvisiace 

s odborom geodézia a kartografi a,
• analýza školstva v odbore geodézia 

a kartografi a,
• etika v podnikaní,

• slovenskí geodeti v procese integrácie 
Slovenska do EÚ,

• pozemkové úpravy a kataster 
nehnuteľností,

• aktuálne otázky legislatívy a technického 
rozvoja,

• etika v geodetickej praxi,
• história geodézie a kartografi e na 

Slovensku,
• slovenskí geodeti v procese integrácie 

Slovenska do EÚ,
• vzdelávanie v odbore GaK,
• spolupráca komerčnej sféry 

s katastrálnymi úradmi,
• súčasný stav využívania satelitných 

technológií na Slovensku,
• elektronizácia služieb katastra,
• geodézia v investičnej výstavbe,
• skúsenosti s implementáciou 

elektronického katastra,
• skúsenosti s využívaním GNSS (SKPOS),
• historické reminiscencie o geodetoch 

a geodézii,
• normotvorná a terminologická činnosť 

v odbore,

1. SGD v roku 1993, Geodézia Bratislava, a. s. (jedáleň)
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• zmena legislatívnych predpisov ÚGKK,
• pôsobenie slovenských geodetov na 

významných stavbách, špičkové práce,
• pôsobenie geodetov a kartografov 

v medzinárodných organizáciách,
• geodézia a kartografi a v prácach 

študentov,
• historické mapy,
• historické medzníky v odbore geodézia 

a kartografi a,
• zber údajov v 3D,
• geografi cké informačné systémy (GIS),
• študentské práce v oblasti geodézie 

a kartografi e,
• vystúpenia zástupcov univerzít na 

Slovensku,
• novinky v používaní UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle – bezpilotných lietadiel).

Počas dvadsiatich piatich ročníkov, počíta-
júc už aj s 25. SGD, bolo prednesených spo-
lu 556 prednášok, na príprave ktorých sa po-

dieľalo priamym autorstvom alebo spoluau-
torstvom 256 autorov. Každému z nich patrí 
poďakovanie, pretože bez odborného obsahu 
by SGD nemali zmysel.

Zoznam autorov príspevkov na SGD 

v rokoch 1993 – 2017:

Jaroslav Abelovič (3), Klára Ambrozová (2), 
Filip Antoš, Martin Bačinský, Matej Bada (2), 
Michal Badida, Karol Badlík, Zuzana Balgo-
vá, David Balhar, Robert Barca, Peter Bari-
ca, Gabriel Barkács, Peter Barták, Karol Bar-
toš, Pavol Bartoš (3), Martina Behuliaková, 
Eva Belanová, Júlia Beliczová, Marián Be-
ňák (4), Jozef Beňo (2), Ladislav Bitterer (3), 
T. Blaško, Peter Blišťan, Ondřej Böhm, Ľubo-
mír Botka (2), Ernest Bučko (8), Blažej Bu-
cha, Jozef Bujňák, Marián Bulla (3), Ján Ci-
lík, Richard Czikhardt, Jozef Čižmár (4), Pe-
ter Deák, Jozef Derevjanik, Ján Dobeš, Marta 
Dohňanská (2), Jana Dráčová, Milan Drengu-
biak, Branislav Droščák (2), Karol Ďungel (5), 

Renata Ďuračiová, Miroslav Dušátko, Milan 
Dzúr-Gejdoš, Ján Erdélyi (4), Marek Fabrika, 
Róbert Fencík (4), Dušan Ferianc (10), Dušan 
Fičor, Rastislav Filípek (4), Marek Fraštia (9), 
Mária Frindrichová (5), Erik Frohmann (11), 
Tomáš Funtík, Michal Garaj, Róbert Geisse, 
Erich Geisse (3), Ján Gerčák, Ľubomíra Ger-
hátová, Vladimír Grác, V. Gregor, Milan Hač-
ko (3), Milan Hájek, Jana Haličková, Peter 
Halupka (2), Ľudovít Hamaš, Eva Hanáko-
vá, Dušan Hanus (2), Lucia Hanúsková, Ján 
Hardoš (15), Martina Hatalová (2), Josef Ha-
vaš, Jan Havrlant (2), Ján Hefty (4), Mária Hi-
rjová, Jaroslav Hofi erka, M. Holubec, Tomáš 
Honč, Imrich Horňanský (12), Rastislav Hrd-
lovič (3), Petronela Hrnčárová, Jelena Hud-
covská (4), Ľubica Hudecová (3), Irena Hur-
níkova, Ladislav Husár, Marcel Chrvala, Ma-
rek Illéš, Ján Ivanič, Jana Ižvoltová, Róbert 
Jakubáč, Juraj Janák (2), I. Jankovský, Eri-
ka Jasovská (3), Ján Ježko (5), Ján Julény, 
F. Jurčiak, Juraj Kadlic, Radek Kaláb, Martin 

2. SGD v roku 1994, spoločenský dom Vernosť (Bratislava)
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Kalafut (3), Ľuboš Karásek, Miroslav Kardoš, 
Ján Kavulič, Viliam Kemény (6), Karol Klin-
cko, Matej Klobušiak (8), Milan Kocáb, Juraj 
Kočan (6), Z. Kohútová, Michal Kolesár, Pa-
vol Kontra, Alojz Kopáčik (18), Arnošt Kopal, 
Michaela Korbašová, Peter Korec, Miroslav 
Kováč (3), Jozef Kožár (6), Pavol Kráľ, Mar-
tin Králik (4), Gabriela Krivosudská, R. Kvar-
da, Petr Quido Květ, Peter Kyrinovič (4), Ma-
rián Lacena (2), Juliana Laudová (2), Dominik 
Laufík (2), Michal Leitman (3), Katarína Leit-
mannová (11), Ján Lešinský, Tibor Lieskov-
ský, Imrich Lipták (2), Ján Lištiak (2), Štefan 
Lukáč (18), Juraj Macko, M. Maco, Hedviga 
Májovská (2), Mojmír Mamojka, M. Marcina-
ško, Marián Marčiš (4), Jozef Marek (4), Fe-
lix Marko, M. Martinčáková, Dagmar Martíš-
ková, Eduard Maták (13), Ľudovít Medvec-
ký (4), Ján Melicher, Svätopluk Michalčák, 
Ondrej Michalčák (2), Ľubomír Michalík (4), 
Irena Mitášová, Denisa Mojšová, Marcel Moj-
zeš (3), Štefan Moyzes (4), L. Muller, Rudolf 
Müller (2), Štefan Nagy (2), Daniela Navrá-
tilová (6), Vladimír Nechuta, Alfréd Nejed-
lý, M. Nemeček, Milan Nič, Nadežda Nikšo-
vá (2), Karel Novák, Ján Nývlt, Miloslav Ofúka-
ný, Erik Ondrejička (2), Peter Ondrejka, Jozef 
Ornth (10), Matej Oros (2), Martin Páleník, Jiří 
Paleta, Juraj Papčo, Milan Paprčka, Marko 
Paško (8), Ondřej Patočka (9), Rastislav Pet-
kanič, Peter Pika, Jaroslav Piroh, Martin Pi-
toňák, Marián Plakinger, Ivan Plánovský (2), 
H. Podolínska, Jaroslav Pohan, Odetta Pol-
daufová (3), Petra Pospíšilová, Ján Pravda, 
Štefan Priam, G. Příbramská, Michaela Ra-
galová, N. Rapanová, Alexandra Rášová, Pe-
ter Repáň (7), Eduard Riegel (3), Dobromila 
Rolincová (3), Vladimír Rolko (3), Peter Rov-
ňák, Martina Ružičková, Jan Řezníček, Ró-
bert Sadloň, Alexandra Samuhelová, Marcel 
Sedláček (2), Elena Skýpalová, Jaroslav Sla-
bý (2), Martina Smékalová, Patrícia Sokáčo-
vá, Lubomír Soukup, Vlastimil Staněk (4), 
Pavol Stanko (3), Vladimír Stankovský (10), 
Jakub Straka, Stanislav Strečanský (10), 
Vladimír Stromček (13), Vladimír Stromček 
ml. (5), Július Stuparin, Ľubomír Suchý, Ri-
chard Szabó, Štefan Szákall, Ján Šalata (2), 
Elena Šalátová (3), R. Šišovič, Richard Škú-
ci, Štefan Špaček, Vladimír Špaček, Renáta 
Šrámková (4), Karel Štencel, Anna Strenge-
rová, Ingrid Šuppová (4), S. Švecová, Milan 
Talich (4), Pavel Taraba (4), Andrej Taraso-
vič, Jozef Timko (6), Radek Tománek (8), Ján 

Tomaškin, M. Tomko (2), Bronislava Tóthová, 
Václava Trejtnarová, Ondrej Trhan (2), Karel 
Trutnovský, Vladimír Uhlík (2), Zdenko Uhrin, 
M. Urbanová, Jarmila Urcikánová (3), Daniel 
Vajsábel, Juraj Vališ (7), Jozef Vanek (7), Ján 
Vanko, Jozef Váš, Karel Večeře, Jozef Vlček 
(4), Andrej Vojtičko (9), Peter Vojtko, Jan Vor-
líček, Gabriel Weiss, Ondrej Zahn (2), Miriam 
Zámečníková, Ivana Zemková, Milan Žák 
(v zátvorke je uvedené koľkokrát bol menova-
ný autorom či spoluautorom príspevkov).

Najaktívnejšími autormi sú: medzi dáma-
mi pani Katarína Leitmannová, medzi pán-
mi Alojz Kopáčik, Štefan Lukáč, Imrich Hor-
ňanský, Stanislav Strečanský, Viliam Kemé-
ny, Ernest Bučko, Jozef Timko, Ján Hardoš, 
Vladimír Stankovský, Vladimír Stromček, Du-
šan Ferianc, Andrej Vojtičko, Juraj Vališ, Ma-
tej Klobušiak, či Jozef Vanek. Z nastupujúcej 
generácie Marek Fraštia, Jozef Kožár, Peter 
Repáň. Medzi zástupcami fi riem sú to Erik 

Frohmann, Radek Tománek, Ondřej Patočka 
a Marko Paško.

Vážime si skutočnosť, že počas svojho vý-
konu funkcie sa na SGD zúčastnili a referova-
li všetky predsedníčky a predsedovia ÚGKK 
SR. Ich referáty patria k najsledovanejším 
a tvoria úvodný portál odborného programu.

Všetkým autorkám a autorom patrí za ich 
prácu vrelá vďaka.

V záujme zachovania myšlienok a poznat-
kov z jednotlivých referátov sa začal počnúc 9. 
SGD vydávať zborník referátov, alebo zborník 
abstraktov. Prvé pripravovala a vydávala Ve-
decko – technická spoločnosť GEODÉZIA Bra-
tislava, a.s. v spolupráci so Slovenskou tech-
nickou univerzitou v Bratislave. V súčasnosti sa 
vydáva KGaK zborník abstraktov, v spolupráci 
s Katedrou geodézie Svf STU v Bratislave a je-
ho editormi pod vedením Alojza Kopáčika. Prí-
prava a tlač zborníka nie je jednoduchá vec, 
a preto editorom patrí taktiež poďakovanie.

3. – 5. SGD v rokoch 1995 – 1997, Technopol (Bratislava)
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3. Diskusie, odporúčania, kuloárne 
debaty 

 
Dôležité je to, čo účastníci SGD počujú v od-
borných referátoch, ale nemenej dôležité je aj 
to, čo si povedia medzi sebou, v neofi ciálnych 
kuloárnych debatách vo vzájomnej interakcii 
poznatkov, názorov a praktických skúseností. 
Mnohokrát sú práve tieto debaty a rozhovory 
tým, čo pomáha meniť skutočnosť, napredo-
vať, vidieť veci reálne. Diskusia účastníkov sa 
realizuje v prevažnej miere v kuloároch.

V snahe podporiť diskusiu sme na 19., 20. 
a 21. SGD pripravili samostatný blok pod ná-
zvom: Diskusné fórum na aktuálne témy ge-
odézie a kartografi e.

Do roka 2005, keď sa konali 13. SGD boli 
na základe referátov a diskusných príspevkov 
prijímané odporúčania, alebo vyhlásenia. Rie-
šili sa v nich problémy legislatívy, etiky práce, 
(Etický kódex autorizovaného geodeta a kar-
tografa), úplatkárstva a korupcie, cenová 
problematika a pod. Odporúčalo sa napríklad 
aj vybudovanie novej dĺžkovej základnice, rie-
šenie vydávania oprávnení na autorizáciu, 
úprava podnikania v GaK prácach v Živnos-
tenskom zákone, či úhrada správnych poplat-
kov kolkami a pod. Boli to všetko zložité témy 
a úlohy, ktoré bolo ťažké splniť a potom vy-
hodnotiť. Po vyriešení problémov sa už odpo-
rúčania neprijímajú.

4. Termín konania SGD

Prvé SGD sa konali v októbri, potom ďalších 
jedenásť ročníkov malo tzv. mikulášsky ter-
mín, teda začiatkom decembra. V roku 2004, 
keď sa konali 12. SGD v INCHEBE Bratislava 
v záujme toho, aby predajcovia mohli zreali-
zovať obchodné prípady, dohodnuté na SGD 
v príslušnom roku, došlo k zmene termínu ko-
nania SGD. Zmenil sa mikulášsky termín zo 
začiatku decembra na termín začiatkom no-
vembra.

5. Počty účastníkov a miesta 
konania SGD
 

Na doterajších dvadsiatich štyroch roční-
koch SGD sa zúčastnilo spolu 10 798 účast-
níkov, čo predstavuje priemer cca 430 na 
jedny SGD. Z prehľadu o počte účastníkov 

6. SGD v roku 1998, aula SvF STU 
v Bratislave
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a miestach konania je možno vidieť určitý 
vplyv zmeny miesta konania na počet účast-
níkov. Vždy pri zmene miesta bola vyššia 
účasť.

SGD sa konali na deviatich miestach v GEO-
DÉZII Bratislava, a. s., v spoločenskom dome 
VERNOSŤ v Bratislave, TECHNOPOLE Brati-
slava, v AULE AKADEMIKA BELLU Svf STU 
v Bratislave, na MINISTERSTVE HOSPODÁR-
STVA SR v Bratislave, na výstavisku INCHE-
BA v Bratislave, v NÁRODNOM TENISOVOM 
CENTRE Bratislava, v HOLIDAY INN Žilina 
a v HOLIDAY INN Trnava.

Zaujímavý je aj pohľad na to, v akých 
priestoroch sa SGD konali. Tie prvé, v legen-
dárnej jedálni GEODÉZIE Bratislava, a. s., 
potom prešli do spoločenského domu VER-
NOSŤ, trikrát boli SGD v priestoroch TECH-
NOPOLU Bratislava, boli sme aj vo veľkej Au-

le akademika Bellu Svf STU Bratislava, na 
Ministerstve hospodárstva SR, či v športo-
vom komplexe Národného tenisového cen-
tra v Bratislave. Do roku 2008 bolo šestnásť 
SGD v Bratislave.

Najväčšiu účasť sme zaznamenali na 16. 
SGD, ktoré sa konali v roku 2008. Bolo to 
v súvislosti s tým, že v tomto roku sme si pri-
pomenuli 70. výročie konania 2. celoštátne-
ho zjazdu a 1. výstavy československých ze-
memeračov v roku 1938 v Bratislave. V spo-
lupráci so Slovenskou spoločnosťou geodetov 
a kartografov, boli pozvaní významní a zaslúžilí 
predstavitelia rezortu a KGaK, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj geodézie a kartografi e na Slovensku.

V snahe umožniť účastníkom SGD stráviť 
celé dva dni, takpovediac pod jednou stre-
chou a v pekných priestoroch s dostatočne 
veľkou kongresovou sálou a slušnou infra-

štruktúrou na úrovni jej účastníkov, sme sa 
rozhodli usporiadať 17. SGD v kongresovom 
hoteli Holiday Inn v Žiline. V Žiline sa SGD ko-
nali šesťkrát v rokoch 2009 až 2014. Výho-
dou organizácie SGD v Holiday Inn bolo a je, 
že, hotel nezvyšoval pre SGD ceny. Po istom 
čase je dobrá zmena a aj preto sa posledné tri 
ročníky SGD konali v Holiday Inn v Trnave. Dá 
sa povedať že SGD prešli z jedálne, cez osve-
tové besedy, športové haly až tam kam patria, 
do zodpovedajúcich priestorov v kongreso-
vých hoteloch. Je to aj vyjadrením úcty a váž-
nosti k ich účastníkom. Ich počet je uvedený 
v priloženom prehľade. Sú to počty, ktoré má-
me podložené prezenčnými listinami. Nie sú 
tam však napríklad študenti, ktorí majú voľný 
vstup na SGD a ani pomerne značná skupina 
pracovníkov katastra, ktorí majú záujem vypo-
čuť si prednášky a takisto majú voľný vstup. 

Prehľad SGD v rokoch 1993 – 2017 
Poradie Dátum konania Miesto konania Účasť Počet príspevkov Vložné

1. SGD 21. 10. 1993 Geodézia Bratislava, a. s. (jedáleň) 370 4
2. SGD 27. – 28. 10. 1994 Vernosť (spoločenský dom) 336 12 850 Sk
3. SGD 7. – 8. 12. 1995 Technopol 381 15 880 Sk
4. SGD 5. – 6. 12. 1996 Technopol 382 21 780 Sk
5. SGD 4. – 5. 12. 1997 Technopol 398 26 860 Sk
6. SGD 3. – 4. 12. 1998 SvF STU (aula) 386 31 860 Sk
7. SGD 8.– 10. 12. 1999 Ministerstvo hospodárstva SR 379 33 860 Sk
8. SGD 7. – 8. 12. 2000 Ministerstvo hospodárstva SR 358 27 900 Sk
9. SGD 6. – 7. 12. 2001 Ministerstvo hospodárstva SR 402 22 1000 Sk

10. SGD 5. – 6. 12. 2002 Ministerstvo hospodárstva SR 380 21 1200 Sk
11. SGD 4. – 5. 12. 2003 Incheba Bratislava 366 21 1200 Sk
12. SGD 4. – 5. 11. 2004 Incheba Bratislava 347 23 1500 Sk
13. SGD 10. – 11. 11. 2005 Incheba Bratislava 355 23 1500 Sk
14. SGD 23. – 24. 11. 2006 Národné tenisové centrum 474 27 1500 Sk
15. SGD 15. – 16 .11. 2007 Národné tenisové centrum 485 23 1700 Sk
16. SGD 19. – 20. 11. 2008 Národné tenisové centrum 610 28 1800 Sk
17. SGD 5. – 6. 11. 2009 Holiday Inn Žilina 521 27 60 EUR
18. SGD 11. – 12. 11. 2010 Holiday Inn Žilina 550 29 60 EUR
19. SGD 3. – 4. 11. 2011 Holiday Inn Žilina 490 20 60 EUR
20. SGD 8. – 9. 11. 2012 Holiday Inn Žilina 520 19 60 EUR
21. SGD 7. – 8. 11. 2013 Holiday Inn Žilina 428 19 65 EUR
22. SGD 6. – 7. 11. 2014 Holiday Inn Žilina 385 21 65 EUR
23. SGD 5. – 6. 11. 2015 Holiday Inn Trnava 495 21 65 EUR
24. SGD 10. – 11. 11. 2016 Holiday Inn Trnava 530 21 65 EUR
25. SGD 9. – 10. 11. 2017 Holiday Inn Trnava  470 22 65 EUR

Spolu 1 0798 556  
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6. Ekonomické zabezpečenie SGD
 
Hlavným zdrojom pokrytia nákladov SGD je 
účastnícky poplatok. V roku 2006 mal výš-
ku 50,- eur. Posledná úprava bola v roku 
2013 zo 60,- na 65,- eur. (Vývoj výšky poplat-
ku je zrejmý z predchádzajúceho prehľadu). 
Priemerné náklady na SGD predstavujú za 

A-ZENIT, s. r. o.
Bentley Systems ČR, s. r. o. 
CORINEX GROUP, a. s.
CZIPO, s. r.o.
Doprastav, a. s.,
DWC SLOVAKIA, a. s. 
eD´system Slovakia, s. r. o.
EMIS, s. r. o.
EUROSENSE, s. r. o.
G 5 Geodeticko-obchodná spoločnosť, 
spol. s r.o.
G E O D É Z I A Bratislava, a. s.
G-BASE, s. r. o.
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
GEO 3 TRENČÍN, s. r. o.
GEOAKTUÁL, s. r. o.
GEOASPEKT, s. r. o.
GEODETICCA, s. r. o.
GEODET-TEAM, spol. s r.o.
GEODÉZIA Žilina, a. s.
GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.
GEOKA, s. r. o.
GEOKART Veľké Kapušany, s. r. o.
GEOKO, s. r. o.
GEO-KOD, s. r. o.
GEOmark, s. r. o.
GEOMERKART, s. r. o.
GEOMETRA, s. r. o.
GEOMost, s. r. o.
GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.
Geoplán, spol. s r. o.
GEOSLUŽBA Prievidza, s. r. o.
GEOSPOL, s. r. o.
GEOsys, s. r. o.
GEOTEAM, spol. s r. o.
GEOTECH Bratislava s. r. o.
GEOTOP Košice, s. r. o.
Geotronics Slovakia, s. r. o.
GEPOS s. r. o.
GILLGEO spol. s r.o.
GRUNT, a. s.
H P Slovakia, s. r. o.
HORNEX, a. s.
HSI, s. r. o.
Ing. E. Jadroňová, Ing. E. Leitmann, 
Ing. Erich Geisse, CSc. AGROGEO, 
Ing. Imrich Kovács, Ing. Ján Lapin, 
Ing. Jozef Piroha – Geodetika, 
Ing. Milan Marček, 
Ing. Miroslav Smolka G. P. S. ZVOLEN, 
Ing. O. Mišík, Ing. Peter Bacigál, 
Ing. Róbert Geisse A-GEO, Ing. Tibor Preťo, 
Ing. Vladimír Nechuta
INGS spol. s r.o.
INKAT, spol. s. r. o.
Intergraph CS, s. r. o. 
KP, a. s.

posledných päť rokov 43 000,- eur a náklady 
na jedného účastníka cca 96,- eur.

Počas rokov 2004 až 2016 sponzorsky 
podporilo SGD spolu 87 fi riem a živnostníkov. 
Vážime si skutočnosť, že viacero vystavovate-
ľov sú aj sponzormi SGD.

Sponzorská podpora zodpovedala tomu, 
ako sa geodetom a kartografom darilo z hos-
podárskej stránky. Od roku 2008 táto pod-
pora klesala a teraz predstavuje čiastku cca 
11 000,- eur. Tieto prostriedky využívame 
hlavne na úhradu nákladov, ktoré by sme ne-
zaplatili z vložného.

Zoznam sponzorov:

A R E A, spol. s r. o., geodetická spoločnosť
ARLANDA, s. r. o.

7. – 10. SGD v rokoch 1999 – 2002, Ministerstvo 
hospodárstva SR (Bratislava)

11. – 13. SGD v rokoch 2003 – 2005, Incheba Bratislava
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KPMG Slovensko spol. s r. o.
LUPO-GEO, s. r. o.
Microsoft/Vexcel Imaging GmbH
NESS Slovensko, a. s.
O R N T H, spol. s r. o.
ORACLE,
PosAm, spol. s. r. o.
prof. Ing. Vincent Jakub, PhD. – GEOMETRA
PRO-GEO SK, s. r. o.
Progres CAD Engineering, s. r. o.
Progres GEO, s. r. o., Prešov
REMING CONSULT, a. s.
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
SEVITECH, a. s.
Sigeo, s. r. o.
Siman a Jorčík, spol. s r.o.
Slovanet, a. s.,
SOKKIA
SURVEYE, s. r. o.
TOPCON
URBAN – LAUKO, s. r. o.
V I L L A, s. r. o.
VKÚ Harmanec, s. r. o.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Zymestic Solutions, s. r. o.

7. Výstava meracej, výpočtovej 
techniky a softvéru 

Už na 1. slovenskom geodetickom dni bola 
výstava meracej, výpočtovej techniky a soft-
véru, ktorú geodeti potrebujú pre svoju čin-
nosť. Zúčastnilo sa jej desať fi riem, z ktorých 
dodnes fungujú ešte dve. Istou výhodou pre 
účastníkov SGD je skutočnosť, že sa konajú 
po najväčšom geodetickom veľtrhu v Európe 
INTERGEO. Slovenskí predajcovia meracej, 
výpočtovej, či UAV techniky na výstave v rám-
ci SGD predstavujú aktuálne novinky a tak 
majú slovenskí geodeti možnosť držať s nový-
mi poznatkami a vývojom krok a novú techni-
ku aj využívať. Na výstavách sú prezentované 
prístroje najvýznamnejších výrobcov vo svete.

Zoznam vystavovateľov: 

A. P. G. združenie Košice, AGIS Slovakia, 
s. r. o., APEX, s. r. o., ARCON, s. r. o., ARION 
s.r.o., Bratislava, Bentley Systems ČR, s. r. o. 
BMaZ – STABO, BULLA – KUTLÍK, s. r. o., 
CEIT SK, s. r. o., CGS spol. s r. o., CICCUTO, 
ECIS, v.o.s., Košice, EDICO, a. s., EUROSEN-

SE, s. r. o., Expert_for_3D_Lanscape, s. r. o., 
GEO-STONE, s. r. o., Senec, GEOARCH, s. r. o., 
GEOCO, s. r. o., GEODÉZIA Bratislava, a. s., 
GEODÉZIE Brno, a. s., GEODIS SLOVAKIA, 
s. r. o., GEOINFOS, s. r. o., GEOMETRA Opa-
va, spol s r.o., GEONIK Plus, s. r. o., GEO PEN, 
s. r. o., GeoPORT, s. r. o., GEOTEAM, spol. 
s r.o., GEOTECH LEICA, Geotronics Slovakia, 
s. r. o., GEOTYP, s. r. o., Bratislava, GK’ 99, GP 
Praha, s. r. o., Hewlett-Packard, s. r. o., HSI, 
s. r. o., Ing. Edgar Hoffmann, iNGS – Ing. Ro-
bert Koráb, INTERGRAPH ČR, spol. s. r. o., Ja-
ga Group – vydavateľ, Katedra geodézie STU 
Bratislava, KOSDA, s. r. o., LABAŠ, MicroCAD 
SYSTEMS, s. r. o., Miroslav Majerčík, ORNTH, 
s. r. o., PosAm Bratislava, spol s r.o., PRES-
TILINEA, s. r. o., RIEGL Laser Measurement 
Systems, Satlab Geosolutions Holding AB, 
S. C. A. Navigation, s. r. o., SGS HOLDING, 
a. s., SOKKIA, SURVEYE, s. r. o., VILLA, s. r. o., 
Xerox Limited, o. z.

 
Okrem komerčnej výstavy sa na SGD prezen-
tujú napríklad aj historické mapy, výsledky 
študentských prác, či edičnej činnosti SSGK.

14. – 16. SGD v rokoch 2006 – 2008, Národné tenisové centrum (Bratislava)
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8. Spoločenský večer, tombola, 
speváci

Keď sa SGD začali organizovať vo dvoch 
dňoch, dostali aj spoločenský rozmer a vždy 
v prvý deň ich konania sa pripravoval spo-
ločenský večer. 2. SGD sa konali v zariade-
ní Vernosť v Bratislave už aj so slávnostnou 
večerou, príhovormi a spevákom Alanom Mi-
kušekom (1996). V rokoch 1995 až 2002, 
keď sa SGD konali v TECHNOPOLE, v aule 

Svf STU a na Ministerstve hospodárstva SR 
bývali spoločenské večery v sále študent-
ského vysokoškolského internátu Mladá gar-
da. Tam vystupovali napríklad: skupina Senzi 
Senzus v roku 1998, či spevák geodet Peter 
Lipa (1997). V rokoch 2003 až 2005 boli zá-
bavy v upravených priestoroch na výstavisku 
INCHEBA. V roku 2003, keď boli 11. SGD na 
INCHEBE, sa začala robiť aj tombola. S nápa-
dom prišiel Michal Poljovka z fi rmy GEODIS, 
ktorý venoval do tomboly, ako jedinú cenu ni-

velačný prístroj TOPCON. Vyhrala ho Nataša 
Hermanová z Trenčína. Odvtedy je fi rma GEO-
DIS, od roku 2014 SURVEYE, s. r. o., už pät-
násť rokov sponzorom spoločenského veče-
ra. Na spoločenských večeroch vystupoval 
celý rad známych spevákov a speváčok, na-
príklad: Alan Mikušek, Senzi Senzus, Peter Li-
pa, Berco Balogh, Andrea Zimányová, Beáta 
Dubasová, Robo Opatovský, Zuzana Smata-
nová, či Peter Nagy.

V roku 1994, keď boli 2. SGD, hodnotili jej 

17. – 22. SGD v rokoch 2009 – 2014, Holiday Inn Žilina
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organizátori spoločenský večer takto: „Akcia 
bola obohatená o spoločenský večer, na kto-
rom vládla pohoda, harmónia a geodetická 
spolupatričnosť.“ Túto pohodu sa snažíme vy-
tvoriť na každom spoločenskom večeri aj te-
raz.

9. Prínosy SGD
 

SGD sú organizované ako dvojdňové odborné 
spoločenské stretnutie odborníkov zo všet-
kých oblastí, štátnej správy, súkromnej sféry, 
školstva, vedy a výskumu s cieľom, aby sa 
ich účastníci dozvedeli niečo nové, čo im po-
môže v ich ďalšej odbornej činnosti a aby sa 
utužili kolegiálne aj medziľudské vzťahy čle-
nov nášho odboru. Možno je ich prínosom aj 
skutočnosť, že majú celoslovenský charakter. 
Ďalším je ich spoločná príprava a organizácia 
v spolupráci s Úradom geodézie, kartografi e 
a katastra SR, Stavebnou fakultou STU Bra-
tislava, Slovenskou spoločnosťou geodetov 
a kartografov, Zamestnávateľským zväzom 
geodézie a kartografi e, Kartografi ckou spo-
ločnosťou SR a Slovenskou spoločnosťou 
pre fotogrametriu a diaľkový prieskum. Tým 
v bezprostrednej spolupráci napĺňame naše 
vzájomné dohody o spolupráci. Túto skutoč-
nosť považujem za jeden z dobrých prínosov 
SGD.

Dôležitú úlohu zohrali najmä počiatočné 
ročníky SGD pri formovaní názorov na vznik 
KGaK. Už do programu prvých bol zaradený 
rozsiahly príspevok zdôvodňujúci potrebu za-
loženia KGaK a prezentujúci zásady legislatív-
neho zámeru na spracovanie návrhov v po-
dobe zákona. Aj v ďalších rokoch bol prob-
lematike prípravy a prijatia zákona o KGaK 
venovaný široký priestor. Na 2.SGD boli naprí-
klad rozhodujúce momenty na obhájenie po-
vinného členstva v KGaK nielen pre držiteľov 
oprávnení typu B, ale aj pre autorizovaných 
geodetov overujúcich geometrické plány.

Jedným pozitívom, ktoré je produktom 
SGD, je aj každoročná príprava kalendára od-
borných podujatí, ktoré sa konajú na Sloven-
sku a v zahraničí.

10. Nie všetko sa nám podarilo
 

Pri organizovaní SGD sme sa nevyhli aj nie-
ktorým chybám a kritike. Jednou z vážnych 

23. – 25. SGD 
v rokoch 

2015 – 2017, 
Holiday Inn Trnava



slovenský geodet a kartograf   4|2017 33n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k

výhrad je skutočnosť, že citujem: „Geode-
tické dni by mali šíriť nové trendy, efektívne 
technológie, zámery nadriadených orgánov 
EÚ a domácich, dosiahnuté výsledky, ako aj 
problémy vyskytujúce sa pri riešení domácich 
úloh, ktoré by sa mohli odraziť aj v nasmero-
vaní výskumnej činnosti.“ Snažíme sa dávať 
príležitosť vo všetkých blokoch programu ši-
kovným ľuďom z praxe, z akademickej pôdy 
aj zodpovedných inštitúcií, aby sa na SGD 
mohli k týmto vážnym témam vyjadriť.

 Kritika bola aj k tomu, že chýba spätná 
väzba účastníkov SGD s organizátormi. Or-
ganizátorom bolo odporúčané, aby si názor 
účastníkov zistili napríklad formou dotazníka. 
Ten sme aj urobili, ale iba s malou odozvou. 
Podľa názoru niektorých účastníkov SGD ne-
dosahujú úroveň nemeckých ani českých 
geo detických dní. Úprimne treba povedať, že 
na akciu typu INTERGEO nemáme a české, 
ak sú myslené „Geodetické informační dny“ 
Brno, treba objektívne uznať, že majú oveľa 
dlhšiu, 52-ročnú tradíciu.

 Najväčšie a najpočetnejšie výhrady sú 
však voči stravovaniu. Kritika smeruje najčas-
tejšie k tomu, že porcie jedla sú malé, nechut-
né a nedovarené. Stalo sa nám aj to, že por-
cií bolo málo... To nás skutočne mrzí a snaží-
me sa o to, aby sa situácia zlepšila, čo sa nám 
myslím si v posledných rokoch aj podarilo.

11. Iné odborné podujatia, periodiká 
a publikácie
 

Nie sú to len SGD, kde sa môžu geodetky, 
geo deti, kartografky a kartografi  dozvedieť 
zaujímavé informácie a prežiť užitočný a prí-
jemný čas so svojimi kolegami, spolužiakmi 
a priateľmi v odbore. Sú im k dispozícii aj iné 
odborne a spoločenské podujatia, periodiká, 
knihy, či akcie pri rôznych jubileách na Slo-
vensku a v Česku. Hľadáme v nich poučenie 
a inšpiráciu aj pri organizovaní SGD.

Odborné podujatia:

Na Slovensku:
Slovenské geodetické dni – 25-krát,
Slovensko-poľsko-české geodetické dni – 
SSGK + SGP + ČSGK – 23-krát,
Kartografi cké konferencie – KS SR – 
23. ročník,

Geodézia a kartografi a v doprave – SSGK + 
ČSGK – 13. ročník (50-ročná tradícia),
Geodézia, kartografi a a GIS – FAKULTA 
BERG KOŠICE – 10. ročník,
Slovenské právnické dni so zameraním na 
kataster – ÚGKK SR – Častá-Papiernička – 
5 ročníkov,
Inžiniersko-priemyselná geodézia – 
konferencie – Katedra geodézie Svf STU 
v Bratislave – 3 ročníky,
Seminár pre autorizovaných geodetov 
a kartografov – Katedra geodézie Svf STU 
v Bratislave realizovaný – 3-krát,

V Českej republike:
Geodetické informační dny SZB Brno – 
52. ročník,
Seminář: Katastr nemovitostí v právní 
a technické praxi SZB Brno – 23. ročník,
Seminár: Pozemkové úpravy SZB Brno – 
22. ročník,
Seminár: Družicové metody v geodezii 
a katastru VUT Brno Ústav 
geodezie – 20. ročník,
Kartografi cký den – Česká kartografi cká 
společnost, Česká asociace pro 
geoinformace CAGI – 11. ročník.

 
Periodiká a knihy:
• Geodetický a kartografi cký obzor 

– 104 rokov, 
• Zeměměřič–časopis o geodézii, katastru 

nemovitostí a kartografi i – 23 rokov,
• Slovenský geodet a kartograf od roku 

1995 – 22 rokov,
• Zememeračstvo, geodézia, kartografi a 

a kataster nehnuteľností na Slovensku od 
nepamäti po dnešok. Historický prehľad 
v 6 knihách: 1. Kniha o historických 
osobnostiach zememeračstva, 2. Kniha 
o vzdelávaní zememeračov, 3. Kniha 
o geodetických základoch (pripravuje sa), 
4. Kniha o mapách, 5. Kniha o katastri 
nehnuteľností, 6. Kniha o inžinierskej 
geodézii (pripravuje sa) – vydavateľ 
SSGK. Na týchto knihách pracuje kolektív 
autorov od roku 2012.
 

Tento neúplný prehľad uvádzam preto, aby 
sme si uvedomili odbornú silu členov nášho 
odboru, schopnosť stretávať sa, spolupraco-
vať, hľadať, tvoriť a využívať nové poznatky. 
K tomu chcú v budúcnosti prispievať aj SGD.

12. Záverečné poďakovanie 
spolupracujúcim

Veľké poďakovanie patrí autorom príspevkov 
a všetkým referujúcim, bez ktorých by SGD 
nemali obsah, a tým ani zmysel. Poďakova-
nie patrí aj všetkým tým, ktorý počas 25-roč-
níkov na SGD prišli. Autor musí mať posluchá-
čov a diskutujúcich, aby vo vzájomnej interak-
cii využívali nové poznatky, hľadali nové výzvy 
pre budúcnosť a aby sa dozvedeli niečo nové.

 Poďakovanie patrí aj členom organizač-
ných výborov a odborným garantom, ktorí sa 
starajú o technické a ekonomické zabezpe-
čenie a odborný program.

 Významné slová vďaky patria Juliane Lau-
dovej, Stanislavovi Strečanskému, Jaroslavo-
vi Abelovičovi a Jurajovi Kočanovi, hlavným 
autorom myšlienky organizovania SGD.

25 rokov je pomerne dlhý čas a SGD sa 
dostávajú z mladej dospelosti do mladšieho 
stredného veku. Verím, že je to záruka ich 
budúcej vitality, sviežosti a opodstatnenosti. 
Podporme ich spoločne aj do budúcna.

Literatúra:

[1] LAUDOVÁ J., STREČANSKÝ S.: Z histórie slovenských geo-
detických dní

[2] STANKOVSKÝ V.: História slovenských geodetických dní
[3] Archívne materiály Komory geodetov a kartografov

Ing. Vladimír Stromček, Ing. Ingrid Geisseová, 

Beata Jeraseková
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Zhodnotenie 25. slovenských geodetických dní – Trnava 2017

Milé geodetky a kartografky, vážení geodeti 
a kartografi !

Hodnotiť niečo, čo ste pomáhali pripravovať, 
je do istej miery nevďačná úloha, lebo sa mô-
že stať, že stratíte na vec objektívny pohľad.

Keď ma redakcia časopisu požiadala 
o zhodnotenie 25. SGD, povedal som si, že sa 
na ne skúsim pozrieť vašimi očami, cez vaše 
postrehy. Dostali sme niekoľko reakcií, nie je 
ich veľa, ale vážime si ich. O niektoré z nich sa 
chceme s vami podeliť.

Úprimne sme sa obávali opätovnej kriti-
ky stravovania. Tá prišla ako prvá: „Strava – 
treba vyvážiť množstvo!!! Obed trochu vraj 
„haproval“, dlho sa čakalo hlavne vo štvr-
tok, stále niečoho bolo nedostatok. Horší je 
však podľa mňa čas medzi obedom a veče-
rou. Mnohí sa boli tesne pred tým najesť, le-
bo boli hladní. No a na spoločenskom večeri 
je potom toho také kvantum, že sa to nikdy 
nezje (ja by som si napríklad teraz z tej tor-

ty dala...). Podľa mňa do budúcna treba vy-
lepšiť priestor medzi 16.00 – 17.00 hodinou, 
kedy by si mnohí do niečoho zobli a nemusí 
byť na večeru, toho až tak veľa. Určite by to 
mnohí prijali.“ Mrzí nás to, ale sme odhodlaní 
bojovať s týmito nedostatkami ďalej.

Ďalší postreh je návrh zvážiť formát SGD. 
„Možno treba pouvažovať o skrátení SGD 
na jeden deň a večer. Je to smutné, ak na 
druhý deň je na prednáškach cca dvadsať 
ľudí.“ Je to bohužiaľ pravda a niečo s tým mu-
síme urobiť. O tomto návrhu sa poradíme pri 
vyhodnotení 25. SGD, ktoré bude robiť orga-
nizačný výbor, odborní garanti a predstaven-
stvo KGaK.

Miesto konania SGD je tiež často disku-
tovanou témou. Jeden z námetov: „Možno 
treba pouvažovať, či by sa miesto konania 
nedalo zmeniť po troch rokoch v Trnave, 
niekde východnejšie, bližšie do stredu Slo-
venska, napríklad v Banskej Bystrici, aby to 
naši kolegovia z východu nemali tak ďaleko.“ 

A ďalšie : „Pre mnohých by možno bolo dob-
ré, keby sa SGD vrátili do Bratislavy.“ Ale-
bo: „Bolo by dobré, keby sa SGD vrátili do 
Žiliny.“

Ďalším a zrejme právom kritizovaným ne-
dostatkom je – parkovanie. Áut je pomaly 
viac ako ľudí a je to problém, ktorý si uvedo-
mujeme, ale je to problém všade a v historic-
kom centre Trnavy je ešte väčší.

Na výstave, ktorú hodnotíme pozitívne, sa 
zúčastnilo 11 najvýznamnejších slovenských 
fi riem z oblasti geodetickej techniky. Účastní-
ci podujatia mali dobrú možnosť oboznámiť 
sa s najnovšími technickými a softvérovými 
novinkami. Zaujímavý bol aj stánok Geode-
tického a kartografi ckého ústavu v Bratislave 
s prezentáciou produktu mapový klient.

Ako hosťa spoločenského večera sme po-
merne riskantne zvolili hudobnú skupinu Ma-
duar, ako súputníka SGD v čase, ale nakoniec 
to dopadlo dobre, o čom svedčí hodnotenie 
jednej z tancujúcich: „Maduar – bol skvelý, 
nič sa tým nemohlo pokaziť, zábavu urobil.“

Ak máte aj vy vlastné postrehy, či námety 
– pošlite nám ich, radi ich využijeme pri prí-
prave budúcich SGD.

K odbornému programu sme reakcie ne-
dostali. Myslím si však, že bol pripravený dob-
re a bol vyvážený, s množstvom informácií. So 
záujmom bol prijatý blok prednášok priprave-
ný Úradom geodézie kartografi e a katastra 
pod názvom „25 rokov činnosti ÚGKK v sa-
mostatnej SR“, ktorý dobre korešpondoval 
s jubilejnými 25. SGD.

Nie vždy sa nám všetko podarí dobre 
zvládnuť, preto sme vám za podnety ako veci 
urobiť lepšie vďační a občas nás povzbudíte 
aj uznaním.

Potešilo nás poďakovanie organizátorom 
25. SGD od dvoch účastníkov z Bratislavy: 
„Týmto mailom by som chcela poďakovať 
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za peknú organizáciu geodetických dní mi-
nulý týždeň. Možno niekto bude riešiť neja-
ké menšie nedostatky, ale ja by som vám 
chcela poďakovať, lebo viem, že nie je jed-
noduché zorganizovať takú veľkú akciu pre 
toľko veľa ľudí. Takže vďaka.“ a „Poďakova-
nie patrí všetkým organizátorom 25. SGD. 
Za uplynulých 25 rokov ste dokázali dostať 
toto podujatie na vysokú úroveň a do pove-
domia takmer všetkých geodetov na Sloven-
sku, ktorí sa naň tešia a pravidelne sa ho 
zúčastňujú.“ Povzbudzujúca je pre nás aj po-
chvala za kalendár na rok 2018 s vyobraze-

ním centra Trnavy, od účastníka z tohto mes-
ta, ktorý ho zhodnotil obdivuhodným zvola-
ním: „Kalendár na rok 2018 – fantastický!“. 
Vážime si a ďakujeme.

Na záver trochu štatistiky: Na jubilejných 
25.  SGD sa zúčastnilo 490 účastníkov. Vďa-
ka patrí sponzorskej podpore 26 fi rmám. 
Väčšinu účastníkov tvorili členovia KGaK 
a pracovníci katastra, ktorých bolo 19, okrem 
toho 34 geodetov pracujúcich na úradoch 
a ministerstvách. Na spoločenskom večere 
bolo 159 záujemcov.

Dámy a páni,
už teraz vás pozývame na 26. slovenské geo-
detické dni, aj keď ešte nevieme kde sa budú 
konať. Pokúsime sa využiť vaše podnety a pri-
praviť ich k vašej spokojnosti.

V mene organizačného výboru a odbor-
ných garantov SGD vám prajem pokojné, 
biele Vianoce a v roku 2018 dobré zdravie 
a všetko to, čo potrebujete a čo vám vie uro-
biť radosť.

Za organizačný výbor a odborných garantov
Vladimír Stromček

Momentky z konferencie
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Momentky z výstavy
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Momentky zo spoločenského večera a tomboly
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
Komory č. 14/2017

Konferencia „Stavebné úrady 2017“

autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik. PhD., 
6. 10. 2017

V Demänovskej doline sa 28. a 29. septem-
bra 2017 konala konferencia „Stavebné úra-
dy 2017“ za účasti predstaviteľov štátnej 
správy (MDV SR, MV SR, Min. pro místní roz-
voj ČR), SKSI, ZMOS a ďalších subjektov. Na 
konferencii bolo prítomných cca 240 zamest-
nancov stavebných úradov z celého Sloven-
ska (z celkového počtu približne 850 zamest-
nancov všetkých stavebných úradov v SR).
Program konferencie bol tradične venovaný 
aktuálnym otázkam výkonu činnosti zamest-
nancov stavebných úradov so zameraním 
na tematiku – pripravovaná legislatíva v SR 
a v ČR, stavebné výrobky, odstraňovanie re-
klamných stavieb, stavebné úpravy líniových 
stavieb, predlžovanie platnosti rozhodnutí, 
správny poriadok, výkon kompetencie sta-
vebného dozoru a stavbyvedúceho, elektro-
nický register osôb spôsobilých vo výstav-
be, statická bezpečnosť budov, energetic-
ká hospodárnosť budov, zmeny v legislatíve 
v oblasti protipožiarnej ochrany, povoľovanie 
vodných stavieb, činnosť špecializovaného 
stavebného úradu pre vodné stavby, povoľo-
vanie dopravných stavieb a ďalších.
V úvodnom bloku venovanom legislatíve in-
formovali pracovníci MDV SR o príprave 
dvoch zákonov – zákona o územnom pláno-
vaní a zákona o stavebnom poriadku (sta-
vebný zákon). V súčasnosti prebieha práca 
na príprave materiálov a podkladov na zahá-
jenie legislatívneho procesu, ktorý sa má za-
čať začiatkom roku 2018. Zásadné zmeny sa 
pripravujú v zákone o stavebnom poriadku, 
ktorý pravdepodobne prinesie výrazné zjed-
nodušenie povoľovania stavieb. MDV SR uva-

žuje o zrušení súčasnej štruktúry stavebných 
úradov, ponechajú sa len vybrané a špeciál-
ne stavebné úrady, ktoré budú dislokované 
v mestách. Drobné stavby bude možné rea-
lizovať bez stavebného povolenia ich nahlá-
sením cez webové rozhranie a splnením zá-
konom stanovených podmienok. Povoľovanie 
jednoduchých stavieb prejde do kompetencie 
osôb s odbornou spôsobilosťou – stavebných 
komisárov. Odbornú spôsobilosť bude mož-
né získať splnením zákonom stanovených 
podmienok a vykonaním skúšok na MDV SR. 
Predpokladá sa v budúcnosti pôsobenie cca 
800 – 900 komisárov, ktorí budú mať aj nie-
ktoré kompetencie na dohľad realizácie sta-
vieb a výkonu stavebnej činnosti. Ostatné 
stavby budú povoľované stavebnými úradmi. 
Podrobnosti činnosti stavebných komisárov 
upravia vykonávacie vyhlášky zákona.
SKSI pripravuje spustenie registra osôb s od-
bornou spôsobilosťou v oblasti architektúry 
a stavebníctva. Ide o programové riešenie, 
ktoré bude k dispozícii zamestnancom sta-
vebných úradov a komisárom ako aj staveb-
níkom (investorom). Stavebník bude môcť 
využiť toto riešenie na prípravu dokumentá-
cie potrebnej na stavebné konanie – bude 
týmto programom vedený. Program zároveň 
upozorní na potrebu vyjadrenia sa odborne 
spôsobilej osoby k jednotlivým častiam do-
kumentácie a ponúkne zoznam osôb s prís-
lušnou spôsobilosťou stavebníkovi. Odborne 
spôsobilá osoba vykoná overenie dokumen-
tácie v elektronickom prostredí, čím sa zame-
dzí neoprávnený výkon činnosti odborne spô-
sobilých osôb.
Na konferencii neboli odovzdané účastníkom 
materiály (prednášky, zborník) – budú zverej-
nené na stránkach MDV SR a SKSI. Aktuál-
ne informácie o príprave legislatívnych doku-
mentov budú pripravené na VZ KGaK v apríli 
2018.

Krátka správa z činnosti orgánov 
komory č. 15/2017 – podnety a otázky 

pre KO ÚGKK SR – stanovisko

autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 
17. 10. 2017

Vážený člen KGaK,
krátkou správou č. 3/2017 sme vás vyzvali 
na formuláciu otázok a podnetov z komerčnej 
sféry, na vysvetlenie a riešenie existujúcich 
problémov, ku ktorým by bolo vhodné, aby 
Úrad zaujal metodické stanovisko.
Na základe vzájomnej spolupráce Komo-
ry s Katastrálnym odborom ÚGKK SR bol 
spracovaný dokument obsahujúci stanovis-
ko ÚGKK SR k predmetným otázkam a pod-
netom, týkajúcich sa vyhotovovania geomet-
rických plánov. Stanovisko je zverejnené aj 
na webovom sídle ÚGKK SR http://www.sk-
geodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/
aktuality/.
Keďže niektoré otázky boli zodpovedané už 
v roku 2015 a v aktuálnom dokumente sa 
naň spracovatelia odvolávajú, prikladáme 
vám na informáciu aj dokument z daného ob-
dobia. Problematika spracúvania GP bude aj 
témou pripravovaných regionálnych stretnutí.
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60 rokov Ing. Petra Neumanna

Vážení kolegovia, v tomto roku sa dožíva okrúhleho výročia, 60 rokov, 
Ing. Peter Neumann (9. 6. 1957).
Predpokladáme, že väčšine jeho meno nič nehovorí.

Niektorí z nás si ešte pamätajú ten zázrak, keď bolo možné interaktív-
ne vkladať body, neskôr aj značky do grafi ckej plochy monitora a tam 
spájaním meraných bodov vytvárať prvé mapy. Keď sa to ešte podari-
lo aj vytlačiť a navyše farebne, bolo to dokonalé. Čo na tom, že to be-
žalo na najnovších PC 286 za neuveriteľné obstarávacie ceny.
Ing. Neumann bol jedným z prvých, kto pochopil význam a možnosti 
interaktívnej grafi ky. V našom prípade základ tvoril Autocad ver.2.6. 
Práca s holým programom a ešte v angličtine bola takmer nerealizo-
vateľná. Ing. Neumann sa naučil programovať v prostredí Autocadu, 
a tak vznikol prvý program GEOBOD. Jeho podstatným významom 
bola možnosť načítania meraných bodov v textovom tvare a práca 
s výkresom.
Aby bolo možné jednotne používať digitálne výkresy a vytvárať ma-
py, previedol značky z ČSN 013411 do digitálneho tvaru presne pod-
ľa popisu normy a označenia značiek. Vyvinul pomerne veľkú snahu, 
aby sa značkový kľúč vychádzajúci z normy stal záväzným aj pre iné 

grafi cké editory, napr. MicroStation a. p. a zjednotilo sa tak používanie 
čiar a vrstiev v digitálnych výkresoch. Táto snaha sa minula účinkom, 
nenašla sa žiadna štátna organizácia, ktorá by to zastrešila (ÚGKK).
V roku 1991 bolo treba prepracovať program tak, že k bodom a znač-
kám sa pripojili atribúty a skryté atribúty. Vznikol výkres, kde body 
a značky tvorili formu databázy. Do výkresu bolo možné načítať zozna-
my súradníc a spätne ich z výkresu vygenerovať. Vznikla nadstavba 
Geomap. Pri tejto príležitosti treba zdôrazniť, že program vznikal aj za 
podpory fi rmy Peer & Richter.
Ďalšou výzvou bola zmena prostredia Autocadu v rokoch 1999 – 
2000 označeného Acad2000. Všetky objekty bolo možné posúvať 
a ovládať pomocou gripsov, zmenilo sa roletové menu, nastavenia 
a niektoré príkazy. V programe sa zaviedli užívateľské čiary. Ing. Ne-
umann spracoval konverziu pôvodných výkresov, vytvoril nové menu 
a užívateľské čiary podľa STN 013411.
V roku 2002 ukončila fi rma Peer a Richter svoju geodetickú činnosť. 
Ing Neumann bol nútený založiť s. r. o. a vytvoril následnícku verziu 
nadstavby editora pod označením Neumap. Do súčasnosti vytvoril 
verziu 2018 pre najvyššiu verziu Autocadu ACAD 2018.

Milý Peter, prajeme Ti veľa zdravia, aby sme ešte niekoľko rokov mohli 
využívať najnovšie verzie nadstavby Autocadu a aby si ešte dlho počú-
val naše nápady na zlepšenie, ktoré niekedy nevedú nikam.

Ing. Tomáš Ďurka a kolegovia z fi rmy Geomap, s. r. o., Bratislava

• GNSS Zenith 35 PRO 

s 555 kanálmi

• Výkonná robotická 

stanica Zoom 90 R

• Široký výber prístrojov

Viac informácií na: 0911 620 618, geoteam@geoteam.sk

VYSKÚŠAJTE SI

MAXIMUM TECHNOLÓGIE
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Nový GEOMAX Zenius 8.

Leica GS18 T 

– najrýchlejší RTK GNSS rover na svete

Viac informácií o novom RTK roveri Leica GS18T získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, fi rme GEOTECH Bratislava, s. r. o., 
na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps@geotech.sk

Firma GEOTECH Bratislava, s. r. o., zaradila do svojej ponuky nový model Leica 
GS18 T, ktorý výrobca Leica Geosystems označuje za najrýchlejší RTK GNSS rover 
na svete.

Leica GS18 T predstavuje jedinečný technologický pokrok vo zvyšovaní produk-
tivity práce s RTK GNSS rovermi tým, že kombinuje najnovšiu generáciu 555-kanálo-
vých GNSS prijímačov Leica s inerciálnou meracou jednotkou (IMU), čo znamená, že 
pri meraní už nemusíte urovnávať výtyčku podľa libely, ale stačí jednoducho položiť 
hrot výtyčky kam potrebujete a stlačiť tlačidlo merania. Určovanie smeru a náklonu 

V tomto roku fi rma Geomax uviedla veľa noviniek. Me-
dzi tie najhorúcejšie patrí kontrolná jednotka Zenius 8, 
ktorá dopĺňa Zenius 5. Odlišuje sa v mnohých technic-
kých parametroch. Najpodstatnejším rozdielom však 
je, že môže mať buď operačný systém Android, alebo 
Windows Mobile. Závisí to od voľby zákazníka. Doteraz 
okrem tabletu Geomax FZ-B mali všetky kontrolné jed-
notky Geomaxu iba Windows Mobile. Predsa pre mno-
hých zo zákazníkov môže byť tablet v teréne priveľký. 
Prečo je výhodnejšie mať operačný systém Android? 
Má to veľa výhod pre softvér X-PAD. Napríklad modul 
X-PicPoint na pozemnú fotogrametriu, X-DO na rýchle 
povely sú iba v tomto operačnom systéme. Zároveň má 
lepší organizér zákaziek, ktoré sa vedia zobraziť na ma-
pách Google alebo v prehľadnom kalendári.

Technické špecifi kácie Geomax Zenius 8:

• Display: 4.7´́
• Procesor: 1,5 Hz dvojjadrový
• Pamäť RAM 1 GB
• Vnútorná pamäť: 4 GB
• Kamera: 8 Mpix s bleskom
• Počet GNSS kanálov: 56
• GNSS satelity: GPS/GLONAS/SBAS/QZSS
• Pracovná výdrž batérii: 7 hodín
• Dosah Bluetooth: do 600 m s nadstavcom LRBT
• Senzory: 3-osový akcelerometer, 3-osový gyroskop, 

barometer, kompas

pomocou IMU nie je ovplyvnené magnetickým rušením v blízkosti kovových objek-
tov a nevyžaduje žiadnu kalibráciu ako pri systémoch využívajúcich magnetometre.

Leica GS18 T umožňuje zvýšiť produktivitu v teréne až o 20 % úsporou času 
potrebného na urovnávanie výtyčky na každom bode a aj tým, že dokážete zamerať 
body, ktoré nie je možné zamerať pri vertikálnej výtyčke, ako sú rohy budov, stro-
my, body prekryté prekážkami a pod. Okrem merania sa výrazne zrýchli aj vytyčo-
vanie, keďže ani tu nie je potrebné urovnávať výtyčku na presné vytýčenie bodov 
alebo línií.

Viac informácií nájdete na: www.geoteam.sk, www.geomax-positioning.com alebo obchod@geoteam.sk
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Malá, efektívna, presná
Mechanická totálna stanica Trimble C5 dopĺňa špičkové portfólio totálnych staníc 
Trimble. V kombinácii s poľným softvérom Trimble Access prináša na trh efektívnej-
šie a rýchlejšie meranie v teréne.

Určená pre inžiniersku geodéziu a kataster
Nízka hmotnosť a špeciálny dizajn umožňujú geodetovi pohodlné meranie. Trimble 
C5 je vybavená všetkým, čo geo det v teréne potrebuje: výkonný diaľkomer, presné 
uhlové čítanie, kvalitná optika Nikon, batérie s výdržou až 22 hodín, vytyčovacie svet-

Švédska spoločnosť Satlab Geosolutions, známa už aj na Slovensku, predstavila na výstave Intergeo 2017 v Berlíne svoj 
najnovší GNSS prijímač Satlab SL800. Extrémny výkon 555 GNSS kanálov s príjmom všetkých existujúcich signálov 
a frekvencií, zabalený v nevídane kompaktnom balení z horčíkovej zliatiny s hmotnosťou vrátane batérie len 700 gramov 
a mimoriadne priaznivá cena robí z SL800 prakticky ideálny GNSS prístroj pre každého geodeta.

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Satlab SL800: najmenší geodetický RTK GNSS Rover

Predaj a podpora v SR: Geomedia, spol. s r. o., | info@geomedia.sk | 0905 593 224 | www.geomedia.sk

Nová mechanická totálna stanica Trimble C5

Viac informácií alebo bezplatné predvedenie nájdete u nás: Geotronics Slovakia, s. r. o. Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

lá, laserové cielenie, kvalitná centrácia či USB port na prenos dát. Geodeti si najviac 
cenia poľný softvér Trimble Access. Intuitívne prostredie v slovenčine a plná verzia 
bez obmedzení vám zabezpečia vykonávať všetky typy merania, vytyčovania a rôzne 
výpočty a úkony, ktoré v teréne potrebujete.

Výnimočné vlastnosti Trimble C5
Trimble C5 je výnimočná nielen svojou veľkosťou, univerzálnosťou a poľným softvé-
rom. Obsahuje aj špeciálne technológie, ktoré zvyšujú produktivitu:
• automatické zaostrenie na bod – AUTOFOCUS,
• dosah bezhranolového merania až 800 m,
• možnosť výberu uhlovej presnosti: 1“, 2“, 3“ a 5“,
• možnosť výberu optickej alebo laserovej olovnice,
• veľký farebný dotykový displej v dvoch polohách,
• ochrana zariadenia pomocou lokalizácie zariadenia systémom L2P.

Automatické zaostrenie na bod – AUTOFOCUS
Poznáte to: nájsť bod, zaostriť, zacieliť, odmerať. Opakujúca sa rutina pri každoden-
nom meraní a vytyčovaní. Trimble C5 disponuje overenou technológiou Nikon pre 
automatické zaostrenie. Stlačením tlačidla sa prístroj automaticky zaostrí a vy už len 
docielite a odmeriate bod. Táto technológia vám počas celého dňa merania ušetrí 
množstvo času v teréne. Navyše chráni zrak od únavy. Stlačte tlačidlo AUTOFOCUS 
a rozžiarte si úsmev na tvári. Rýchlosť a komfort, to je Trimble C5.
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
21. septembra 2017 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Ing. Holá – telefonicky konzultovala odpovede 
z Úradu na podnety od členov Komory s Ing. Mi-
chalom Leitmanom, ktorý potvrdil spracovanie 
odpovedí, tie je však potrebné prerokovať s ve-
dením Úradu a až následne budú postúpené Ko-
more.

Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ v ro-
ku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh nového 
zákona (prípadne novelizácie) o komore geode-
tov a kartografov s dôrazom na samotnú činnosť 
a kontrolu kvality AGaK a riešenie členstva ale-
bo registrácie zahraničných osôb pri cezhranične 
poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, kancelária Komory 
– spolupráca s advokátskou kanceláriou.  T: október 2017

Ing. Hardoš – 1. verziu novely zákona spraco-
val individuálne v lete, do ktorej sa snažil zahrnúť 
náležitosti súvisiace s ostatnými prislúchajúcimi 
zákonmi SR. Následne v spolupráci s prof. Kopá-
čikom spracovali verziu s 25 bodmi, ktorá bola 
odoslaná na spripomienkovanie členom predsta-
venstva a advokátskej kancelárii. 20. septembra 
2017 sa uskutočnilo stretnutie s právničkou, na 
základe ktorého sa vynorili ďalšie problémy (na-
pr. rešpektovať zákon o ochrane osobných úda-
jov, zákonník práce...) a z toho dôvodu advokát-
ska kancelária spracuje svoju verziu novely (do 
konca septembra). V zmysle legislatívnych pra-
vidiel neexistuje limit na počet novelizačných 
bodov, pre prehľadnosť je však vhodné, aby ich 
nebolo príliš veľa. Po našom odsúhlasení pripra-
via celkové znenie a následne sa požiada vede-
nie Úradu o stretnutie na Legislatívnom odbore 
Úradu.

Novela katastrálneho zákona 
Prebieha medzirezortné pripomienkové konanie 
(portál právnych predpisov) a prebiehajú rokova-
nia s príslušnými orgánmi.

Register právnických osôb
V systéme Generického registra bol vytvorený 
administrátor zdrojového registra Zoznam autori-
zovaných geodetov a kartografov. Boli vytvorené 

prístupy do testovacieho prostredia Generického 
registra a bola prijatá príručka pre rolu administrá-
tor zdrojového registra aj pre rolu registrátor zdro-
jového registra.

Súťaž na PPÚ
Mala by byť vyhlásená do konca roka 2017. Na 
ÚVO sa kontrolujú súťažné podklady.

Vyhodnotenie vzdelávania za obdobie 
2014 – 2016
Návrh na disciplinárne konanie bolo odoslané prí-
slušným členom Komory, v počte 140, na vyjad-
renie. Disciplinárna komisia sa na svojom zasada-
ní 7. septembra 2017 zaoberala prijatými vyjadre-
niami.

Stretnutie švajčiarskych inžinierov a geodetov
V priestoroch GKÚ sa 25. septembra 2017 usku-
toční plánovaná spoločensko-pracovná cesta švaj-
čiarskych inžinierov a geodetov – SIA Geosuisse. 
Plánované prednášky za KGaK:
Ing. Ján Hardoš – Profesijné organizácie a sú-
kromné podnikanie v geodézii a kartografi i na Slo-
vensku.
Ing. Peter Repáň – Rozdrobenosť pozemkového 
vlastníctva na Slovensku a pozemkové úpravy.

Stavebný zákon
KGaK požiadala listom štátneho tajomníka MDaV 
SR o zaradenie Komory do pripomienkovacieho 
procesu stavebného zákona. Na základe prijatej 
odpovede, po zostavení paragrafového znenia, 
plánujú vytvorenie širšej legislatívnej skupiny, do 
ktorej bude zaradená aj KGaK. V prvotnej pracov-
nej skupine bola z profesijných organizácii prijatá 
len Komora architektov.
V nadväznosti na uvedené sa zástupca Komo-
ry prof. Kopáčik zúčastní na odbornej konferen-
cii Stavebné úrady 2017, ktorú organizuje Slo-
venská komora stavebných inžinierov 28. – 29. 
septembra 2017. Záštitu nad konferenciou pre-
vzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky a budú tu prezentované názory staveb-
ných inžinierov na navrhované zmeny v pripravo-
vanej novele stavebného zákona.

Regionálne stretnutia 2017
V roku 2017 sa pripravujú regionálne stretnutia 
v Žiline, v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Nitre.
 

Základná príprava VZ v roku 2017 

• Termín a miesto konania VZ musí byť zverej-
nený 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 ďal-
šie obdobie, plán odborných podujatí... Distri-
búcia sa uskutočňuje v zmysle Rokovacieho 
poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred VZ.

• Program: novela zákona o komore, stavebný 
zákon...

Predstavenstvo po prerokovaní predbežne navr-
huje termín konania VZ: 6. apríla 2018.
Miesto – Košice, Congress Hotel Centrum alebo 
Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue (len v ter-
mínoch 21. marca alebo 5. apríla 2018 v týždni).

Správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2017

Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK sú 
k polroku čerpané uspokojivo.

Stav príprav 25. SGD 

25. slovenské geodetické dni sú pripravené, infor-
mácie umiestnené na stránke www.kgk.sk v rámci 
odborných podujatí, umožnená je online registrá-
cia. Rozpočet Holiday Inn Trnava je skoro totožný 
s minulým. Vložné 65, – eur, spoločenský večer zo-
stáva 25, – eur. Pozvánky boli distribuované.
Vystavovateľov by malo byť 12, sponzorov 28 
(oslovených bolo 60).
V rámci prednášky k 25. výročiu geodetických dní 
je spracovaná štatistika za 25 rokov: 25 odbor-
ných garantov, 256 autorov príspevkov, 554 refe-
rátov, 10 328 účastníkov (420/ SGD), 9 rokov sa 
nezvyšuje vložné, 87 sponzorov, 55 vystavovate-
ľov, najaktívnejší prednášatelia prof. Ing. Kopáčik, 
PhD., Ing. Lukáč.
Pripravený je kalendár pre rok 2018 – centrum Tr-
navy a zoznam termínov a miest doterajších SGD.
OG uvažujú o odmenení organizátorov Ing. Laudo-
vej a Ing. Horňanského. Predstavenstvo odporúča 
zaradiť príspevok o histórii SGD na úvod celého 
odborného programu.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 27. 11. 2017)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

218 Ing. Ján Križan C 1. 10. 2017

247 Ing. Štefan Majerčík B 1. 10. 2017

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 27. 11. 2017)

Evidenčné číslo Meno Rozsah oprávnenia dátum

049 Ing. Ján Buran A 31. 10. 2017

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Blížia sa krásne vianočné chvíle, Blížia sa krásne vianočné chvíle, 
prežite ich v láske, šťastí a harmónii. prežite ich v láske, šťastí a harmónii. 
Do nového roka 2018 vám prajeme Do nového roka 2018 vám prajeme 
zdravie, lásku, trpezlivosť a zdravie, lásku, trpezlivosť a 
porozumenie – to, čo človek najviac porozumenie – to, čo človek najviac 
pot rebuje a hľadá. pot rebuje a hľadá. 
Šťastné Vianoce a nový rok želá Šťastné Vianoce a nový rok želá 
Redakčná rada bullet inuRedakčná rada bullet inu




