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Leica GS07
Stvorený pre vás

Leica GS07 predstavuje špičkový 
RTK GNSS rover s jedinečnými vlast-
nosťami. GS07, vybavený najmoder-
nejšou GNSS technológiou s najšir-
šou podporou všetkých súčasných aj 
budúcich signálov na trhu predsta-
vuje ideálnu investíciu do geodetic-
kého prístroja na minimálne ďalších 
10 rokov. Výborný príjem signálov aj 
vo veľmi náročných podmienkach spolu 
s veľmi nízkou hmotnosťou komplet-
ného vybavenia len 2,85 kg a vyváže-
ním, robí z GS07 ideálneho pomocníka 
každého geodeta hľadajúceho výkonný 
a spoľahlivý GNSS prístroj na meranie 
v RTK sieťach aj pre postprocesing.

Leica GS18T prichádza s revolučným 
softvérom Captivate, ktorý pretvára 
komplexné dáta na najrealistickejšie 
funkčné 3D modely. S jednoducho pou-
žiteľnými aplikáciami a známou doty-
kovou technológiou môžu byť všetky 
formy meraných a projektovaných dát 
zobrazené vo všetkých rozmeroch. 
Leica Captivate preklenuje rôzne odvet-
via a oblasti použitia s veľmi jednodu-
chým ovládaním, bez ohľadu na to, či 
pracujete s GNSS, totálnou stanicou, 
alebo oboma.

Softvér pre PC Leica Infinity impor-
tuje a kombinuje dáta z vašich GNSS 
prístrojov, totálnych staníc a nivelač-
ných prístrojov do jedného konečného 
a presného výsledku. 
Spracovanie nikdy nebolo jednoduchšie, 
ak všetky vaše prístroje pracujú spolu 
s cieľom, ktorým sú presné a užitočné 
informácie.

Ideálne riešenie Skvelý softvér Bezproblémové zdieľanie dát 
medzi všetkými prístrojmi
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l Milí čitatelia !

Držíte v rukách posledné tohtoročné, a teda aj vianočné 
číslo nášho bulletinu. Hoci sa v posledných rokoch veľa ho-
vorí o tom, že printové časopisy budú nahradené elektro-
nickou verziou umiestnenou na internete, predsa tlačená 
verzia má svoje čaro, hlavne vo chvíľach voľného času, kto-
rého by sme si všetci mali dopriať v tomto predvianočnom 
a vianočnom období. Redakčná rada nášho bulletinu sa už 
dlhodobo snaží poskytovať vám obidve verzie, tlačenú, ako 
aj elektronickú na webovom sídle Komory: www.kgk.sk

Rubriku „Hlavných odborných článkov“ tentoraz napĺňa-
me tromi príspevkami. Prvý pripravili pracovníci Magistrá-
tu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí podrobne približujú 
čitateľom problematiku Technickej mapy hlavného mes-
ta SR Bratislavy a geodetickej dokumentácie  skutočné-
ho vyhotovenia stavieb z územia Bratislavy. Druhý a tretí 
príspevok tejto nosnej rubriky pripravil zástupca vedúce-
ho Katedry geodézie, ktorý prednáša okrem iného aj pred-
met Dejiny zememeračstva v prvom ročníku štúdia odbo-
ru geodézia a kartografi a na Stavebnej fakulte STU v Bra-
tislave. V prvom z nich sa venuje historickému obdobiu od 
Banskej školy v Banskej Štiavnici (1735) po Vysokú školu 
technickú Dr. Milana Rastislava Štefánika (1937). V dru-
hom z nich charakterizuje osobnosti novodobej histórie 
vzdelávania v odbore geodézia a kartografi a a zvýrazňuje 
ich podiel na rozvoji tohto odboru.

Rubrika Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry je naplnená zhodnotením i fotodokumentáciou z 26. slo-
venských geodetických dní, ktoré sa tohto roku uskutočnili 
v hoteli LUX v Banskej Bystrici a krátkymi správami z čin-
nosti orgánov Komory.

Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia techniky Surveye, Geotronics, Geo-
tech a SGS.

V rubrike Komora informuje nájdete informácie zo zasa-
dania predstavenstva Komory geodetov a kartografov, in-
formácie kancelárie Komory o nových členoch Komory, 
o členoch, ktorým bola obnovená aj pozastavená činnosť 
a o členoch, ktorí vystúpili na vlastnú žiadosť.

Milí čitatelia, nezabúdajme, že Vianoce by mali byť aj prí-
ležitosťou na spomalenie tempa a užívania si sviatočnej 
atmosféry v rodinnom kruhu najbližších. Príjemné čítanie 
štvrtého tohtoročného čísla v predvianočnom a vianoč-
nom období, ako aj pohodové prežitie vianočných sviatkov 
želá všetkým čitateľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1. Úvod

Hlavné mesto Slovenskej republiky Brati-
slava (ďalej len „Bratislava“) vytvára digitál-
nu bázu technickej mapy Bratislavy (TMB), 
ktorá v podrobnosti mapy veľkej mierky ob-
sahuje geodetické informácie o geometric-
kom usporiadaní stavieb vrátane ich tech-
nickej infraštruktúry, na povrchu i pod zem-
ským povrchom, spolu so znázornením 
jeho reliéfu. Zdrojom údajov TMB je rastro-
vý obraz pôvodnej technickej mapy mes-
ta Bratislavy (TMMB), neskôr geodetické 
mapovanie vybraných častí územia mesta 
a v súčasnosti zber údajov z geodetických 
dokumentácií skutočného vyhotovenia sta-
vieb. Aktualizáciu bázy údajov podľa geode-
tických meraní skutočného vyhotovenia sta-
vieb uvádzaných do užívania s identifi káciou 
prevádzkovateľov sietí technickej infraštruk-
túry vykonáva priebežne referát geoinfor-
mačného systému magistrátu Bratislavy.

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa 
s minulosťou – historickým vývojom tvor-
by TMMB, súčasnosťou, t. j. aktuálnym sta-
vom digitálnej TMB (DTMB) a budúcnosťou, 
t. j. s geografi ckým informačným systémom 
(GIS) Bratislavy.

2. Technická mapa mesta

Tvorba TMMB sa začala v roku 1972 na zá-
klade uznesenia Rady Národného výboru 
Bratislavy č. 3 zo 14. 01. 1971, ktoré bolo 
výsledkom prerokovania „Návrhu na založe-
nie a vedenie súbornej evidencie súčasné-

Technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy 
a geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb 
z územia Bratislavy

ho stavu územia, správnych aktov orgánov 
územného plánovania a stavebného poriad-
ku, ako aj investičných zámerov a štúdií“. Za 
správcu TMMB bol určený Útvar hlavného 
architekta mesta Bratislavy, ktorý túto čin-
nosť vykonával až do roku 1992.

Základným technickým predpisom pre 
tvorbu TMMB bol návod [7].

Ku koncu r. 1990 bolo vyhotovených cel-
kovo 1 138 mapových listov (ML) v mierke 
1:500, čím bola pokrytá prevažná časť mes-
ta (13 katastrálnych území z 20) mapovým 
dielom v rôznom stupni aktuálnosti.

Zaktualizovaných bolo cca 200 ML a roz-
pracovaných ďalších 240 ML.

Dokumentáciou tvorby TMMB sú tlačo-
vé originály na plastových fóliách (astralon) 
a archívne 8 farebných výtlačkov mapových 
listov.

V predpise [2] je uvedená skladba a pri-
radenie farieb – tab. 1. a obr. 2.

Tab. 1 • Prehľad priradenia farieb v TMMB

STN 013411 farba prvok

čl. 16 čierna polohopis

hnedá výškopis

čl. 23 c) hnedá nadmorská výška

čl. 58 stavebný objekt

čl. 115 a) svetlozelená vodovodné potrubie

b) žltá plynovodné potrubie a potrubie technického plynu

c) červená tepelné potrubie

d) hnedá kanalizačná stoka

e) svetlomodrá potrubie stlačeného vzduchu

f) červenofialová elektrické vedenie silnoprúd

g) modrofialová elektrické vedenie oznamovacie

čl. 150 hnedá (siena pálená) vrstevnice

Obr. 1 • Územný rozsah spracovania TMMB [4]

Predmetom merania a zobrazovania TMMB 
sú:
• trvalo stabilizované body podrobného 

polohového a výškového bodového poľa,
• stavby, presahujúce 1 m2 zastavanej 

plochy alebo vyžadujúce stavebné 
povolenie,
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• dopravné siete a zariadenia,
• verejná zeleň,
• vodné toky a plochy,
• objekty a vedenie technického 

vybavenia,
• hranice správne, katastrálne a iných 

územných celkov, pozemkov, 
zastavaných území, chránených území, 
ochranných pásiem, technických 
ochranných pásiem,

• údaje o výškopise,
• popis (miestne názvy, názvy ulíc, 

inštitúcií, tiráž mapových listov a pod.),
• ostatné údaje (napr. hranice intravilánu, 

lesný fond).

Celkový prehľad o stave prác na tvorbe 
a údržbe TMMB k 31.12.1990 je ilustrovaný 
v obr. 1.

TMMB v celom období jej tvorby (1972 
– 1990) a od roku 1985 aj jej postupnej 
aktualizácie má charakter grafi ckej účelo-
vej mapy [1], ktorá bola (napriek pokusom 
o čiastkové zapojenie automatizácie do 
technologického procesu) vytvorená v zása-
de, tzv. „klasickými metódami“.

Problematickou časťou vytvorenej TMMB 
zostala nespoľahlivosť jej východiskových 
podkladov pre zobrazenie inžinierskych sie-
tí. Tie pochádzali z evidencií správcov jed-
notlivých sietí, no forma, kvalita, presnosť, 
úplnosť a aktuálnosť tejto evidencie bola 
v mnohých prípadoch nedostatočná. Prie-
beh sietí zobrazených v mape bol výsled-
kom kombinácie prenášania údajov z evi-
dencie správcov, vytýčenia v teréne, spá-
jania viditeľných nadzemných častí týchto 
sietí (uzávery, šachty, vpusty, rozvodné skri-
ne a pod.), vyhľadávania potrubných a káb-
lových sietí detektormi a v najlepšom prípa-
de zameraním vedenia v otvorenej ryhe pri 
pokládke, príp. náhodnej rozkopávke. Cel-
kový výsledok je samozrejme poznačený ne-
spoľahlivosťou zobrazeného priebehu vede-
nia a jeho nehomogenitou. Dielo je v súčas-
nosti používané ako archívny podklad.

3. Digitálna technická mapa

Digitálna technická mapa hlavného mes-
ta Slovenskej republiky (DTMB) je od roku 
1991 vytváraná ako tematické mapové die-
lo s veľkou mierkou, ktoré tvorí územno – 
identifi kačný základ Mestského informačné-
ho systému hlavného mesta a je podkladom 
pre tvorbu geografi ckých informačných sys-
témov.

Cieľom DTMB bolo prekonať slabé miesta 
TMMB:
• dlhý cyklus spracovania a z toho vyplýva-

júca znížená aktuálnosť údajov,
• vysoké náklady na tvorbu a aktualizáciu,
• neúplný a nepresný zákres technického 

vybavenia,
• pripojený obsah katastrálnej mapy 

(vtedy mapy evidencie nehnuteľností – 
MEN) nie je v súlade s TMMB,

• mapa v grafi ckej forme má obmedzenú 
využiteľnosť,

• grafi cká mapa bola oddelená od digitál-
nych súborov Mestského informačného 
systému, ktorý bol budovaný ako auto-
matizovaný informačný systém magis-
trátu.

DTMB sa od roku 1994 tvorila podľa tech-
nologického postupu správcu mapy [9], ako 
záväznej normy pre územie hlavného mesta.

4. Tvorba digitálnych báz údajov

Zdrojmi údajov DTMB boli:
• vybrané údaje súboru geodetických 

informácií a súboru popisných informácií 
informačného systému katastra 
nehnuteľností,

• číselné údaje o polohopise a výškopise 
získané digitalizáciou TMMB,

• číselné údaje o polohopise a výškopise 
získané geodetickým meraním,

• údaje z dokumentácií správcov 
technického vybavenia,

• číselné a grafi cké údaje geodetickej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby.

Digitálne meranie a zobrazovanie
sa uskutočnilo v týchto etapách:

1994 – 2000
• vybrané mapové listy v k. ú. Staré mesto,
• vybrané lokality v k. ú. Petržalka,
• vybraná uličná sieť v 5. okrese – k. ú. 

Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo,
• vybraná uličná sieť v 4. okrese – k. ú. 

Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská 
Bystrica,

• vybraná uličná sieť v 3. okrese – k. ú. 
Vinohrady, Rača, Vajnory,

• vybraná uličná sieť v 2. okrese – k. ú. Podu-
najské Biskupice, Vrakuňa, Ružinov, Nivy,

Obr. 2 • Výrez TMMB
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• vybraná uličná sieť v 1. okrese – k. ú. 
Staré mesto.

2003 – 2011
• vybrané lokality v k. ú. Dúbravka, Petr-

žalka, Ružinov, Vrakuňa.

Na obr. 3 je schematicky znázornený rozsah 
spracovania.

Digitalizácia a zobrazenie sa uskutočnilo 
v týchto etapách: 

1995 – 2003
• skenovanie ML TMMB 1:500,
• skenovanie ML 1:1000,
• skenovanie ML 1:2000. 

2003 – 2011
• vektorizácia celého obsahu ML TMMB 

1:500,
• vektorizácia výškopisu ML 1:1000,
• vektorizácia výškopisu.

Rozsah spracovania je schematicky znázor-
nený na obr. 4.

Aktualizovanie sa uskutočnilo na zák-
lade zberu informácií v oznamovacej po-
vinnosti zmien, v rámci DTMB, t. j. okolo 
32 000 zmien.

5. Správa digitálnej technickej mapy 
Bratislavy

Správu DTMB od roku 1992 vykonáva Ma-
gistrát Bratislavy (ďalej len „správca“). 
Správca zabezpečuje plánovanie a riade-
nie tvorby digitálnej mapy, prevádzku prí-
slušných dátových súborov, ich archivovanie 
vždy ku koncu príslušného roka a poskyto-
vanie údajov z týchto súborov. DTMB do ro-
ku 2010 spravoval referát digitálnej technic-
kej mapy mesta, ktorý pre Bratislavu:
• evidoval plnenie oznamovacej povinnosti 

zmien a geodetickú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavieb,

• evidoval správcov sietí technického 
vybavenia,

• poskytoval výstupy technickej mapy 
mesta.

6. Technologický postup pre tvorbu 
a aktualizáciu

Predpis [9] (TP DTMB) vydaný v roku 1994 
ako záväzná norma pre Bratislavu určuje:
• obsah DTMB,
• systémové prostredie,
• presnosť tvorby,
• spôsob aktualizácie.

TP DTMB popisuje:
• štruktúru údajov DTMB, identifi káciu 

objektov, členenie na katastrálne 
územia, skupiny, druh objektu, podrobné 
identifi kátory objektov– pre 229 skupín 
s 575 objektmi,

• grafi cké súbory objektov, zobrazovanie 
30 plošných, 145 líniových, 
305 bodových prvkov a 95 textov, 
defi novanie značiek, ktoré nie sú 
obsahom predpisu [2], obr. 5,

• údaje na kresbu objektov, značky, čiary, 
písma – obr. 6,

• textové databázy objektov, identifi káciu 
bodov, polohovú a výškovú presnosť 
bodov,

• prípravné práce pri tvorbe DTMB, 
spôsob získania polohových súradníc, 
zjednotenie spoločného polohopisu 
VKM a DTMB, prípravu a využitie 
dokumentácie prevádzkovateľov sietí 
technického vybavenia, zber údajov pre 
nadstavbový polohopis, výškopis, siete 
a popisné údaje,

• postupy pri tvorbe DTMB s využitím 
kartometrickej digitalizácie,

• kontroly výsledkov, formálnu kontrolu, 
kontrolu grafi ckých a textových súborov,

• aktualizáciu DTMB, geodetickú 
dokumentáciu aktualizačnej dávky, 
grafi cký súbor aktualizačnej dávky, 
aktualizáciu grafi ckých údajov, textovej 
databázy objektov, textovej databázy 
bodov,

• realizáciu DTMB v počítačovom 
prostredí, štruktúru v počítačovom 
prostredí správcu DTMB, štruktúru 
súborov DGN, DMF, realizáciu objektov 
v grafi ckých súboroch systému 
Microstation,

• dokumentáciu materiálov, označovanie 
materiálov, usporiadanie a uloženie 
materiálov,

• manipuláciu s dokumentačným fondom 
TMMB a DTMB,

• poskytovanie údajov obsahu DTMB. 

Obr. 3 • Rozsah tvorby DTMB Obr. 4 • Rozsah digitalizácie DTMB
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Základné bázy údajov DTMB tvorili vrstvy:
1  TECHNICKÁ MAPA – ZÁKLADNÝ POLOHOPIS TMA
2  POLOHOVÉ BODOVÉ POLE PBP
3  TECHNICKÁ MAPA – LOKALIZAČNÝ SYSTÉM TML
4  VÝŠKOPIS VYS
5  VODOVOD VOD
6  KANALIZÁCIA KAN
7  PLYN PLY
8  TEPLOVODY TEP
9  ELEKTRICKÉ VEDENIA ELE
10 ELEKTRICKÉ VEDENIA DP EDP
11  DIAĽKOVÉ KÁBLE DKA
12  TELEKOMUNIKÁCIE TEL
13  VEREJNÉ OSVETLENIE OSV
14  ŽELEZNICE SR ZSR
15  ŽELEZNIČNÉ STAVBY ZST
16  KÁBLOVÁ TELEVÍZIA KTV
17  DOPRAVNÉ ZNAČENIE A SVET. SIGNAL. DOP
49  KATASTRÁLNA MAPA DKM

Vrstvy boli v roku 1999 doplnené:
18 PRODUKTOVOD PRO
20 KOLEKTORY KOL 

údržbu aktualizáciou z geodetických 
dokumentácií skutočného vyhotovenia 
stavieb (GDSVS),

• evidovanie GDSVS,
• evidovanie prevádzkovateľov sietí tech-

nického vybavenia (PSTV),
• poskytovanie používateľských výstupov,
• úhrady za poskytovanie používateľských 

výstupov. 

8. Evidovanie geodetickej 
dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavieb

Pri kolaudácii stavieb na území hlavné-
ho mesta predkladá stavebník stavebné-
mu úradu potvrdenie Bratislavy o evidovaní 
GDSVS vyhotovenej geodetom a kartogra-
fom stavby. GDSVS môže byť podaná pros-
tredníctvom webovej služby Georeceive ale-
bo návštevou kancelárie prvého kontaktu 
v budove magistrátu Bratislavy. Stavebník 
alebo ním poverená osoba vyplní formulár 
„Záznam o evidovaní geodetickej dokumen-
tácie skutočného vykonania stavby“.

Prostredníctvom webovej služby Geore-
ceive tlačivo sa vyplní online, v druhom prí-
pade na pracovisku Kancelárie prvého kon-
taktu, kde ho treba po vyplnení odovzdať.

V tlačive sa vypĺňajú:
a)  údaje o stavbe,
b)  údaje o stavebníkovi,
c)  územná príslušnosť stavby.

Priložená geodetická dokumentácia musí 
obsahovať grafi cké a meračské zdokumen-
tovanie vybudovaných stavebných objektov, 
to znamená polohové a výškové zameranie 
skutočného vyhotovenia stavebne dokonče-
ných objektov (môžu byť aj časti objektov), 
ktoré sú pripravené na kolaudačné kona-
nie. Geodetická dokumentácia v papierovej, 
resp. v elektronickej forme obsahuje:
a)  polohopisný a výškopisný plán,
b)  zoznam súradníc a výšok podrobných 

bodov,
c)  technickú správu,
d)  doplňujúce údaje.

Správca technickej mapy mesta po prevza-
tí dokumentov kontroluje správnosť, úpl-

7. Všeobecne záväzné nariadenie

Predpis [10] vydaný Bratislavou prvýkrát 
s účinnosťou od 1. mája 1995 prešiel via-
cerými zmenami, najmä v rokoch 1998, 

2001 a výraznejšie v roku 2016 po protes-
te prokurátora proti jeho nezákonnosti. Na-
riadenie v súčasnom znení určuje základné 
kategórie pre DTMB v oblastiach:
• spravovanie DTMB, kde zdôrazňuje 

Obr. 6 • Ukážka realizácie symbolov DTMB v počítačovom prostredí

Obr. 5 • Doplňujúce mapové 
značky

130–ostatná zastavaná plocha

210–orientačný stĺpik, tabuľka

260 rezerva

360–domový regulátor

450–elektromer

470–kabeloznak

480–uzemnenie

490–bleskoistka

670–opakovač

690–zosilovač

730–rozvádzač
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nosť geodetickej dokumentácie stavby a jej 
priestorové umiestnenie. Po kontrole úda-
je formulára zapíše do internej evidencie 
(obr. 7) a po zápise správca potvrdí tlačivo 
o evidencii geodetickej dokumentácie sku-
točného vyhotovenia stavby a odovzdá ho 
na pracovisko Kancelárie prvého  kontaktu 
na vydanie.

9. Evidencia prevádzkovateľov sietí 
technického vybavenia (PSTV)

V evidencii PSTV podľa [10] je vedená kaž-
dá právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá na území Bratislavy nakladá v rámci 
svojho predmetu činnosti s vedeniami a ob-
jektmi technického vybavenia a ktorá je do-
tknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie 
k umiesteniu stavby v územnom a staveb-
nom konaní (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Technickým vybavením sú najmä súbo-
ry inžinierskych sietí, stavebných a prevádz-
kových objektov a plôch, slúžiacich k záso-
bovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, 
k odkanalizovaniu daného územia, pre te-
lekomunikácie, káblovú televíziu, diaľko-
vé káble, oznamovacie a zabezpečovacie 
káble, ropovody, účelové siete a ich domo-
vé prípojky.

V evidencii prevádzkovateľov sú vedené 
údaje:
• zoznam druhov zariadení,
• trasy a umiestenie.

Každý prevádzkovateľ je povinný Bratisla-
ve oznámiť údaje pre zverejnenie v zozna-
me prevádzkovateľov (ďalej len „zoznam“). 
Zoznam zverejňuje Bratislava prostredníc-
tvom sieťových služieb. V zozname sú uve-
dené:
• evidenčné číslo,
• názov podniku,
• kontaktné údaje.

Evidenčné číslo prevádzkovateľa určuje 
správca TMB a do 15 dní oznamuje prevádz-
kovateľovi zverejnenie v zozname.

Údaje o zariadeniach spravovaných jed-
notlivými správcami obsahujú údaje o polo-
he, výške (ak je známa), technické paramet-
re, druh vedenia, ktoré sa nachádzajú pod 
povrchom, alebo na povrchu územia mesta.

Do DTMB sa zaraďujú len tie údaje, kto-
ré netvoria predmet štátneho a služobného 
tajomstva.

V roku 1995 bolo v evidencii evidova-
ných približne 20 subjektov, pričom v pred-
pise [10] ich bolo uvedených 15, v roku 

1998 to bolo 24 subjektov, v tomto roku je 
ich počet 34 [17] – v obr. 8. Nad pôvodne 
najvyšším počtom podnikov pre zásobova-
nie teplom prevládajú podniky prevádzkujú-
ce dátové siete.

Obr. 7 • Náhľad na evidovanie geodetickej dokumentácie v internom portáli

Obr. 8 • Zverejnený zoznam prevádzkovateľov 
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10. Priestorový informačný systém

Od roku 2003 sa pre správu a ukladanie 
údajov TMB používa GIS.

Správu DTMB, prevádzku GIS portálu 
a jeho priestorovej databázy zabezpečuje 
referát geoinformačného systému (RGIS). 
RGIS vedie pre Bratislavu evidenciu pre-
vádzkovateľov, vybraných parametrov zaria-
dení nimi spravovaných a evidenciu vyhoto-
venia GDSVS. V tejto súvislosti:
• určuje štandardy pre elektronickú výme-

nu geodetických informácií,
• vedie zoznam objektov evidovaných 

v TMB, ktoré zverejňuje prostredníctvom 
sieťových služieb Bratislavy [15],

• publikuje geoúdaje v údajovom sklade.

Rastrová zložka

Tvoria ju tematicky štruktúrované úda-
je z 2724 mapových listov v rozlíšení 600 
a 400 dpi. Zdrojom údajov sú skenované 
ML TMMB v mierke 1:500 v obr. 9, výškopis 
mapy 1:1000 v obr. 10 a 1:2000 v obr. 11. 

Vektorová zložka

Tvorí ju objektovo štruktúrovaná báza úda-
jov vytvorená zo súborov DTMB (popis, bod, 
línia, plocha) v 190 meračských obvodoch 
a 20 katastrálnych územiach – prehľad 
v obr. 11, vyhotovená v 3. triede presnosti 
mapovania. 

Vzhľadom na rozsah pôvodných podkladov 
TMMB postupne prebiehajú konverzie úda-
jov cez:
• zobrazenie skenovaných mapových pod-

kladov pôvodnej TMMB v „bezošvej mape“,
• CAD pripojenia pre 32 tried prvkov – po-

čet prvkov je v tab. 2,
• import do údajových skladov – identifi ká-

cia tried prvkov pomocou „SQL“ dopytov,
• databázové pripojenia – textová databá-

za bodov. 

12. Štandardy na výmenu 
geodetických informácií

V roku 2006 bol na webovom sídle [15] 
prvýkrát zverejnený údajový formát na vý-
menu geodetických informácií GDSVS, kto-
rý je odvtedy aplikovaný aj v súboroch TMB. 
Pre grafi cké súbory je to textový súbor 
v štruktúre DXF (drawing exchange format). 
Objekty DTMB tvoria spolu 326 tried prvkov 
zoskupených v 17 skupinách – tab. 3.

Tab. 3 • Prehľad skupín prvkov

označenie pomenovanie počet prvkov

1 Druh pozemku 19

2 Geodetické body 14

3 Geografické názvy 23

4 Výškové pomery 12

5 Zásobovanie vodou 16

6 Odpadové vody 18

7 Zásobovanie plynom 16

8 Zásobovanie teplom 13

9 Elektroenergetika 27

12 Telekomunikácie 31

15 Vodné toky a plochy 14

17 Dopravné zariadenia 41

18 Preprava produktov 7

20 Kolektory 19

49 Stavebné objekty 4

50 Parcely 31

51 Hranice pozemkov 21

Tab. 2 • Prehľad zastúpenia dátových prvkov TMB v údajovom sklade

báza údajov text point line area súčet

TMA  87 996    339 136    209 408    11 864    648 404   

PBP  5 034    576 371    194            581 599   

VYS  1 157 324    743    1 085 339            2 243 406   

VOD  23 913    18 537    70 087            112 537   

KAN  79 937    107 235    83 029            270 201   

PLY  20 418    3 915    45 903            70 236   

TEP  2 025    87    6 834            8 946   

ELE  39 554    52 662    168 161            260 377   

TEL  8 980    2 406    160 402            171 788   

DKM  205 270    237 005    1 536 475    231 061    2 209 811   

súčet  1 630 451    1 338 097    3 365 832    242 925    6 577 305   

Údržbu TMB vykonáva správca aktualizá-
ciou jej obsahu na základe vyhotovenej geo-
detickej dokumentácie skutočného vykona-
nia stavby [10].

11.  Geodetické informácie 
v údajovom sklade

Od r. 2010 sú údaje technickej mapy včle-
ňované do priestorovej databázy ako jed-
notlivé geodetické dokumentácie. Databáza 
sústreďuje všetky dátové zložky, ku ktorým 
správca pristupuje cez databázové tabuľky. 
Ich členenie je v tab. 2. 

Databázová zložka obsahuje:

• register pevných a podrobných bodov,
• zoznam prevádzkovateľov sietí 

technického vybavenia,
• zoznam geodetických dokumentácií.

Obr. 9 • Znázornenie rozsahu rastrovej zložky TMB 
v mierke 1:500

Obr. 10 • Znázornenie rozsahu rastrovej zložky 
TMB v mierke 1:1000
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V porovnaní s [9] bola, aj napriek doplne-
niu chýbajúcich, vykonaná redukcia poč-
tu prvkov. Základnou podmienkou pri urče-
ní štandardu bola realizovateľnosť v širšej 
škále aplikácií. Objekty DTMB sú identifi -
kované podľa kľúčových atribútov – tab. 4. 
v zá kladných geometrických kategóriách – 
lokalizovaný text (jednoriadkový alebo viac-

riadkový),bod (zoskupenie prvkov lokalizo-
vané bodom), úsečka, spojitá čiara, oblúk, 
kruh (elipsa), uzavreté zoskupenie čiar a de-
fi nícia tvaru plochy.

13. Modelovanie v geografickom 
informačnom systéme

Geografi cký informačný systém svojím va-
riabilným napojením na údajové sklady rôz-
neho typu poskytuje funkcie, ktoré v CAD 
nástrojoch boli realizovateľné len cez špeci-
álne aplikácie:
• analýza chýb objektov,
• porovnanie verzií – sledovanie dátumu 

vzniku záznamu a platnosti údajov,
• aktualizácia geoúdajov výberom najdô-

veryhodnejších zdrojov údajov.

Podľa projektu [13] toto riešenie vo vnútor-
nej sieti magistrátu:
+ zjednodušuje prístup k informáciám cez 

spoločné rozhranie v Internete Exploreri,
+ geoúdaje zostávajú v pôvodných 

formátoch,
+ nie je potrebná inštalácia špeciálneho 

softvéru u používateľov,
+ aktualizácia a úpravy atribútových 

údajov sú vykonané samotným 
používateľom,

+ lokalizácia javov prebieha vložením 
geometrie cez portál,

+ zrýchľuje distribúciu údajov– ,
− zvyšuje požiadavky na hardvér 

a špeciálny softvér pre server,
− vysoká cena za softvér,
− potreba autorizovaného servisného 

zabezpečenia.

Ukážka panela je na obr. 12. 

Nejednoznačnosti v grafickej časti GDSVS

Pri vkladaní geodetickej dokumentácie do 
bázy údajov TMB sú zisťované opakujúce 
sa odchýlky od zverejnenej štruktúry a ob-
sahu polohopisného a výškopisného plánu, 
ktorých prehliadnutie by deklasovalo hod-
notu geodetickej informácie. Reklamácie 
a následné opravy značne predlžujú dĺžku 
pre vklad a vydanie potvrdenia stavebníkom 
o zápise údajov do DTMB. Ide o opakujúce 
sa nejednoznačnosti v:
• modelovaní stavebných objektov,
• generalizácii výškopisu,
• interpretácii plôch,
• topológii líniových objektov v geodetickej 

dokumentácii.

Pri modelovaní stavebných objektov sa 
často stretávame s nesprávnou interpre-
táciou zastavanej plochy objektov, pričom 
pod zastavanou plochou budovy sa rozu-
mie plocha ohraničená ortogonálnymi (pra-
vouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvis-
lých konštrukcií všetkých nadzemných 
a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. 
Do plochy sa nepočíta markíza, balkón, 
nekrytá terasa (obr. 13). Pri budove sa vy-
značuje vstup do budovy s výškou 1. NP, 
výška strešnej rímsy a počet podlaží. Za-
stavaná plocha budovy podľa zverejnenej 

Tab. 4 • Prehľad kľúčových atribútov prvkov 

geometria počet tried skupina písmo výška písma symbol farba čiara hrúbka čiary

text 62 LevelNumber FontNumber TextHeight

bod 131 LevelNumber CellName

línia 130 LevelNumber EntityColor Linestyle Weight

plocha 3 LevelNumber Linestyle Weight

Obr. 11 • Znázornenie rozsahu rastrovej zložky TMB 
v mierke 1:2000

Obr. 12 • Ukážka zobrazenia TMB v internetovom GIS portáli [19]
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štruktúry je defi novaná ako uzavretá plocha 
(obr. 15 a 17).

Z hľadiska tvaru a typu strechy rozde-
ľujeme stavebné objekty do dvoch skupín. 
Objekty so šikmou strechou alebo ploché 
strechy – obr. 14 a 16. Medzi šikmé stre-
chy zaraďujeme okrem sedlovej strechy aj 
stanovú strechu a valbovú strechu. V tých-
to prípadoch na budove sa okrem výškovej 
kóty vstupu označí aj typ strechy symbolom 
a k nemu prislúchajúca výška najvyššieho 
bodu hrebeňa strechy. Plošná výplň zobra-
zuje rozsah zastavanej plochy pozemku, nie 
presah strešného plášťa.

Pod generalizáciou výškopisu sa rozumie 
eliminácia zhluku výškových kót. Odovzdaný 
polohopisný a výškopisný plán je často neči-
tateľný, resp. výškové kóty sú natočené pod 
uhlom (obr. 18).

Pri interpretácii plôch je dôležité identifi -
kovať uzavretú hranicu pozemku priamymi 
spojnicami lomových bodov alebo kriviek. 
Často sa v polohopisnom a výškopisnom 
pláne vyznačí len časť hranice, z čoho nie je 
možné určiť danú plochu, resp. tvar ohrani-
čenej plochy (obr. 19).

Pod nejednoznačnosťou v topológii lí-
niových objektov sa rozumie priebeh inži-
nierskych sietí pozostávajúci z úsečiek na-
miesto spojitých línií s uzlovými bodmi na 
miestach rozvetvenia siete (obr. 20). 

Optimalizovanie údajov pre poskytovanie 
„zrozumiteľných“ výstupov zahŕňa:
• konsolidáciu hodnoty atribútu výšky 

podrobných bodov určenú vektorizáciou 
TMMB,

• generalizáciu obsahu pre čitateľnosť 
mapových výstupov (obr. 21),

• optimalizáciu textov na zobrazenie 
v klade mapových listov (obr. 21),

• nastavenie farebnej „čitateľnosti“ 
mapy.

14. Verejné elektronické služby

„Online“ služby sú aktívne od roku 2008. 
Vyhľadaním na informačnej stránke hlavné-
ho mesta [16] alebo na linku [18] je mož-
né vytvoriť používateľský prístup k spojenej 
dvojici webových služieb pomenovaných ich 
autormi „Georeceive“ – služba na zasielanie 

Obr. 13 • Vzorový 3D model budovy

Obr. 14 • Vzorový 3D model budovy 
so sedlovou strechou

Obr. 15 • Vzor 2D zákresu budovy 
so sedlovou strechou

Obr. 16 • Vzorový 3D model budovy 
s plochou strechou

Obr. 17 • Vzor 2D zákresu budovy 
s plochou strechou
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oznámení stavieb a ich geodetickej doku-
mentácie a „Geoshopping“ – služba na ob-
jednávanie výstupov TMB. 

Online služba Georeceive

Služba poskytuje stavebníkom online vyba-
vovanie evidovania skolaudovaných stavieb. 
Okrem skrátenia času vybavenia služba po-
núka vkladanie údajov z pohodlia „domá-
ceho“ pracoviska, bez návštevy kancelárie 
prvého kontaktu v budove magistrátu Brati-
slavy. Autorizovaným geodetom a kartogra-
fom umožňuje sledovanie aktuálneho stavu 
spracovania nimi overenej geodetickej do-
kumentácie, ako aj včasnú notifi káciu ne-
vyhnutnosti korekcií geodetickej dokumen-
tácie. Po registrácii a následnom prihlásení 
si používateľ vytvorí nové ohlásenie „poreali-
začného“ zamerania stavby.

Vyplnia sa:
• údaje o stavbe,
• objektová skladba,
• územná príslušnosť,
• katastrálne územie,
• parcelné čísla,
• názov ulice,
• identifi kácia stavebníka,
• identifi kácia oznamovateľa,
• identifi kácia autorizovaného geodeta.

Obr. 18 • Ukážka časti dokumentácie s nečitateľnými 
výškovými kótami

Obr. 19 • Ukážka časti dokumentácie s neuzavretými 
hranicami druhu pozemku

Obr. 20 • Ukážka zákresu líniových objektov

Obr. 21 • Príklad prekrývania textovej informácie Obr. 22 • Príklad nečitateľného textu pri okraji mapového listu
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Následne je potrebné pridať geodetickú 
dokumentáciu v elektronickej forme, t. j.:

a)  polohopisný a výškopisný plán,
b)  zoznam súradníc a výšok podrobných 

bodov,
c)  technickú správu,
d)  doplňujúce údaje.

Správca TMB po kontrole potvrdí tlačivo 
o evidencii geodetickej dokumentácie sku-
točného vyhotovenia stavby a pri danom 
ohlásení porealizačného zamerania stavby 
sa vyznačí stav: „Ohlásenie a geodetická do-
kumentácia spracované. Bolo vám odoslané 
potvrdenie” (obr. 23).

V grafe na obr. 24 by sme chceli pouká-
zať na zvyšovanie podielu online komuniká-
cie pri vkladaní geodetickej dokumentácie 
prostredníctvom webovej služby Georecei-
ve oproti geodetickej dokumentácii podanej 
návštevou kancelárie prvého kontaktu.

Online služba Geoshopping

Služba poskytuje používateľovi informáciu 
o spracovaných výstupoch TMB.

Informačné výstupy sú vytvorené vo for-
me kartografi cky spracovaných mapových 
edícii mierky 1:500 alebo v elektronickej 
podobe 4 981 mapových listov na digitál-
nych pamäťových médiách – na obr. 25. 

Vytvorenie objednávky obsahuje funkcie:
• na vyhľadanie (lokalizácia) v prehľadovej 

mape, zadaním parcely, názvu ulice, no-
menklatúrou mapového listu,

• na voľbu údajového formátu – raster /
vektor,

• na voľbu obsahu – polohopis, výškopis, 
inžinierske siete. 

Prehľad objednávok obsahuje funkcie:
• na výpočet poplatku,
• na tlač objednávky,
• pre náhľad na mapu v mierke 1:500. 

Dokumentácia v papierovej forme

Elektronická dokumentácia

Webová služba Georeceive

Obr. 23 • Príklad zobrazenia prehľadu oznámení

Obr. 24 • Prehľad využívania elektronickej 
služby pre oznamovanie vyhotovenej 
GDSVS
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15. Zhrnutie a záver

Predchádzajúcim časovým a obsahovým 
prehľadom sme chceli naznačiť nielen strie-
danie okamihov konjunktúry, resp. stagná-
cie tematického mapového diela, ale naj-
mä fakt, že je to dielo, ktoré sa zmenami 
od grafi ckej do elektronickej formy rozvíja 
najmä smerom k poskytovaniu aktuálnych 
informácií o výstavbe na území Bratislavy. 
Viaceré opatrenia smerujúce k „inteligent-
nému mestu“ [12], ktoré zahŕňajú napr. re-
vízie existujúcich dát, efektívny zber a vy-
užívanie dát, spoluprácu a komunikáciu 
s verejnosťou, reagovanie samosprávy na 
podnety a poskytovanie služieb môžu byť 

pri „inteligentnom“ dátovom manažmen-
te založené aj na fi nančne menej nároč-
ných riešeniach. Tie rovnako ľuďom uľahčia 
a spríjemnia život a zvýšia kvalitu ich živo-
ta. Osobitnú pozíciu z technologického hľa-
diska majú dáta/informácie, kde najväčšou 
výzvou pre Bratislavu je zdieľanie, čo najšir-
šieho rozsahu dát a informácií s verejnosťou 
a otvorenie prevažne interných dát smerom 
k verejnosti.

Cieľom opatrení je zavedenie integrova-
ného systému kontroly územia mesta (vyu-
žitie technológií na zber dát a monitoring), 
prístup k priestorovým informáciám pros-
tredníctvom on-line portálu, zdieľanie dát in-
formačného portálu Bratislavy [14].

V oblasti TMB je to geodetická doku-
mentácia skutočného vyhotovenia stavieb, 
kde sú geodeti a najmä autorizovaní geo-
deti a kartografi  [11] tým najdôležitejším 
článkom pri kvalifi kovanom monitorovaní 
priestorových informácií o stavebných zme-
nách v území. Zvlášť o tých, ktoré po čase 
nie sú viditeľné – pod zemou uložené inži-
nierske siete.

Na splnenie predsavzatí v horizonte roku 
2030 je v oblasti TMB nevyhnutné ďalšie 
zvyšovanie kvality a využiteľnosti údajov:
• autorizovanie zobrazenia priebehu pod-

zemných inžinierskych sietí prevádzko-
vateľmi sietí technickej infraštruktúry,

Obr. 25 • Ukážka mapového výstupu DTMB v elektronickej službe



slovenský geodet a kartograf   4|201816

• sprístupňovanie údajov pomocou por-
tálových a Webových mapových služieb 
(WMS) WCS, WFS,

• priestorová databáza otvorená pre 3D 
modelovanie,

• zmena taktu aktualizácie obsahu z roč-
nej na mesačnú, zosúladenie aktualizá-
cie súborov údajov z katastrálnej mapy 
a technickej mapy.

16. Podpora TRAINEE programov

Keďže absolventom vysokých škôl chýba 
prax, magistrát Bratislavy sa cez oddelenie 
informačných technológií zapojil do progra-
mu „Trainee“, ktorý poskytuje možnosť oboz-
námiť sa s pracovným procesom študentom 
denného štúdia. Študenti majú možnosť zís-
kať počas letných mesiacov praktické skú-
senosti, odborné znalosti ohľadne tvorby 
a aktualizácie DTMB, vyskúšať si štruktúro-
vať dáta získané digitalizáciou analógových 
podkladov. Môžu získať prehľad o tom, ako 
sú do bázy údajov vkladané nové informácie 
podľa GDSVS. S priebehom a výsledkami 
programov Trainee máme pozitívne skúse-
nosti a chceli by sme v nich pokračovať. Štu-
denti boli plní nadšenia a odhodlania učiť sa 
nové veci a rozvíjať sa. Touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať za výsledok ich usilov-
nej práce, ktorý sa budeme snažiť využiť pri 
skvalitňovaní geodetických údajov a ich po-
skytovaní v TMB. 
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1.  Úvod

Z historického pohľadu možno prvé zázna-
my o vývoji geodetického a kartografi ckého 
vzdelávania sledovať od obdobia panovania 
Márie Terézie a Jozefa II. Rodáci zo Sloven-
ska odchádzali za vzdelaním do cudziny, naj-
mä na nemecké vysoké školy. Ani na týchto 
vysokých školách a univerzitách však nebo-
li v tomto období rozvíjané vedné disciplíny 
charakteristické pre technické, resp. geode-
tické a kartografi cké vzdelávanie [2].

V období panovania Márie Terézie a jej 
nasledovníka sa zakladajú nové školy, me-
dzi inými aj Banská škola v Banskej Štiav-
nici v roku 1737, ktorej prvým profeso-
rom a riaditeľom bol slovenský polyhistor, 
geo det a kartograf Samuel Mikovíni, autor 
mnohých kartografi ckých, banských a vodo-
hospodárskych diel po celom Slovensku.

Následne zriadila Mária Terézia v ro-
ku 1763 v Banskej Štiavnici Banícku aka-
démiu (obr. 1), prvú technickú univerzitu 
v strednej Európe. Na tejto univerzite pô-
sobili mnohí velikáni svetovej a slovenskej 
geodézie a kartografi e. K odkazu Baníckej 
akadémie sa hlási dnešná Slovenská tech-
nická univerzita v Bratislave [2, 7].

Od Banskej školy v Banskej Štiavnici 
po Vysokú školu technickú Dr. Milana Rastislava Štefánika

2.  Banská škola a Banícka akadémia 
v Banskej Štiavnici

2.1  Banská škola – začiatky

Ťažba drahých a farebných kovov na dnešnom 
území Slovenska patrila v 16. – 18. storočí me-
dzi najvýznamnejšie zdroje štátnej habsbur-
skej pokladnice. Baníctvo malo v tomto obdo-
bí problémy, ktoré súviseli so zatápaním čoraz 
hlbších banských diel, ale aj s nevyhnutnos-
ťou spracúvať a upravovať chudobnejšie rudy. 
To všetko prispelo k záujmu banských úradov 
i dvorskej komory vo Viedni o rozvoj baníctva 
v monarchii. Jedným z účinných prostriedkov 
bolo aj organizovanie prvých foriem výučby 
banského odborného dorastu.

Zmienku o prvej organizovanej forme vý-
učby banských odborníkov v Európe nachá-
dzame v Banskej Štiavnici už v roku 1605.

Nádejní banskí úradníci – expektanti – 
sa niekoľko rokov zacvičovali v jednotlivých 
odboroch banskej prevádzky. Dekrétom 
dvorskej komory vo Viedni z roku 1632 sa 
táto forma výučby expektantov rozšírila na 
celé územie monarchie. Popri praktickej vý-
učbe v baniach, hutách, mincovniach a ban-
ských správach vedúci úradníci poskytovali 
expektantom aj teoretické vedomosti.

Počas celého 17. storočia, ale ešte aj 
v 18. storočí boli vedecké objavy a vynálezy 
verejnosti ťažko dostupné. Brány univerzít 
zostávali pred technickými vedami zavreté, 
preto zákonite začali vznikať najprv odborné 
a neskôr aj vysoké technické školy. Baníctvo 
bolo oblasťou, kde bolo po prvý raz nevyhnut-
né riadne školské vzdelávanie a organizova-
ná výučba technických a prírodných vied.

V roku 1737 vydala dvorská komora vo 
Viedni dekrét s inštrukciou o vyučovaní na 
banskej škole – Bergschule – v Banskej 
Štiavnici. Prvým profesorom tejto školy bol 
Samuel Mikovíni, jeden z najvýznamnejších 

vedcov 18. storočia v Uhorsku, zásluhou 
ktorého dosiahla škola výnimočnú úroveň 
v rámci celej Európy [7].

2.2  Banská škola a Samuel Mikovíni

Samuel Mikovíni sa narodil v roku 1700 
v Ábelovej (novšie pramene uvádzajú Turíč-
ky a rok 1686). Už v mladosti prejavil svo-
je grafi cké a kresličské vlohy, a preto v ro-
ku 1719 odchádza do Norimbergu, kde sa 
začal učiť medirytectvu u Johana Geogra 
Puschnera, ktorý robil rytiny i pre Mateja 
Bela. Od novembra 1721 navštevoval pred-
nášky profesora Johanna Müllera. Pri škole 
bolo aj observatórium, a tam sa začala Mi-
kovíniho láska k astronómii a ku hviezdam. 
Z Norimbergu odišiel na univerzitu do Jeny. 
Predpokladá sa, že vysokoškolské štúdium 
ukončil v Jene v roku 1725 a dosiahol hod-
nosť zememeračského inžiniera.

7. júna 1725 je Mikovíni už v Bratislave, 
kde vykonáva úlohy komitátneho inžiniera 
Bratislavskej župy. Do funkcie bol však pod-
ľa záznamov v kongregačnom spise vyme-
novaný až 5. decembra 1726. Tu sú uvede-
né aj jeho práva a povinnosti. Na tomto pô-
sobisku sa venoval vypracovaniu návrhov 
a realizácii rekonštrukcií poškodených úse-
kov hrádzí na Žitnom ostrove a na Považí, 
ktoré väčšinou predstavovali zrušenie me-
androv, stavbu nových a rekonštrukciu po-
vodňami poškodených hrádzí. Bola to kom-
plexná činnosť začínajúca prehliadkou a me-
raním v teréne, pokračujúca spracovaním 
technického návrhu na mapách spolu s ná-
vrhom postupu výstavby a zostavením roz-
počtu, cez vytýčenie stavby v teréne až po 
riadenie postupu výstavby. Okrem vodohos-
podárskych stavieb sa venoval aj návrhom 
ciest a obranných opevnení [3].

V roku 1727 sa oženil s Annou Reginou 
Ghiligovou, dcérou vinohradníka zo Svätého 

Obr. 1 • Jedna z budov Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici
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Jura pri Bratislave (kde zdedili pozemky, vi-
nohrady a dom), bývali v Bratislave.

Roku 1735 panovník Karol IV. vymeno-
val Mikovíniho za profesora prvej Banskej 
školy v Banskej Štiavnici, i za cisársko-krá-
ľovského inžiniera hornouhorských ban-
ských miest. Mikovíniovci bratislavský dom 
predávajú až v r. 1742, keď už bolo jasné, že 
sa Mikovíni uplatnil v novej funkcii a trvalo 
usadil v Banskej Štiavnici.

Na tejto prvej technickej škole u nás až 
do svojej smrti prednášal matematiku, geo-
metriu, mechaniku, banské meračstvo, hyd-
rostatiku a hydrauliku. K svojej mimoriadne 
úspešnej a významnej činnosti zememerača 
a kartografa tak pripája ďalšiu, pre banícku 
technickú školu neodmysliteľnú vednú ob-
lasť, ktorou je hydraulika.

V rámci poznávania zákonitostí tekutín 
v pokoji a v pohybe okrem iného zostrojil 
hydraulický lis, spolupodieľal sa so svojím 
študentom Jozefom Karolom Hellom na 
konštrukcii rôznych hydraulických strojov 
potrebných pre technológiu ťažby rúd a pre-
javil sa aj ako významný a predvídavý vodo-
hospodár. Zistil, že ťažobná a ďalšia s tým 
spojená činnosť v štiavnických baniach bu-
de vyžadovať väčšie množstvá vody, aké bo-
li k dispozícii, a preto po týchto skutočne 
brilantných bilančných hydrologických úva-
hách navrhuje na ten čas vo svete ojedinelú 
vodohospodársku sústavu 16 nádrží, ktorá 
okrem iného zahŕňala 60 km hrádzí [3].

Banskoštiavnický vodohospodársky 
systém 

Išlo o najspracovanejší a najefektívnejší vo-
dohospodársky systém a o čerpacie mecha-
nizmy na našom území. Autorom tohto efek-
tívneho riešenia boli vtedajší banský strojmaj-
ster a konštruktér Matej Kornel Hell a jeho 
syn Jozef Karol Hell. Tí boli aj pri zrode vtedaj-
šej najväčšej umelej vodnej nádrže s názvom 
Veľká Vindšachtská a pri prehlbovaní existu-
júcich vodných nádrží. Matej Kornel Hell sa 
podieľal aj na zdokonalení konštrukcie čerpa-
cích techník, ktorou dosiahol zníženie poru-
chovosti a zvýšenie ich výkonnosti [2].

Na konci 18. storočia nastali nové problé-
my, ktoré súviseli s neustálym prehlbovaním 
banských diel. Tieto problémy viedli k zdo-
konaleniu existujúceho vodohospodárskeho 

systému, o ktorý sa zaslúžil aj Samuel Miko-
víni. Jeho riešenie spočívalo v inovovaní Hel-
lových vodných nádrží, ktoré zrekonštruoval 
a zvýšil im hrádze, alebo navrhol nové. Pro-
jektoval taktiež nové náhonné a zberné ka-
menné kanály, ktoré zberali vodu zo svahov 
okolitých vrchov, ako i podzemné štôlne pre-
pájajúce vodné nádrže. Pomocou nich bolo 
možné vodu presmerovať medzi nádržami 
podľa potreby. Tento vypracovaný systém 
umelých vodných nádrží vyriešil problémy 
banskoštiavnického baníctva do 20. storo-
čia [2]. Vo fi nálnej podobe obsahoval šesť-
desiatšesť medzi sebou prepojených vod-
ných nádrží (časť na obr. 2) s celkovým obje-
mom 7 000 000 m3 vody a kanálov, ktorých 
celková dĺžka bola približne 134 km.

Najvýznamnejšie vodné nádrže boli rozde-
lené podľa funkčnej prepojenosti do niekoľ-
kých hlavných skupín:

• Piagarské vodné nádrže – Spodná 
Vindšachtská, Evička, Veľká Vindšacht-
ská, Počúvadlianska, Krechsengrund, 
Veľká a Malá Richnavská (obr. 3 a 4) 
Bakomi, Dve Komorovej jazerá,

• Banskoštiavnické vodné nádrže – Veľká 
a Malá Vodárenská, Červená studňa, 
Ottergrund, Klinger, Horná a Dolná 
Michalštôlnianska,

• Kolpašské vodné nádrže – Veľká a Malá 
Kolpašská, Rybník,

• Hodrušské vodné nádrže – Brennerštôl-
nianska, Horná a Dolná Hodrušská,

• Vyhnianske vodné nádrže – Teplopo-
tocká, Rozgrund, Bančianska,

• Belianske vodné nádrže – Belianska, 
Goldfusská, Halčianska“ [2].
 

Vodohospodársko-hydrologická originalita 
spočíva vo využívaní vody tzv. cudzieho povo-
dia, ako aj vo vzájomnom prepojení jednotli-
vých nádrží medzi sebou – systémom štôlní 
a šácht. Prevažná väčšina nádrží je charak-
teristická pomerne malou plochou povodia, 
čo si uvedomovali aj ich stavitelia. V snahe 
vylepšiť hydrologické pomery vlastného po-
vodia nádrží vybudovali v blízkom okolí nádr-
že a záchytné priekopy – rigoly (jarky), ktoré 
vyúsťovali do nádrže. Ich účelom bolo zachy-
tiť vodu z tzv. cudzieho povodia, ktoré priro-
dzene odvádzalo zrážkovú vodu do toku pod 
nádržou. Záchytné priekopy boli trasované 
po svahu susedného údolia približne po vrs-
tevnici. Pred vyústením do nádrže boli vyba-
vené stavidlami umožňujúcimi reguláciu prí-
toku do nádrže z cudzieho povodia. Najroz-
siahlejšiu sústavu záchytných rigolov mali 
nádrže Počúvadlo (viac ako 28 km) a Veľ-
ká Richnava (25 km), ďalej Rozgrund a Ban-
ský Studenec. Od 16. storočia do začiatku 
20. storočia vzniklo postupne 54 vodných 
nádrží. Z nich 40 slúžilo banskej prevádzke 
– na pohon banských úpravníckych a hut-
níckych zariadení. V menšej miere sa využí-

Obr. 2. • Pohľad na časť sústavy banskoštiavnických tajchov
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vali na pohon mlynov, chov rýb alebo záso-
bovanie obyvateľstva [3].

K jeho odvážnym a pritom zmysluplným 
projektom patrí plavebný kanál medzi Du-
najom a Tisou, ktorý mal slúžiť na prepravu 

soli a tiež na prepojenie povodia Váhu s po-
vodím Visly. Tento i na súčasnosť odvážny 
projekt, ako o tom svedčí zachovaná ma-
pa, mal pozostávať z umelého kanála, kto-
rý sa s Váhom spája nad Ružomberkom 

a s a s riekou Poprad medzi Spišskou Be-
lou a Podolincom. Kanál s dĺžkou viac ako 
70 km mal byť cez vrcholovú zdrž dotova-
ný vodou z akumulačnej nádrže, ktorá ma-
la zachytávať extrémne nevyrovnané prítoky 
z Mengušovskej a Mlynickej doliny vo Vyso-
kých Tatrách. Vrcholová zdrž mala byť sú-
časťou prepojovacieho kanála a počítalo sa 
s ňou v oblasti Štrby.

Počas svojej 25-ročnej praxe zhotovil 
Mikovíni viac ako 100 máp. Pretože vo vte-
dajšej kartografi i nebola jednota v otázke 
nultého poludníka, konštrukčným pólom 
všetkých jeho máp je Bratislavský polud-
ník (meridianus Posoniensis) prechádzajú-
ci cez severovýchodnú vežu Bratislavské-
ho hradu. Sám Mikovíni spomína, že robil 
v Bratislave astronomické merania a úradný 
zápis z magistrátu (5. augusta 1733) povolil 
Mikovínimu zriadiť potrebné observatórium 
pri mestských múroch.

Obr. 3. • Ukážka mapy Richnavského jazera z roku 1746

Obr. 4. • Richnavské 
jazero v súčasnosti
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Mikovíniho odkaz

Pri štúdiu tých zopár podkladov, ktoré sa 
o Mikovínim zmieňujú, môžeme zistiť, že bol: 
rytcom a grafi kom, astronómom, geode-
tom a kartografom, projektantom, stavite-
ľom, vodohospodárskym a cestným inžinie-
rom, vojakom a učiteľom týchto profesií na 
baníckej škole v Banskej Štiavnici. Bol vyni-
kajúcim teoretikom a vedel túto teóriu pou-
žiť. Ako na základe týchto poznatkov o na-
šom slovenskom polyhistorovi hodnotiť jeho 
osobnosť? Sme toho názoru, že výstižne je 
uvedené v názve Karpeho článku o Samue-
lovi Mikovínim v Prager Tagblatt zo 16. sep-
tembra 1937. Názov tohto článku bol „Slo-
venský Leonardo da Vinci“. Čo viac možno 
dodať k tomuto porovnaniu, ktoré oceňu-
je osobnosť a zásluhy nášho významného 
osvietenca, vedca a inžiniera [3].

2.3  Banícka akadémia

V júni 1751 navštívil Banskú Štiavnicu voj-
voda František Štefan Lotrinský, manžel Má-
rie Terézie. Vojvoda bol zanietený pre formu-
júce sa prírodné vedy a Štiavnica bola naj-
živším európskym vedeckým laboratóriom, 
kde sa výsledky ihneď realizovali v praxi. 
Návšteva nielenže zanechala ohromný do-
jem na domácich, ale aj zvýraznila renomé 
mesta v Európe.

Keďže vojvoda bol programom exkurzie 
naozaj nadšený, rozhodol sa posilniť posta-
venie Štiavnice ako centra rozvoja baníctva, 
hutníctva, chémie, kartografi e a ďalších od-
borov. A tak sa Štiavnica v roku 1762 stala 
z rozhodnutia panovníka sídlom prvej odbor-
nej vysokej školy na svete – Baníckej akadé-
mie, i keď cisár pôvodne zvažoval, že Akadé-
miu umiestni do Nemecka. Banská Štiavni-
ca (Schemnitz), v tom čase tretie najväčšie 
mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za 
najvhodnejšie banské mesto, kde bude mať 
škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej 
činnosti. Prvá banícka škola v Uhorsku sa 
stala centrom vzdelanosti baníckych odbor-
níkov celej monarchie a bola prvou vysokou 
školou technického zamerania na svete.

Cisárovná Mária Terézia nariadila zria-
diť školu aj na základe návrhu Jána Tadeá-
ša Peithnera a podľa správy Komisie na zria-

denie vysokej školy „...pri voľbe miesta bo-
lo určené za najvhodnejšie uhorské banské 
mesto Banská Štiavnica vzhľadom na to, že 
sú tam poruke úplné banské, stupové, hut-
nícke, pohonné a skúšobné zariadenia a po-
pri nich aj ohňové, vodné a vzduchové stro-
je, štangenkunsty, t. j. čerpacie zariadenia 
s kývavým pákovým prevodom, ktoré na 
iných miestach chýbajú. Na týchto zariade-
niach môže profesor predvádzať svoje teo-
retické prednášky a poslucháči si môžu naj-
rýchlejšie overiť svoje teoretické poznatky.“ 
Banícka akadémia existovala v období rokov 
1763 – 1918.

Prvá katedra chémie a metalurgie Ba-
níckej akadémie bola založená v roku 
1763 pod vedením profesora Mikuláša Jo-
zefa Jacquina (obr. 5) a jej súčasťou boli na 
tie časy veľmi dobre vybudované laborató-
riá. Toto pracovisko zabezpečovalo výučbu 
chémie, metalurgie a mineralógie. Druhá 
katedra matematiky, mechaniky a hydrauli-
ky bola zriadená v roku 1765 pod vedením 
profesora Mikuláša Podu. Patrila pod ňu vý-
učba matematiky, banského meračstva, 
mechaniky, fyziky, hydrauliky a banského 
strojníctva.

O rozvoj vedeckého bádania sa pričinil 
aj známy chemik, absolvent akadémie An-
ton Ruprecht (obr. 6). Bol vedúcim kated-
ry chémie a metalurgie v období 1779 až 

1792 a vo svojom bádaní dospel k hrani-
ciam objavenia bária, vápnika, horčíka, hli-
níka, mangánu a wolfrámu. S jeho menom 
sa spája aj tzv. európska technológia amal-
gamácie. V laboratóriách akadémie pra-
covali známi európski fyzici a chemici, ako 
Volta, Savaresi, Tondi, Lippi, Merlograni. Vy-
učovacie metódy banskoštiavnickej akadé-
mie prevzali pre novozaložený ústav na vý-
chovu inžinierov v Paríži, parížskej polytech-
niky, prvej školy tohto druhu na svete. Do 
priestorov štiavnickej akadémie zavítali aj 
známi európski fyzici a chemici, ako Belsa-
zar Hacquet, Alessandro Volta alebo Chris-
tian Doppler.

Od r. 1770 začala svoju pôsobnosť tretia 
katedra, náuky o banských dielach. Profesor 
Krištof Traugott Delius, poverený vedením 
tretej katedry, vypracoval učebnicu Úvod do 
baníckeho umenia, ktorá bola preložená aj 
do francúzštiny a nemčiny a používala sa až 
do druhej polovice 19. storočia, pretože svo-
jou komplexnosťou presiahla všetky dovtedy 
napísané príručky. Od r. 1770 prednášali na 
želanie panovníčky aj lesníctvo. Nariadením 
cisára Františka I. z r. 1807 na Baníckej aka-
démii zriadili Lesnícky ústav. K premenova-
niu školy na Banícku a lesnícku akadémiu 
došlo v r. 1846. Od roku 1839 začína pôso-
biť na akadémii katedra rysovania a deskrip-
tívnej geometrie pod vedením Jána Honi-
ga a v r. 1841 katedra mineralógie, geoló-
gie a paleontológie. Rok 1866 je ďalším, 
ktorý prináša rozširovanie, vzniká katedra 
hutníctva a skúšobníctva a katedra chémie 
a fyziky [6].

V tomto období škola na základe politic-
kého rozhodnutia ako inštitúcia prechádza 
z viedenského banského eráru pod priamu 
uhorskú správu. Ako vyučovací jazyk sa za-
viedla maďarčina, čo viedlo k strate záuj-
mu o štúdium u nemecky hovoriacich štu-

Obr. 5. •M. J. Jacquin

Obr. 6. • Anton Ruprecht
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dentov. Po reorganizácii akadémie v roku 
1872 sa štúdium predĺžilo na dva a pol ro-
ka a začalo sa uplatňovať voľné akademic-
ké štúdium, spojené so štátnymi rigorózny-
mi skúškami na spôsob univerzít.

Rozvoj uhoľného baníctva a hutníc-
tva si vyžadoval špecializáciu výučby. Ro-
ku 1872 vznikajú nové katedry – katedra 
ťažby a úpravníctva a katedra banského 
meračstva a geodézie. Akadémia sa úrov-
ňou výučby priblížila technickej vysokej ško-

le. V rokoch 1890 až 1912 v areáli hornej 
Botanickej záhrady vybudovali tri honosné 
budovy pre lesnícky odbor, bansko-hutnícky 
odbor a chemické laboratóriá [5].

Dnešným pohľadom možno povedať, 
že vychovávala absolventov bakalárskeho 
stupňa. Zavedenie maďarčiny ako vyučova-
cieho jazyka spôsobilo defi nitívnu stratu me-
dzinárodného charakteru školy. Na protest 
proti pomaďarčovaniu odišli z Banskej Štiav-
nice študenti z okolitých krajín.

V roku 1904 sa škola premenovala na 
Vysokú školu banícku a lesnícku. V tom 
čase mala 20 katedier, z toho 6 lesníckych. 

Prvá svetová vojna prispela k zániku vy-
sokej školy v Banskej Štiavnici. Po dlhších 
snahách o premiestnenie školy mala byť na 
príkaz maďarskej vlády v r. 1918 pričlenená 
k Vysokej škole technickej v Budapešti. Defi -
nitívny koniec prvej školy tohto zamerania 
na svete nastal 24. apríla 1919, keď bola 
odsťahovaná do Šopronu [5].

Profesori a vzor pre francúzsku 
vysokú školu

Na škole sa vystriedalo niekoľko význam-
ných profesorov, prvým bol Mikuláš Jacqu-
in z rakúskeho Nizozemska. Vymenil ho 
profesor Skopoly, ktorému sa okrem iného 
podarilo vychovať jedného schopného ab-
solventa a svojho neskoršieho nástupcu – 
Antona Ruprechta zo Smolníka. Ten sa po-
staral o to, že akadémia sa stala vzorom pre 
predchodkyňu francúzskej technickej školy 
– slávnu L’ école Polytechnique. Na svojich 
cestách po Európe sa učil od viacerých od-
borníkov. Najdôležitejšia bola jeho zastávka 
vo Švédsku, kde študoval u najvýznamnej-
šieho chemika vtedajších čias – T. Bergma-
na v Uppsale.

„Prebral od neho aj analytické metódy, 
ktoré potom priniesol na banskoštiavnickú 
akadémiu a zlepšil vyučovanie chémie na 
akadémii. Vylepšil ju až tak veľmi, že keď 
sa sem v osemdesiatych rokoch 18. storo-
čia prišli vzdelávať francúzski odborníci, pre-
niesli poznatky a skúsenosti z banskoštiav-
nickej akadémie do Francúzska. A keď v ro-
ku 1794 zakladali predchodkyňu parížskej 
technickej školy L’ école Polytechnique, je-
den zo zakladateľov špeciálne vyzdvihol 
banskoštiavnickú akadémiu a jej vzdeláva-
nie ako vzor pre budúcu školu vo Francúz-
sku,“ opisuje hviezdnu chvíľu akadémie [4].

Akí študenti sa tu učili

Do Banskej Štiavnice prichádzali študenti 
z celého územia Uhorska. Na troch kated-
rách (matematiky a fyziky, chémie a mine-
ralógie, náuky o baníctve) tu študovali žiaci 
nemeckej, českej i maďarskej národnosti. 
Vyučovacím jazykom bola nemčina, ktorá 

Obr. 7. • Pohľad veľmi 
podobný dnešnému, rozdiel 
je hlavne v bujnej vegetácii, 
ktorá z veľkej časti zakrýva 
budovy

Obr. 8. • Budova 
lesníckeho odboru

Obr. 9. • Budova 
Baníckej akadémie
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bola od stredoveku hlavným dorozumieva-
cím jazykom baníkov. Každý, kto chcel od 
šesťdesiatych rokov 18. storočia pracovať 
na ktoromkoľvek banskom úrade v rámci 
Uhorska, musel absolvovať povinne štúdium 
na tunajšej akadémii.

Študentov a budúcich banských odborní-
kov sem vysielali ich miestne banské závo-
dy, aby tu získali vzdelanie. Študentom zá-
roveň platili štipendium pod podmienkou, že 
sa do svojho domáceho podniku vrátia.

„Samozrejme, boli to štipendiá, ktoré led-
va pokrývali bežné náklady na život a väčši-
na žila takmer na hranici chudoby “ [4].

Štúdium trvalo tri roky a často tu študo-
vali synovia baníkov alebo banských úradní-
kov. Viaceré rody sa takto držali baníctva aj 
100 alebo 150 rokov. Škola však poskyto-
vala obrovský priestor na profesionálny rast, 
čo bola výborná motivácia. „Mnohí sa vypra-
covali až na pozície na dvorských radcov 
v rámci Dvorskej komory vo Viedni. Naprí-
klad aj Tadeáš Peithner, ktorý podal návrh 
na založenie akadémie, a spomínaný Anton 
Ruprecht ukončili svoju kariéru vo Viedni. 
Prešli celým kariérnym postupom od obyčaj-
ného praktikanta, cez úradníka, až na pozí-
ciu profesorov či najvyšších radcov.“ [4].

Banícka akadémia sa stala jedinou a cen-
trálnou školou pre celú habsburskú monar-
chiu na vzdelávanie banských odborníkov 
až do štyridsiatych rokov 19. storočia a v ča-
se najväčšieho rozmachu (v prvej polovici 
19. storočia) tu študovalo okolo 150 študen-
tov ročne [4].

 

3 Technické vzdelávanie 
na Slovensku po prvej svetovej 
vojne

Po prvej svetovej vojne bolo technické vzde-
lávanie na území Slovenska minimalizované. 
Banskomeračské vzdelávanie bolo z Ban-
skej Štiavnice presunuté na územie Maďar-
ska postupne do Šopronu, Győru a neskôr 
Miškovca. Zememeračské štúdium na úze-
mí novovzniknutej Československej republi-
ky bolo organizované na ČVUT v Prahe a na 
dnešnom VUT v Brne [1].

Od vzniku spoločného štátu Čechov 
a Slovákov sa slovenská inteligencia sna-
žila o zriadenie vysokej školy s technickým 
vzdelávaním na území Slovenska. Podpo-
rou tohto úsilia boli memorandá z počet-
ných miest Slovenska, rezolúcie Národné-
ho zhromaždenia, ktoré hovorili aj o zriade-
ní vysokej školy technickej vrátane zriadenia 
„zememeračskej školy na Slovensku v Koši-
ciach“ (rezolúcia Národného zhromaždenia 
z 1. a 14. 07. 1927). Po takmer 19-ročnom 
úsilí profesorov slovenskej národnosti pôso-
biacich na Českej vysokej škole technickej 
v Brne, najmä Michala Ursínyho a Jura Hron-
ca, ako aj zásluhou neúnavnej aktivity, ktorú 
vyvíjali slovenskí študenti (obr. 10) reprezen-
tovaní vysokoškolskými spolkami v Bratisla-
ve, Brne a v Prahe, vzniká v roku 1937 v Ko-
šiciach prvá vysoká škola s technickým 
vzdelávaním [1].

25. júna 1937 nadobudol platnosť zákon 
č. 170 Sb. z. a n. prijatý Národným zhromaž-
dením Československej republiky, ktorým 
sa v Košiciach zriadila štátna škola technic-

ká s názvom Vysoká škola Dr. Milana Rasti-
slava Štefánika (obr. 11).

Podľa § 3 uvedeného zákona „Ako prvé 
zriaďujú sa počiatkom študijného roku 
1938/39 študijné oddelenia:
1. oddelenie „inženierskeho staviteľstva 
konštruktívneho a dopravného“,
2. oddelenie „inženierskeho staviteľstva 
vodohospodárskeho a kultúrneho“,
3. oddelenie „zememeračského 
inženierstva“.

V júli 1938 boli vymenovaní prví desiati pro-
fesori VŠT M. R. Štefánika v Košiciach. Pro-
fesorský zbor školy tvorili [1]:
PhDr. Jur Hronec – profesor matematiky,
Ing. Dr. techn. Alois Tichý – profesor 
geodézie,
JUDr. Ing. Karel Křivanec – profesor 
dopravníctva,
Ing. arch. Miloslav Kopřiva – profesor 
pozemného staviteľstva,
Ing. Štefan Bella – profesor pre staviteľstvo 
a hospodárstvo vodné,
RNDr. Josef Sahánek – profesor technickej 
fyziky,
PhDr. Jozef Kaucký – profesor matematiky,
RNDr. Jiří Klapka – profesor deskriptívnej 
geometrie,
RNDr. Dmitrij Andrusov – profesor geológie,
Ing. Dr. techn. Anton Bugan – profesor 
mechaniky.

Na prvom zasadnutí profesorského zboru 
4. augusta 1938 sa stal prof. PhDr. Jur Hro-
nec prvým rektorom VŠT (obr. 4). Do funk-
cie zástupcu rektora bol ustanovený senior 
profesorského zboru prof. Ing. Dr. techn. 
Alois Tichý [1].

Otvorenie školského roka 1938/39 bolo 
5. decembra 1938 v Martine (po viedenskej 
arbitráži bol pôvodný termín otvorenia 30. 
októbra 1938 zrušený) a VŠT presunutá do 
Martina. V prvom školskom roku študovalo 
na vysokej škole 63 študentov, z toho 16 na 
Oddelení zememeračského inžinierstva [1].

V školskom roku 1938/39 vznikli stolice 
a ústavy, knižnica a rektorská kancelária no-
vej vysokej školy. Medzi inými bol zriadený 
Ústav geodézie, prednostom ktorého sa stal 
prof. Ing. Dr. techn. Alois Tichý, jeho asis-
tentom Ing. Ľudovít Minich. Prof. Tichý, kto-

Obr. 10. • Profesori M. Ursíny a J. Hronec so študentmi spolku Kriváň
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rý v pohnutých a ťažkých časoch na funkciu 
profesora na slovenskej technike rezigno-
val, na ústav nenastúpil, a tak sa jeho me-
no už neuvádza v profesorskom zbore pre 
školský rok 1939/40. V študijnom progra-
me je pozícia prednostu Ústavu geodézie 
neobsadená, uvádzajú sa však mená sup-
lentov pre zabezpečenie výučby predmetu 
Nižšia geo dézia – Ing. Jána Mikušu, vtedaj-
šieho hlavného komisára ministerstva fi nan-
cií a Ing. Ľudovíta Minicha, vtedajšieho asis-
tenta na Ústave geodézie [1].

 

4  Záver

Otvorením a začatím výučby na troch odde-
leniach, zameraných na výchovu študentov 
v oblasti stavebníctva, vodného hospodár-

stva, geodézie a kartografi e, sa položili zá-
klady dnešného moderného technického 
školstva na Slovensku, ako aj základy Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, jej študij-
ných odborov a základných pracovísk – ka-
tedier.

Pohľad do histórie i v takej špecifi ckej ob-
lasti, akou je geodézia, kartografi a a zeme-
meračstvo určite prináša stimuly i v súčas-
nom uponáhľanom a pretechnizovanom sve-
te. Mnohé diela, myšlienky i osobnosti a ich 
odkaz treba naďalej chrániť, rozvíjať a pri-
pomínať i v súčasnosti. Takýchto osobnosti 
bolo v minulosti dostatok, a dúfame, že sú 
v prítomnosti a budú i v budúcnosti. Sú pre-
zentované aj v tomto príspevku a ich prínos 
a význam, ako aj mnohých nemenovaných 
priekopníkov v tejto oblasti školstva i zeme-
meračstva je trvalý a nespochybniteľný.
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Obr. 11. • Budova v Košiciach, kde bolo prvé sídlo vysokej školy

Obr. 12. • Profesorský zbor na novovzniknutej vysokej technickej škole (Košice – 1938)
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1.  Úvod 

Činnosť Slovenskej vysokej školy technickej 
(SVŠT) sa začína rokom 1938, ale tragické 
udalosti v tomto roku i obdobie vojny nepriaz-
nivo ovplyvnili celé vysoké školstvo, jeho per-
sonálne, prístrojové i priestorové vybavenie. 
Pri nedostatku profesorov boli vedením ústa-
vov a výučbou poverení suplenti a honorova-
ní docenti, z ktorých sa postupne stali zná-
mi profesori v odbore geo dézia a kartogra-
fi a SVŠT, ako prof. Ing. Ján Mikuša, prof. 
Ing. Dr. Pavel Gál, DrSc., prof. Ing. Ján Kraj-
čí, prof. Ing. Dr. František Kuska, prof. Ing. 
Ľudovít Minich a prof. Ing. Pavel Ilavský. 

Z neskoršieho obdobia treba do tejto his-
tórie zaradiť mená prof. Ing. Anton Suchá-
nek, CSc., prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc., 
prof. Ing. Anton Michal Daniš, CSc., prof. 
Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., prof. Ing. Ivan 
Rybársky, CSc.

Osobnosti novodobej histórie vzdelávania 
v odbore geodézia a kartografia na STU v Bratislave 

2.  Vznik Vysokej školy 
Dr. M. R. Štefánika 

Od 25. júna 1937 nadobudol platnosť zákon 
č. 170 Zb. zákonov a nariadení, prijatý Národ-
ným zhromaždením Československej republi-
ky, ktorým sa v Košiciach zriadila štátna ško-
la s názvom Vysoká škola technická (VŠT) 
Dr. Milana Rastislava Štefánika (obr. 1).

Podľa § 3 uvedeného zákona „Ako prvé 
zriaďujú sa počiatkom študijného roku 
1938/39 študijné oddelenia:

1. oddelenie „inženierskeho staviteľstva 
konštruktívneho a dopravného“,
2. oddelenie „inženierskeho staviteľstva 
vodohospodárskeho a kultúrneho“,
3. oddelenie „zememeračského 
inžinierstva“.

V júli 1938 boli vymenovaní prví desiati 
profesori VŠT M. R. Štefánika v Košiciach [8]:

PhDr. Jur Hronec – profesor matematiky,
Ing. Dr. techn. Alois Tichý – profesor 
geodézie,
JUDr. Ing. Karel Křivanec – profesor 
dopravníctva,
Ing. arch. Miloslav Kopřiva – profesor 
pozemného staviteľstva,
Ing. Štefan Bella – profesor pre staviteľstvo 
a hospodárstvo vodné,
RNDr. Josef Sahánek – profesor technickej 
fyziky,
PhDr. Jozef Kaucký – profesor matematiky,
RNDr. Jiří Klapka – profesor deskriptívnej 
geometrie,
RNDr. Dmitrij Andrusov – profesor geológie,
Ing. Dr. techn. Anton Bugan – profesor 
mechaniky.

Obr. 1. • Budova v Košiciach, kde bolo prvé sídlo vysokej školy

Obr. 2. • Profesorský zbor na novovzniknutej vysokej technickej škole (Košice – 1938)
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Na prvom zasadnutí profesorského zboru 
4. 8. augusta1938 sa stal prof. PhDr. Jur 
Hronec prvým rektorom VŠT (obr. 2). Do 
funkcie zástupcu rektora bol ustanovený 
senior profesorského zboru prof. Ing. Dr. 
techn. Alois Tichý [4].

Otvorenie školského roka 1938/39 bo-
lo 5. decembra 1938 v Martine (po vieden-
skej arbitráži bol pôvodný termín otvorenia 
30. októbra 1938 zrušený a VŠT presunutá 
do Martina. V prvom školskom roku študo-
valo na vysokej škole 63 študentov, z toho 
16 na Oddelení zememeračského inžinier-
stva [5].

V školskom roku 1938/39 vznikli stolice 
a ústavy, knižnica a rektorská kancelária no-
vej vysokej školy. Medzi inými bol zriadený 
Ústav geodézie, ktorého prednostom sa stal 
prof. Ing. Dr. techn. Alois Tichý, jeho asisten-
tom Ing. Ľudovít Minich. Prof. Tichý, ktorý 
v pohnutých a ťažkých časoch na funkciu pro-
fesora na slovenskej technike rezignoval, na 
ústav nenastúpil a tak sa jeho meno v profe-
sorskom zbore pre školský rok 1939/40 už 
neuvádza. V študijnom programe je pozícia 
prednostu Ústavu geo dézie neobsadená, 
uvádzajú sa však mená suplentov na zabez-
pečenie výučby predmetu Nižšia geodézia – 
Ing. Jána Mikušu, vtedajšieho hlavného ko-
misára ministerstva fi nancií a Ing. Ľudovíta 
Minicha, vtedajšieho asistenta na Ústave geo-
dézie [4, 5].

Otvorením a začatím výučby na troch od-
deleniach, zameraných na výchovu študen-
tov v oblasti stavebníctva, vodného hospo-
dárstva, geodézie a kartografi e, sa položili 
základy dnešného moderného technického 
školstva na Slovensku, ako aj základy Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, jej študij-
ných odborov a základných pracovísk – ka-
tedier [4].

 
3.  Profesori novodobej histórie 

vzdelávania v odbore geodézia 
a kartografia

3.1.  Z histórie pomenovania

Professor bol v starovekom Ríme verejný, 
vládou ustanovený a platený učiteľ. Termín 
pochádza z latinského slova profi tare = mať 
úžitok.

Od 17. storočia sa používajú aj doplnkové 
označenia, ktoré vyjadrujú rôzne postavenie 
profesorov:

• professores ordinarii – riadni profesori 
tvoriaci zbor univerzity (medzi ich práva 
patrila možnosť byť volený za dekana 
a rektora),

• professorres extraordinarii – mimoriadni 
profesori, vyučujúci predmety, ktoré nie 
sú štátom systemizované (nemohli byť 
volení za dekana alebo rektora).

Existovali aj ďalšie kategórie profesorov:

• professores honorarii (alebo professor 
honoris causa) – čestní profesori, 
s právom, nie však povinnosťou vyučovať 
na univerzite,

• suplujúci profesori, ktorí zastupujú 
riadnych profesorov; dostávali za to 
peňažnú odmenu k platu (remuneráciu).

Na Slovensku aj v Česku pretrváva zvyk po-
užívať označenie profesor i pre stredoškol-
ských učiteľov.

3.2. Profesori novodobej 
histórie vzdelávania v odbore GaK 
v rokoch 1938 – 1960

PROF. ING. JÁN MIKUŠA 

(24. 6. 1905 – 3. 12. 1980)

Narodil sa 24. júna 1905 v Žiline, zomrel 
3. decembra 1980 v Bratislave. Pochádzal 
z robotníckej rodiny. Vysokoškolské štú-
dium zememeračského inžinierstva ukon-
čil v Brne v roku 1928. V rokoch 1927 – 
1940 pôsobil najprv v civilnej inžinierskej 
službe a neskôr ako zamestnanec pozem-
kového katastra Finančnej správy na Slo-
vensku. V tomto období prešiel bohatou ze-
memeračskou praxou v teréne a v riadiacej 
činnosti. Počas zamestnania na Inšpektorá-
te katastrálneho vymeriavania v Bratislave, 
Komárne a Martine študoval právne a eko-

nomické vzťahy k pôde a zvláštnosti pozem-
kových úprav a pozemkovej držby na Slo-
vensku. Výsledky štúdií uverejňoval v odbor-
ných časopisoch ako aj v dennej tlači.

V týchto štúdiách okrem iného propago-
val zriadenie vysokej školy technickej na 
Slovensku a zavedenie úplného 8–semes-
trového vysokoškolského štúdia zememe-
račského inžinierstva. K tomu istému cieľu 
smerovali aj ďalšie akcie, ktoré podnikol ako 
tajomník celoslovenskej organizácie zeme-
meračských inžinierov.

Na novoutvorenej Slovenskej vysokej 
škole technickej prednášal v školskom roku 
1939/40 ako suplent Nižšiu geodéziu pre 
všetky študované odbory a ako honorova-
ný docent prednášal iné príbuzné predme-
ty. V roku 1940 bol vymenovaný za mimo-
riadneho profesora a prednostu vtedajšie-
ho Ústavu pozemkového katastra na SVŠT. 
V roku 1941 bol prof. Mikuša zvolený za de-
kana Fakulty špeciálnych náuk a vymenova-
ný za predsedu komisie pre II. štátne záve-
rečné skúšky zememeračského inžinierstva 
na SVŠT. V školskom roku 1940/41, a to 
28. marca 1941, vykonali II. štátnu skúšku 
na odbore zememeračského inžinierstva 
prví inžinieri na SVŠT, Ing. Vojtech Molnár 
a Ing. Július Štroffek.

Prof. Mikuša, vychádzajúc z náročných 
požiadaviek praxe na vedomostnú úroveň 
zememeračského inžinierstva, vypracoval 
návrh štvorročného štúdia a ďalšieho roz-
voja odboru zememeračského inžinierstva 
na SVŠT, ktorý sa realizoval. Napomáhal vy-
tvárať ďalšie ústavy: Ústav nižšej geodézie, 
Ústav vyššej geodézie, Ústav fotogrametrie 
a topografi e, Ústav užitej geodézie, Ústav 
aplikovanej matematiky a Cvičnú a rektifi -
kačnú sieň, Ústav pozemkových úprav.

Prof. Mikuša bol v roku 1946 vyme-
novaný za riadneho profesa. V rokoch 
1953/54 bol prodekanom na Fakulte sta-
vebného a zememeračského inžinierstva 
a v rokoch 1954 – 1956 Fakulty inžinierske-
ho staviteľstva. V rokoch 1956 – 1960 bol 
vedúcim Katedry mapovania a pozemko-
vých úprav. Bol členom rôznych odborových 
komisií a zúčastnil sa osobne a v podstatnej 
miere na príprave normatívnych predpisov 
a zákonov vzťahujúcich sa na zememerač-
ské školstvo a prax.
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Ťažisko činnosti prof. Mikušu bolo v pe-
dagogickej a organizátorskej práci. Bol v ne-
ustálom styku s geodetickou praxou, ako aj 
s učiteľmi sesterskej fakulty ČVUT v Prahe. 
Svoje bohaté praktické skúsenosti a odbor-
né vedomosti prenášal do výučby a výchovy 
vedeckých ašpirantov ako školiteľ. Pre štu-
dentov zememeračského inžinierstva napí-
sal dočasné vysokoškolské učebnice z ma-
povania a pozemkových úprav. Vykonal celý 
rad expertíz a odborných posudkov a opo-
nentských posudkov kandidátskych dizer-
tačných a habilitačných prác. Bol hlavným 
redaktorom časopisu Technik a spoluredak-
torom ďalších odborných časopisov.

PROF. ING. Dr. PAVEL GÁL, DrSc. 

(22. 5. 1914 – 5. 9. 1979)

Narodil sa v Bratislave v robotníckej rodine. 
Vychovala ho spolu so staršími súrodenca-
mi matka, pretože otec padol v prvej sveto-
vej vojne. Maturoval na reálke v Bratislave. 
Po skončení štúdia zememeračského inži-
nierstva na ČVUT v Brne r. 1935 pracoval na 
Katastrálnom meračskom úrade v Komárne 
a neskôr v Bratislave až do r. 1946.

Z ministerstva fi nancií, do ktorého pôsob-
nosti patrili tieto úrady, bol uvoľňovaný do 
služieb SVŠT ako honorovaný docent, sup-
lent a správca ústavu od 1. októbra 1942. 
Viedol a budoval Ústav fotogrametrie a to-
pografi e. Okrem hlavného predmetu foto-
grametrie prednášal a viedol cvičenia z re-
produkcie plánov a máp, rysovanie situačné 
a terénne, náuku o mapách.

S vednou disciplínou fotogrametria sa 
oboznámil na vysokej škole, počas vojen-
skej služby ako balónový pilot vo Fotogra-
metrickom ústave pre Slovensko. Z tohto 
predmetu napísal dočasnú vysokoškolskú 
učebnicu r. 1948 a celoštátnu učebnicu 
r. 1954 a 1965.

Doktorskú dizertačnú prácu obhájil na 
ČVUT r. 1948 a doktorom vied sa stal po 
obhájení dizertačnej práce „Štúdia k prob-
lematike fotogrametrie veľkých mierok“ na 
SVŠT r. 1965. Za mimoriadneho profeso-

ra bol vymenovaný r. 1948 s účinnosťou 
od 1. januára 1947. Riadnym profesorom 
sa stal od 1. mája 1966 podľa ustanovenia 
4 § 58, ods. 1. Zákona o vysokých školách 
č. 19/1966 Zb.

Od r. 1950 prednášal predmet geodézia 
pre poslucháčov inžinierskeho pozemného 
staviteľstva, z ktorého vyšlo niekoľko vydaní 
dočasných vysokoškolských učebníc a tla-
čou v SVTL Bratislave Základy meračských 
a mapovacích prác (1957, 1959, 1962). 
Učebnica Geodézia v stavebníctve vyšla vo 
vydavateľstve SAV (r. 1956 a 1959).

V rámci predmetu Reprodukcia plánov 
a máp vybudoval r. 1948 reprodukčné diel-
ne, v ktorých sa od tohto roku nepravidelne 
vydávali prvé dočasné vysokoškolské učeb-
nice na SVŠT. Edičné stredisko SVŠT je na-
sledovníkom týchto dielní. Roku 1952 bol 
vymenovaný za prvého riaditeľa vtedajšieho 
SNTL, terajšia Alfa v Bratislave.

Za vedúceho Katedry geodézie, ktorá 
vznikla zlúčením niekoľkých ústavov, bol 
menovaný r. 1951. Katedru viedol až do 
r. 1977. Od r. 1956 bol súčasne riaditeľom 
Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT.

Profesor Gál patril k priekopníkom ved-
ného odboru fotogrametrie u nás a bol jed-
ným z tých, ktorí sa pričinili o zavedenie fo-
togrametrie do geodetickej praxe. V tejto 
činnosti pokračoval aj na vysokej škole ako 
pedagóg a školiteľ desiatky ašpirantov. Bol 
tiež organizátorom vedecko – výskumnej 
činnosti. V rámci vedecko – pedagogickej 
činnosti publikoval vyše päťdesiat prác.

Významne sa podieľal aj na založení geo-
deticko-kartografi ckej spoločnosti ČSVTS. 
Dlhé roky bol predsedom odbornej skupi-
ny fotogrametria a predsedom českosloven-
ského fotogrametrického komitétu. Ocene-
ním jeho dlhoročnej pedagogickej a vedec-
ko-výskumnej práce na škole a v ČSVTS 
bolo udelenie vyznamenaní Zlatá medaila 
SVŠT a plakety ČSVTS.

 

PROF. ING. JÁN KRAJČÍ 

(19. 5. 1910 – 1. 3. 1985)

Každý odbor na Slovenskej vysokej škole 
technickej (SVŠT) má svojich zakladateľov, 
ktorí sa zapísali do histórie príslušného od-
boru. Medzi takýchto zakladateľov odboru 
geodézie a kartografi e na Stavebnej fakulte 
SVŠT patril aj prof. Ing. Ján Krajčí.

Prof. Ing. Ján Krajčí sa narodil 19. mája 
1910 v Nemšovej, okres Trenčín. Po skonče-
ní stredoškolského štúdia na reálnom gym-
náziu v Trenčíne absolvoval štúdium zeme-
meračského inžinierstva r. 1934 na Českej 
vysokej škole technickej v Brne. V tom is-
tom roku začal pracovať na Inšpektoráte ka-
tastrálneho vymeriavania v Trenčíne, odkiaľ 
neskoršie prešiel na Generálne fi nančné ria-
diteľstvo do Bratislavy.

Prvé kontakty s oddelením zememerač-
ského inžinierstva na SVŠT nadviazal roku 
1940, keď tu pôsobil ako asistent, neskôr 
suplent. V roku 1942 zakladá a vedie Ústav 
užitej geodézie a v roku 1945 bol vymeno-
vaný za mimoriadneho profesora. Do slu-
žieb SVŠT prešiel naplno pracovať v roku 
1946 po návrate z jednoročného študijné-
ho pobytu v Spojenom kráľovstve, kde štu-
doval geodetickú a praktickú astronómiu. 
V školskom roku 1947/48 vykonával funk-
ciu dekana Odboru špeciálnych náuk a v ro-
ku 1950 sa stáva riadnym profesorom SVŠT 
pre odbor geodézia a kartografi a. V roku 
1950 nastáva reorganizácia vysokých škôl, 
rušia sa ústavy a vznikajú katedry. Vtedy 
vznikla na odbore jediná Katedra geodé-
zie, od ktorej sa r. 1952 oddelila a vytvori-
la samostatná Katedra geodetických zákla-
dov, ktorú viedol prof. Krajčí až do r. 1958. 
Pod jeho vedením katedra orientovala svoju 
činnosť predovšetkým na budovanie a pre-
hlbovanie teoretických prístupov k rieše-
ným problémom v predmetoch katedry. Pri 
tejto katedre založil Astronomicko-geode-
tické observatórium (AGO), ktoré pod je-
ho vedením vykonávalo vedeckovýskumnú 
činnosť. Prof. Krajčí r. 1977 odišiel do dô-
chodku a v septembri 1980 sa presťahoval 
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do Košíc, kde 1. marca 1985 náhle zomrel 
v 75. roku svojho života.

Založenie a vybudovanie AGO ako vedec-
kovýskumného pracoviska bolo priekopníc-
kym činom, ktorého význam potvrdzuje je-
ho doterajšia účasť v Medzinárodnej časo-
vej službe. Pod vedením prof. Krajčího sa 
AGO zapojilo do celosvetových vedeckých 
programov, ako boli Medzinárodný geofyzi-
kálny rok (1957 – 1958) a Medzinárodná 
geofyzikálna spolupráca (1959). Prof. Kraj-
čí bol nielen organizátorom výskumnej čin-
nosti, ale aktívne sa aj zúčastňoval na as-
tronomických časových meraniach a ním 
organizovaných experimentoch, až pokiaľ 
neodišiel do dôchodku. V rámci týchto prác 
vyriešil a úspešne oponoval 16 výskumných 
úloh, predovšetkým štátneho plánu základ-
ného výskumu. Výsledky výskumu publi-
koval v dvoch desiatkach vedeckých a od-
borných prác v odborných časopisoch 
a zborníkoch. Za túto činnosť mu bolo r. 
1968 udelené „Čestné uznanie za zásluhy 
o rozvoj geodézie a kartografi e“.

Prof. Krajčí ako pedagóg mal dve veľmi 
cenné vlastnosti, vedel poslucháčov zapáliť 
pre študijný odbor a mal vzácny dar vysvet-
liť zložité matematicko – geodetické problé-
my vždy veľmi jednoducho. Zo širokej šká-
ly študijných predmetov, ktoré počas svo-
jej vyše 30-ročnej pedagogickej činnosti 
prednášal, sa najviac zaslúžil o rozvoj tých-
to disciplín: výpočty situačných výškových 
sieti, geodetické siete, geodetická astronó-
mia a kozmická geodézia. Tieto disciplíny 
zabezpečoval aj študijnou literatúrou. Napí-
sal 10 dočasných vysokoškolských učebníc 
a učebných pomôcok. Roku 1963 napísal 
monografi u Lokálne geodetické siete, ktorá 
vyšla vo vydavateľstve SAV.

Veľkú pozornosť venoval prof. Krajčí vý-
chove pedagogických a vedeckých pracov-
níkov. Bol školiteľom vedeckých ašpirantov 
z vedného odboru geodézia, špecializácia 
technická a teoretická geodézie, geodetická 
astronómia a gravimetria. Dlhé roky bol čle-
nom komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác a predsedom komisie pre 
obhajoby doktorských dizertačných prác. 
Z ďalšieho okruhu jeho odbornej činnosti 
možno uviesť aktívne členstvo v redakčnej 
rade časopisu ČSAV Studia geophysica et 
geodaetica, vo vedeckej rade Výskumné-

ho ústavu geodézie a kartografi e v Bratisla-
ve, v Čsl. národnom komitéte geodetickom 
a geofyzikálnom a v organizácii Interkoz-
mos, ktorá sa zaoberá využitím observácií 
umelých družíc Zeme pre geodéziu a geofy-
ziku. Bol v stálom spojení s geodetickou pra-
xou, pre ktorú vykonal viaceré odborné prá-
ce a expertízne posudky.

Prof. Krajčí počas pôsobenia na SVŠT 
zvládol široký rozsah pedagogicko-výchov-
nej, vedeckovýskumnej a organizačnej čin-
nosti. Výrazne zasiahol nielen do rozvoja 
štúdia geodézie a kartografi e, ale aj do roz-
voja vedeckovýskumnej činnosti.

PROF. ING. Dr. techn. FRANTIŠEK KUSKA 

(16. 11. 1908 – 6. 8. 1994)

Prof. Kuska na narodil 15. januára 1908 
v Liptovskom Hrádku. Po ukončení stredo-
školských štúdií (z ktorých časť absolvoval 
na rumunskom gymnáziu počas pôsobenia 
jeho otca v Banáte) začal študovať na odbo-
re zememeračského inžinierstva na Vyso-
kej škole špeciálnych náuk ČVUT v Prahe. 
Vysokoškolské štúdiá ukončil r. 1933 a na-
stúpil meračskú službu v Krupine. Tu pra-
coval v oblasti reambulácie katastrálnych 
máp a evidencie pozemkového katastra do 
r. 1939, keď odchádza za prednostu Ka-
tastrálneho meračského úradu do Prievidze. 
Roku 1946 odchádza do riadiacej funkcie 
na vtedajšie ministerstvo fi nancií do Prahy 
a koncom r. 1946 sa vracia na Slovensko, 
pretože bol poverený prednášať vyššiu geo-
déziu na SVŠT v Bratislave.

Od 1. januára 1947 je vymenovaný za mi-
moriadneho profesora a ujíma sa vedenia 
vtedajšieho Ústavu vyššej geodézie. Roku 
1973 odchádza do dôchodku.

Prof. Kuska sa stal známou a vyhranenou 
osobnosťou, vzorom svedomitej práce so za-
nietenosťou pre rozvoj slovenskej geodézie 
a kartografi e. Ako vynikajúci pedagóg a od-
borník s bohatou publikačnou činnosťou je 
známy v kruhoch geodetov, kartografov, 
ale aj medzi matematikmi. V roku 1946 di-
zertačnou prácou Zobrazenie elipsoidu na 

guľu, dotýkajúcu sa elipsoidu pozdĺž rov-
nobežky obhajuje doktorát technických vied 
na ČVUT v Prahe.

Po príchode na SVŠT buduje Ústav vyššej 
geodézie, čo bolo v povojnových rokoch veľ-
mi ťažké. Okrem toho vykonáva akademické 
funkcie. V školskom roku 1949/50 funkciu 
prodekana na Stavebnej fakulte SVŠT.

Ťažisko činnosti prof. Kusku bolo v peda-
gogickej oblasti. Od začiatku prednášal na 
zememeračskom inžinierstve vyššiu geo-
déziu, matematickú kartografi u, geofyziku. 
Okrem toho v rokoch 1948 – 1957 pred-
nášal aj na Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského matematickú kartogra-
fi u, kartometriu i základy merania. Pri bu-
dovaní školy bol citeľný nedostatok nielen 
učiteľských kádrov, ale aj učebníc, skrípt 
a pomôcok. Prof. Kuska považuje za svoju 
povinnosť vydávať učebné texty, ktoré zo-
hrali pri výchove študentov nemalú úlohu. 
Vydal 7 dočasných vysokoškolských učeb-
níc (skrípt). Okrem skrípt a viacerých vedec-
kých článkov, recenzií, posudkov, expertíz 
vydal úspešné knižné publikácie: Kartomet-
ria (1958), Matematická kartografi a (1960), 
Vyššia geodézia (1974), Kapitoly z Vyššej 
geodézie (1983). Zúčastňoval sa na domá-
cich a zahraničných konferenciách. Bol čle-
nom mnohých vedeckých komisií, rád a in-
štitúcií SAV, ČSAV i na Stavebnej fakulte, ta-
jomníkom Vydavateľstva SVŠT a i. Viaceré 
práce vydal vôbec po prvý raz v slovenčine. 
Má zásluhy na tvorbe slovenskej odbornej 
geodetickej a kartografi ckej terminológie. 
Pre túto prácu mal cit, založený na širo-
kých jazykových znalostiach, ovládal jazyk 
maďarský, rumunský, nemecký, francúzsky 
a ruský. Bol autorom, spoluautorom alebo 
lektorom siedmich technických slovníkov, 
vydaných SAV.

Profi l prof. Kusku dokresľuje záujem 
o hudbu. Bol aktívnym hudobníkom, čle-
nom šiestich hudobných telies, z ktorých 
dve sám založil, alebo spolupôsobil pri ich 
založení.

Prof. Kuska pôsobil veľmi pozitívne vo 
výchovnovzdelávacej činnosti. Bol nároč-
ný a poctivý v práci, vyžaroval zápal pre ge-
odéziu, jeho vystupovanie znieslo najprís-
nejšie kritériá kultúrneho a spoločenské-
ho správania medzi kolegami a študentmi. 
Prof. Kuska svojou prácou výrazne prispel 
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k rozvoju SVŠT a odboru geodézie a karto-
grafi e, vychoval celý rad absolventov, bol ak-
tívnym, platným a zapáleným odborníkom, 
učiteľom, vychovávateľom. Bol jedným z pr-
vých profesorov odboru geodézie a karto-
grafi e na SVŠT. Zomrel v Bratislave 6. au-
gusta 1994.

PROF. ING. ĽUDOVÍT MINICH 

(16. 11. 1908 – 25. 3. 1981)

Narodil sa 16. novembra 1908 v Hornej 
Trnávke, okr. Žiar nad Hronom, v roľníc-
kej rodine. Maturoval r. 1931 na gymnáziu 
v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia ze-
memeračského inžinierstva ČVUT v Prahe 
r. 1937 pracoval na Inšpektoráte katastrál-
neho vymeriavania v Košiciach. Vedúci ústa-
vu prof. Ing. Dr. A. Tichý na miesto rezigno-
val v decembri 1938. Do služieb SVŠT na-
stúpil 1. októbra 1938 ako asistent v Ústave 
geodézie v Košiciach. Ing. Minich absolvoval 
dvojnásobné presťahovanie vysokej školy 
cez Prešov a Martin do Bratislavy. Ako asis-
tent, honorovaný docent a suplent Ústavu 
nižšej geodézie od r. 1939 zabezpečoval vý-
učbu geodézie na zememeračskom staveb-
nom neskôr lesníckom a poľnohospodár-
skom štúdiu.

Podieľal na výchove prvej generácie inži-
nierov týchto odborov, ktorí sa stali nositeľ-
mi pokroku a technického rozvoja na Slo-
vensku. Prvé roky jeho práce na novej vy-
sokej škole boli vyplnené budovaním ústavu 
geodézie prístrojmi a zariadením, vykonáva-
ním prednášok a cvičení do r. 1946.

Od 1. augusta 1946 pôsobil na Vysokej 
škole lesníckeho a poľnohospodárskeho in-
žinierstva v Košiciach na ústave geodézie 
ako suplent. Od 23. mája 1947 ako mimo-
riadny profesor s účinnosťou od 1. októbra 
1946. Tu bol v školskom roku 1949/50 de-
kanom Lesníckej fakulty. V septembri 
r. 1952 prešiel znova na SVŠT na Kated-
ru geodézie. Riadnym profesorom sa stal 
1. mája 1966 podľa ustanovenia §58, ods. 
1 Zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých ško-
lách. Na katedre pôsobil až do odchodu do 

dôchodku 29. februára 1972. Zomrel v Bra-
tislave 25. marca 1981.

V rámci výskumnej činnosti sa prof. Mi-
nich orientoval na vývoj geodetických me-
račských pomôcok. Po opätovnom príchode 
na SVŠT pre predmet geodézia pre študen-
tov zememeračského inžinierstva napísal 
viacero dočasných vysokoškolských učeb-
níc. Najvýznamnejšie sú Všeobecná geodé-
zia I a II z roku 1964 a 1965 v rozsahu okolo 
1 000 strán.

PROF. ING. PAVOL ILAVSKÝ 

(9. 1. 1911 – 15. 1. 1965)

Po absolvovaní gymnázia v Hraniciach na 
Morave študoval zememeračstvo študoval 
na ČVUT v Prahe. V roku 1939 získal titul 
inžiniera. Po ukončení základnej vojenskej 
služby a vysokoškolského štúdia nastúpil 
na Katastrálny meračský úrad v Bratisla-
ve. V roku 1946 prešiel s polovičným úväz-
kom na Slovenskú vysokú školu technickú 
v Bratislave, kde ako suplent pracoval do 
r. 1950/1951. V rokoch 1946 – 1951 bol 
vedúcim Ústavu nižšej geodézie a vedúcim 
Cvičnej rektifi kačnej siene na zememerač-
skom odbore. V roku 1952 odišiel na Ba-
nícku fakultu Vysokej školy banskej v Koši-
ciach, kde budoval špecializáciu banského 
meračstva.

Od roku 1961 bol univerzitným profeso-
rom, v rokoch 1953 – 1955 bol dekanom 
Fakulty baníctva na Vysokej škole technic-
kej. Venoval sa výskumu baníckeho merač-
stva, problémom pri ťažbe (Kišovce, Švábov-
ce, Banská Štiavnica, Nováky...).

Prof. Ilavský zastával popri svojej peda-
gogickej činnosti celý rad významných funk-
cií, či už na vysokých školách alebo vo ve-
rejnom živote. Bol vedúcim katedry, členom 
skúšobných komisií, predsedom baníckej 
sekcie krajského výboru ČSVTS, expertom, 
posudzovateľom odborných prác. V rokoch 
1954 – 1957 bol členom rady Mestského 
národného výboru v Košiciach. Zomrel v Ko-
šiciach 15. januára 1965.

3.3. Profesori novodobej histórie 
vzdelávania v odbore GaK v rokoch 
1960 – 2000

PROF. ING. ANTON SUCHÁNEK, CSc. 

(24. 4. 1925 – 14. 5. 2010)

Narodil sa 24. apríla 1925 v Bohuniciach 
v okrese Považská Bystrica. Maturoval na 
gymnáziu v Trenčíne roku 1946. Zememe-
račské štúdium skončil na SVŠT v Bratisla-
ve roku 1950 a stal sa asistentom a tajom-
níkom Katedry geodetických základov na 
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej. V rokoch 1951 – 1954 bol inter-
ným vedeckým ašpirantom u prof. Potužá-
ka na ČVUT v Prahe, kde obhájil kandidát-
sku dizertačnú prácu a získal vedeckú hod-
nosť kandidáta vied. Od roku 1954 pôsobil 
na odbore geodézie a kartografi e Stavebnej 
fakulty SVŠT v Bratislave. Za docenta pre 
vedný odbor geodézia bol vymenovaný roku 
1956 a za riadneho profesora roku 1964.

Dvadsať rokov (1958 – 1978) viedol Kated-
ru geodetických základov a v rokoch 1959 
– 1966 bol aj vedúcim Astronomicko-geo-
detického observatória SVŠT, ktoré sa ne-
skôr stalo oddelením katedry. Prof. Su-
chánek mal veľký podiel na vedecko-peda-
gogickej profi lácii a na vybudovaní týchto 
pracovísk na vtedajšiu pedagogickú i vedec-
kú úroveň. Viac rokov zastával funkciu pro-
dekana Stavebnej fakulty SVŠT a od roku 
1974 pôsobil vo funkcii prorektora pre roz-
voj a investičnú výstavbu SVŠT. Bol členom 
kolégia ministra školstva SSR.

Ako vysokoškolský profesor sa zameria-
val na vybudovanie a skvalitňovanie vedec-
kej profi lácie geodetického a kartografi c-
kého štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT. Pre 
poslucháčov tohto štúdia napísal viaceré 
skriptá a publikáciu Polygonometria so zák-
ladnicovou latou. Vychoval rad významných 
pedagogických, vedeckých a hospodár-
skych pracovníkov. Bol vedúcim diplomo-
vých prác viac ako 100 absolventom odboru 
GaK. Veľkú pozornosť venoval modernizácii 
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výučby, do učebných plánov štúdia zaviedol 
už v školskom roku 1957/58 predmet Elek-
tronické meranie, ktorý spočiatku aj pred-
nášal. So vzácnym citom pre všetko nové 
a progresívne v geodézii sústavne praco-
val na tvorbe učebných plánov a učebných 
osnov a vytváral priestor na zavedenie no-
vých a pre geodetov potrebných predmetov, 
ako boli Technika geodetických výpočtov, 
Programovanie, Kozmická geodézia, Kyber-
netika a ďalšie.

Rozsiahla bola činnosť prof. Suchánka 
pri posudzovaní výskumných, habilitačných, 
doktorských a kandidátskych dizertačných 
prác, v komisiách pre obhajovanie vedec-
kých hodností kandidátov vied i doktorov 
vied. Bol vedeckým redaktorom a lektorom 
radu vedeckých i pedagogických geodetic-
kých knižných publikácií. Dlhé roky pôso-
bil ako člen kolégia astronómie, geodézie, 
geofyziky a meteorológie pri SAV, ako člen 
Národného komitétu geodézie a kartografi e 
pri ČSAV a člen Vedeckej rady Výskumného 
ústavu geodézie a kartografi e v Bratislave. 
Bol členom kolégia predsedu Slovenského 
úradu geodézie a kartografi e a mnohých ve-
deckých a odborných komisií v iných rezor-
toch, vedeckých a odborných inštitúciách 
alebo orgánoch.

Vedecká a výskumná činnosť prof. Su-
chánka bola vyjadrená desiatkami vedec-
kých a odborných článkov v domácich a za-
hraničných časopisoch, ako aj v celom ra-
de vyriešených výskumných úloh. Podieľal 
sa na riešení významných a odborne nároč-
ných expertíznych prác pre investičnú vý-
stavbu v našom národnom hospodárstve.

Neoceniteľný bol prínos prof. Suchánka 
v oblasti prenášania vedeckých poznatkov 
do praxe, v oblasti popularizácie geodézie 
ako vedeckej disciplíny a v oblasti zvyšova-
nia vedeckej a odbornej kvalifi kácie geode-
tov a kartografov na Slovensku. Ako dlho-
ročný predseda Československého a Slo-
venského výboru Geodeticko-kartografi ckej 
spoločnosti a člen predsedníctva Ústrednej 
rady ČSVTS sa výrazne zaslúžil o to, že po-
četne nie veľká spoločnosť geodetov a kar-
tografov v rámci ČSVTS vyvíjala dlhodobo 
veľmi aktívnu a všeobecne uznávanú čin-
nosť nielen doma v ČSSR, ale aj na pôde 
medzinárodných odborných organizácií. 
Zomrel 14. mája 2010 v Bratislave.

PROF. ING. ONDREJ MICHALČÁK, CSc. 

(29. 10. 1926 – 5. 12. 1996)

Narodil sa 29. októbra 1926 v Poliankach 
v okrese Detva (teraz časť obce Látky). Stre-
doškolské štúdium absolvoval na Strednej 
škole strojníckej v Banskej Bystrici (1942 
– 1946). Po krátkej praxi v Považských ce-
lulózkach a papierňach v Martine (1946 – 
1947) nasledovalo vysokoškolské štúdium 
zememeračského inžinierstva na Sloven-
skej vysokej škole technickej v Bratislave. 
Po jeho skončení v roku 1952 nastúpil svo-
ju pedagogickú dráhu na Katedre geodézie, 
kde už od 1. júna 1950 pôsobil ako asistent 
V rámci svojej pedagogickej činnosti po-
stupne získal hodnosť docenta (1962), kan-
didáta technických vied (1965), mimoriad-
neho profesora (15. novembra 1968) a od 
1. septembra 1980 riadneho profesora pre 
odbor geodézia. V rokoch 1958 – 1963 za-
stával funkciu prodekana na SvF SVŠT.

Od 1. októbra 1992 odišiel do dôchodku, 
pričom naďalej pracoval na katedre geodé-
zie ako emeritný profesor.

Prof. Michalčák sa vo svojej pedagogic-
kej, vedecko-výskumnej a ostatnej činnosti 
zameral najmä na oblasť inžinierskej geodé-
zie (IG), ktorú cieľavedome rozvíjal doma 
i v zahraničí.

Ako vysokoškolský učiteľ bol autorom, 
alebo spoluautorom:
• troch vysokoškolských učebníc z IG,
• piatich stredoškolských učebníc,
• piatich vedecko-odborných monografi í 

z IG,
• osemnástich dočasných vysokoškol-

ských textov z IG,
• dvanástich realizovaných geodetických 

projektov z oblasti IG,
• siedmich metodických návodov pre 

úlohy IG.
Bohatá bola aj jeho ďalšia publikačná 

činnosť. Bol autorom a spoluautorom 25 ve-
deckých a 76 odborných článkov v od-
borných časopisoch a zborníkoch doma 
i v zahraničí. Aktívne sa podieľal ako autor 
24 odbornými príspevkami na vedeckých 

konferenciách, seminároch a ďalších podu-
jatiach, ktoré boli organizované v rámci ško-
ly, resp. Vedecko-technickej spoločnosti.

Prof. O. Michalčák, CSc. sa popri svojej 
pedagogickej činnosti aktívne zapájal do 
riešenia vedecko-výskumných úloh. Bol zod-
povedným riešiteľom a riešiteľom 18 úspeš-
ne oponovaných výskumných úloh v pre-
važnej miere úloh štátneho výskumu. Re-
alizačné výstupy našli uplatnenie nielen 
v praxi, ale aj pri tvorbe metodických návo-
dov a technických noriem. Bol riešiteľom 
a spoluriešiteľom 65 významných odborno-
-expertíznych úloh pre prax. S kolektívom 
spolupracovníkov riešil viaceré významne 
expertízne vytyčovacie práce a kontrolné 
merania na veľkých stavbách, ako napr. za-
strešenie Zimného štadióna v Bratislave, 
výstavba Pamätníka SNP v Banskej Bystri-
ci, výstavba mostných objektov cez Dunaj 
v Bratislave, ako aj práce súvisiace s kon-
trolou stability a geometrických parametrov 
priehrad, atómových elektrární a ďalších vý-
znamných stavebných objektov.

Nemenej rozsiahla bola aj činnosť v po-
sudzovateľskej činnosti habilitačných, kan-
didátskych a doktorandských prác, vedec-
kovýskumných prác, ako aj vedeckých člán-
kov, odborných prác a publikácií. Od roku 
1963 bol školiteľom pre vedný odbor 11-50-9 
Geodézia a kartografi a. Od roku 1976 bol ga-
rantom postgraduálneho štúdia. Aktívne sa 
podieľal na práci rôznych komisií v rámci pra-
coviska fakulty, školy ale aj mimo nich.

Významnú a aktívnu činnosť vyvíjal prof. Mi-
chalčák v rámci spoločenských organizácií, 
osobitne v ČSVTS. Už v roku 1952 bol iniciáto-
rom a zakladateľom spolu s prof. Gálom a doc. 
Marčákom odbornej skupiny ČSVTS pre inži-
niersku geodéziu. V ďalších rokoch bol členom 
výboru Sekcie pre GaK (1956 – 1964), pred-
sedom Komisie pre GaK pri Slovenskej rade 
ČSVTS (1964 – 1968), predsedom Odbornej 
skupiny IG Slovenského výboru (SV) Geode-
ticko-kartografi ckej spoločnosti (GKS) ČSVTS 
(1971 – 1982). Od roku 1977 do 1990 bol 
podpredsedom SV GKS ČSVTS.

V rokoch 1990 – 1995 patril k iniciáto-
rom a úspešným zakladateľom Komory geo-
detov a kartografov a zastával funkciu pred-
sedu Skúšobnej a autorizačnej komisie. Do 
dôchodku odišiel 1. októbra 1992. Zomrel 
5. decembra 1996 v Bratislave.
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PROF. ING. MICHAL DANIŠ, CSc. 

(17. 9. 1927 – 14. 5. 1995)

Narodil sa 17. októbra 1927 vo Vaucouleurs 
v Lotrinsku (Francúzsko). Na Slovensko do 
Novák v okr. Prievidza prišiel s rodičmi v ro-
ku 1941. Gymnázium absolvoval v Prievidzi 
roku 1949, potom študoval zememerač-
ské inžinierstvo na Slovenskej vysokej ško-
le technickej v Bratislave (SVŠT). Po ukon-
čení štúdia v roku 1953 pracoval na Kated-
re geodetických základov Stavebnej fakulty 
SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta vied zís-
kal v roku 1963 na Fakulte stavební České-
ho vysokého učení technického v Prahe. Za 
docenta pre odbor geodetická kartografi a 
bol vymenovaný v roku 1964 a za profeso-
ra v roku 1978. Od roku 1969 pracoval na 
Katedre mapovania a pozemkových úprav 
SVŠT, kde bol v rokoch 1970 až 1986 jej ve-
dúcim.

Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej 
činnosti získal praktické odborné skúse-
nosti v rokoch 1954 až 1955 ako expert 
v Oblastnom ústave geodézie a kartografi e 
v Bratislave a v rokoch 1959 až 1961 sa zú-
častnil na prácach spojených s prevodom 
polohových geodetických základov do sú-
radnicového systému 1942 v Geodetickom 
ústave v Bratislave.

V rokoch 1964 až 1966 pôsobil na úse-
ku vedeckovýskumnej činnosti vysokých 
škôl a výchovy vedeckých pracovníkov na 
Povereníctve SNR pre školstvo a kultúru 
a v rokoch 1974 až 1977 na ministerstve 
školstva, kde od roku 1976 bol riaditeľom 
odboru školských stykov so zahraničím.

Vo svojej pedagogickej a vedeckový-
skumnej činnosti sa orientoval na disciplíny 
matematickej geodézie a kartografi e a na 
ich hraničné oblasti. Osobitnú pozornosť ve-
noval teórii perspektívnych valcových zobra-
zení.

Napísal 18 dočasných vysokoškolských 
učebníc, z toho 9 v spoluautorstve. Bol au-
torom 15 vedeckých a odborných prác 
v časopisoch a zborníkoch, spoluautorom 
celoštátnej vysokoškolskej učebnice Kar-

tografi e (Praha, GKP, 1987). Bol autorom 
projekcií pre Atlas SSR (Bratislava, SAV 
a SÚGK, 1980). Bol zodpovedným riešite-
ľom 7 výskumných úloh. posudzoval habili-
tačné a kandidátske dizertačné práce, bol 
školiteľom vedeckých ašpirantov, predse-
dom a členom viacerých vedeckých a od-
borných komisií. V rokoch 1969 až 1974 vy-
konával funkciu prodekana SvF SVŠT pre 
odbor Geodézia a kartografi a. Do dôchodku 
odišiel 17. septembra 1990. Zomrel 14. má-
ja 1995 v Zemianskych Kostoľanoch, okr. 
Prievidza.

Bol nositeľom viacerých vyznamenaní 
a ocenení: štátneho vyznamenania Za vy-
nikajúcu prácu, držiteľom Zlatej medaily 
SVŠT, nositeľom titulu Zaslúžilý učiteľ SSR 
a Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK.

PROF. ING. JAROSLAV ABELOVIČ, CSc. 

(4. 4. 1932 – 18. 5. 1996)

Narodil sa 4. apríla 1932 v Naháči okr. Tr-
nava. Po absolvovaní meštianskej školy 
v Chtelnici a maturite na gymnáziu v Piešťa-
noch nastúpil v roku 1952 na štúdium na 
Fakultu stavebného a zememeračského in-
žinierstva v Bratislave. Túto fakultu ukončil 
s vyznamenaním v roku 1957 ako zememe-
račský inžinier.

V rokoch 1957 – 1958 pôsobil ako uči-
teľ na Strednej priemyselnej škole stavebnej 
a zememeračskej v Košiciach. Od 1. augus-
ta 1960 pracoval na Katedre geodetických 
základov Stavebnej fakulty v Bratislave naj-
prv ako asistent a odborný asistent. V roku 
1976 bol vymenovaný za docenta a od roku 
1991 pracoval ako profesor. Pracovný záber 
prof. Abeloviča v pedagogicko-výchovnej 
oblasti bol veľmi široký.

Po príchode na katedru sa postupne zao-
beral problematikou vyrovnávacieho počtu, 
geodetických sietí, geofyzikou, vyššou geo-
déziou a gravimetriou. V oblasti vyššej geo-
dézie je významný jeho prínos pri riešení 
teoretických a praktických problémov met-
rológie v geodézii najmä v súvislosti s vyu-
žívaním vlnových etalónov na presné mera-

nie. 35–ročná pedagogická prax prof. Abe-
loviča sa odzrkadlila aj vo výsledkoch tejto 
činnosti. Starostlivá príprava, vecný a jasný 
prednes, zmysel pri hodnotení práce štu-
dentov boli základnými charakteristikami 
jeho pedagogickej práce. Veľké množstvo 
diplomantov, aj vedeckých ašpirantov potvr-
dzujú túto skutočnosť. Najvyšším zadosťuči-
nením učiteľa a ocenením jeho práce bola 
však skutočnosť, keď sa jeho bývalí študenti 
po rokoch vracali či už na priateľské alebo 
pracovné stretnutia.

Pri hodnotení pedagogickej činnosti je 
potrebné spomenúť aj jeho literárnu čin-
nosť v oblasti tvorby vysokoškolských skrípt 
a učebníc. Vydal 12 vysokoškolských skrípt 
a jednu učebnicu, ktorej bol vedúcim autor-
ského kolektívu.

Vedecko-výskumná činnosť  prof. Abelo-
viča bola orientovaná na problematiku bu-
dovania presných geodetických sietí v ob-
lasti sledovania dynamiky zosuvných území. 
Túto problematiku sa snažil riešiť komplex-
ne v spolupráci s inžinierskou geológiou 
a geotechnikou s ohľadom aj na realizáciu 
v investičnej výstavbe. Na základe riešenia 
týchto úloh, vznikli viaceré projekty a rea-
lizované diela presných geodetických sie-
tí – siete vybudované v lokalite zosuvu Hlo-
hovec– Sereď, Žiarskej kotliny, Gabčíkova, 
prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ a iné. 
Najvýznamnejšiu prácu však odviedol prof. 
Abelovič v oblasti riešenia problematiky 
metrológie a overovania geodetických me-
račských zariadení a pomôcok. V tejto ob-
lasti bol popredným a v odbornej verejnosti 
uznávaným odborníkom doma i v zahraničí. 
Bol autorom alebo spoluautorom viacerých 
projektov, na základe ktorých vznikli v labo-
ratóriu katedry unikátne komparačné zaria-
denia s využitím laserinterferometrie. Je au-
torom metrologického systému katedry od 
laboratórnych podmienok až po testovaciu 
základnicu v teréne. Tento systém sa okrem 
pedagogického procesu využíval aj vo vý-
skume a v geodetickej praxi.

Prof. Abelovič bol riešiteľom, resp. zod-
povedným riešiteľom viacerých výskumných 
úloh základného výskumu. V rámci tejto čin-
nosti boli vypracované aj projekty na realizá-
ciu významných geodetických úloh v praxi. 
Výsledky publikoval v samostatných vedec-
kých a odborných prácach, prácach kolek-



slovenský geodet a kartograf   4|2018 31h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

tívneho vedeckého alebo odborného cha-
rakteru.

Rozsiahla bola činnosť prof. Abeloviča 
v posudzovaní habilitačných, kandidátskych 
dizertačných a výskumných prác. Význam-
nú a cieľavedomú prácu vykonal v komisi-
ách na obhajovanie vedeckých hodností 
kandidátov vied, komisiách pre štátne záve-
rečné skúšky a pod. Bol členom čsl. národ-
ného komitétu pre Medzinárodnú federáciu 
geodetov (FIG), členom redakčnej rady od-
borného časopisu Geodetický a kartogra-
fi cký obzor a ďalších odborných komisií.. 
Okrem študijného pobytu na Technische 
school Delft v Holandsku absolvoval aj nie-
koľko krátkodobých študijných pobytov 
(Poľsko, Maďarsko, ZSSR, Nemecko). Zú-
častnil sa aj na medzinárodných konferen-
ciách a na stálych výboroch organizovaných 
v rámci FIG a IAG s aktívnou účasťou. Aktív-
ne pracoval ako predseda Slovenského zvä-
zu geodetov (1990 – 1996) a má veľké zá-
sluhy na založení Komory geodetov a karto-
grafov. Zomrel 18. mája 1996.

PROF. ING. IVAN RYBÁRSKY, CSc. 

(27. 3. 1926 – 28. 8. 1996) 

Narodil sa 27. marca 1926 vo Vrbí, okr. Lip-
tovský Mikuláš, strednú školu absolvoval 
v Liptovskom Mikuláši. Vysokoškolské štú-
dium ukončil v roku 1951 na Slovenskej vy-
sokej škole technickej v Bratislave. Od roku 
1952 pracoval na Katedre mapovania a po-
zemkových úprav Stavebnej fakulty Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave. Kan-
didátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 
1963, za docenta bol vymenovaný po ha-
bilitácii v roku 1966 a za profesora bol vy-
menovaný v roku 1991. V rokoch 1960 – 
1970 bol zástupcom vedúceho katedry. 
Publikoval 11 vedeckých prác a 45 odbor-
ných prác. Mal bohatú projektovú a exper-
tíznu činnosť.

Vytvoril vlastnú experimentálnu vedecko-
-pedagogickú školu na úseku pozemkových 
úprav, kde rozpracoval základy, formuloval 
metódy i vzťahy k územnému a ekologické-

mu plánovaniu a životnému prostrediu vi-
dieckej krajiny.

Zaslúžil sa o budovanie katedry, napísal 
6 vysokoškolských skrípt a v spoluautor-
stve 1 učebnicu. Bol zodpovedným riešite-
ľom 4 výskumných úloh. Úzko spolupracoval 
s radom roľníckych družstiev a štátnych ma-
jetkov v problematike zúrodňovania, ochra-
ny pôdy, projektov poľných ciest, predvý-
sadbovej úpravy terénu pre vinice a ovocné 
sady. Spracoval niekoľko metodík, koncep-
cií a návrhov právnych noriem v oblasti po-
zemkových úprav pre centrálne štátne orgá-
ny. Bol autorom niekoľkých tematických máp 
a územných plánov obcí. Za svoju činnosť 
bol viackrát ocenený medailami, plaketami 
a uznaniami SVŠT, ministerstva poľnohospo-
dárstva a výživy, Štátnej melioračnej správy 
a Poľnohospodárskeho projektového ústa-
vu. Do dôchodku odišiel 31. augusta 1991. 
Zomrel 28. augusta 1996 v Bratislave.

4. Záver

Začiatok výučby na VŠT Dr. M. R. Štefánika 
(v roku 1938) je rokom, v ktorom sa na úze-
mí Slovenska opätovne obnovilo technické 
vzdelávanie na akademickej (univerzitnej) 
úrovni. Je to míľnik, ktorý výraznou mierou 
ovplyvnil ďalší vývoj vzdelávania, vedy a vý-
skumu na území Slovenska. Pre geodetov 
a kartografov je potešujúce, že naši pred-
kovia – predstavitelia technickej inteligen-
cie – sa na tomto diele významnou mierou 
podieľali a svoje postavenie a požiadavky 
adekvátnou mierou obhájili aj tým, že medzi 
zakladajúcimi odbormi VŠT Dr. M. R. Štefá-
nika bol aj odbor zememeračského inžinier-
stva.

Činnosť mnohých profesorov bola na 
novej vysokej škole zameraná na budova-
nie Ústavu geodézie a neskôr jednotlivých 
katedier, vybavovanie priestorov prístrojmi 
a zariadením, a samozrejme na vykonáva-
nie prednášok a cvičení. Okrem tejto zák-
ladnej – pedagogickej činnosti sa venovali 
aj vedecko-výskumnej práci a mnohí z nich 
dosiahli aj v tejto oblasti medzinárodné kré-
do a uznanie.

Preto pre všetkých platí to známe 
„Vivat academia! Vivant professores!“
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Slovenské geodetické dni (SGD) sa doteraz 
konali v troch slovenských mestách Brati-
slave, Žiline, Trnave a teraz pribudlo ďalšie – 
Banská Bystrica. Pre toto mesto sme sa roz-
hodli na základe viacerých požiadaviek od 
účastníkov SGD, aby sa konali pokiaľ mož-
no v strede Slovenska, čo by bolo zárukou 
toho, že pre záujemcov budú prístupnejšie.

Nám, ktorí pre vás SGD organizujeme, sa 
ich hodnotenie robí pomerne zložito, chýba 
nám potrebný odstup, akoby pohľad na prie-
beh a úroveň dní zvonka.

Príprava aj priebeh SGD sú vždy kompli-
kovanejšie, keď sa konajú na novom mieste. 
Musíme si najprv osvojiť mesto a priestor ko-
nania, nadviazať kontakty s množstvom no-
vých ľudí, riešiť problémy, ktoré nemáme, ak 
sa SGD konajú na jednom mieste viackrát 
a pod. Ale je zasa dobre, že nás to núti byť 
s potrebným adrenalínom neustále aktívni.

Cieľom organizátorov je zvládnuť veci tak, 
aby mali SGD hladký priebeh a jeho účast-
níci dostali zodpovedajúci servis, čo sa týka 
ich účasti z hľadiska dostupnosti materiálov, 
vhodného stravovania, možností parkovania 
a pod. Posúďte sami ako sa nám to podarilo...

Odborní garanti pripravujú výber pred-
nášok do programu vždy so zámerom, aby 
boli informácie, ktoré získate, zaujímavé. 
Jednotlivé prezentácie si môžete pozrieť na 

www.kgk.sk. Zhodnoťte si ich znova v poho-
de svojho súkromia.

Pri príprave SGD sme otvorení podnetom 
zvonka. Tak sme v spolupráci s ÚGKK SR za-
bezpečili distribúciu knihy Ing. Jozefa Mare-
ka – Príspevok k 100. výročiu vzniku Čes-
ko-Slovenska. V spolupráci s Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky, sekciou verej-
nej správy, sme sprístupnili výstavu, ktorá 
sa konala počas konferencie k 100.  výro-
čiu vzniku ČSR a vytvorili sme priestor na 
propagáciu činnosti ZZGK. Rovnako sme 
sprístupnili prednášku na oboznámenie sa 
s činnosťou Slovenského múzea máp.

Na 26. SGD sme pozvali pracovníkov 
ôsmich katastrálnych odborov v okolí Ban-
skej Bystrice s ponukou voľného vstupu. Tú-
to možnosť využilo viac ako dvadsať pracov-
níkov z katastra. Aj to prispelo k tomu, že 
v Banskej Bystrici bolo viac zamestnancom 
katastrálnej služby ako po minulé roky. Vidí-
me v tom prínos k tomu, aby sme sa spájali 
a podporovali sa ako geodeti a kartografi  bez 
rozdielu, kde pracujeme. SGD ako najväč-
šie stretnutie spolužiakov z odboru geodézia 
a kartografi a, na to dáva dobrú príležitosť.

Teší nás, že napriek počiatočným prob-
lémom s koncipovaním výstavy geodetickej 
techniky a softvéru samotní vystavovatelia 
hodnotili svoju účasť ako úspešnú. Boli spo-

kojní, vážime si to. Spolu sa na výstave zú-
častnilo 12 fi riem.

Milo nás prekvapil záujem o spoločenský 
večer. Tohto roku sa ho zúčastnilo oproti mi-
nulému roku o osemdesiat ľudí viac, spolu 
220. Snáď ste sa dobre zabavili.

Na 26. SGD v Banskej Bystrici sa zúčast-
nilo 480 geodetov a kartografov, teda po-
dobne ako naposledy v Trnave. Presun SGD 
do centra Slovenska teda neznamenal vý-
znamný nárast ich účastníkov. S účasťou 
sme však spokojní. Je pre nás povzbude-
ním, že z ÚGKK SR sa SGD zúčastnilo dva-
násť účastníkov, ako aj to, že napríklad Ná-
rodná diaľničná spoločnosť vyslala na SGD 
sedemnásť svojich zamestnancov.

V záujme zistenia názorov geodetov 
a kartografov na formát SGD sme rozdali 
každému účastníkovi anketový lístok s pia-
timi otázkami. Vrátilo sa nám ich síce iba 
dvadsať, ale predsa len niečo o tom, ako si 
SGD predstavujete, vypovedajú. Vaše názo-
ry využijeme pri príprave budúcich SGD.

Milé dámy, vážení páni, geodetky a geo-
deti, ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa 
rozhodli na 26. SGD do Banskej Bystrice 
prísť. S vďakou a úctou

Ing. Vladimír Stromček

Za organizačný výbor a odborných garantov 26. SGD

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

Zhodnotenie 26. slovenských geodetických dní 
– Banská Bystrica 2018

Momentky z registrácie
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Momentky z konferencie
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Momentky z výstavy
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Momentky z výstavy



slovenský geodet a kartograf   4|201836

Momentky zo spoločenského večera
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Krátka správa Komory č. 12/2018 
– Preukaz geodeta
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 26. 09. 2018

Vážený člen KGaK,
preposielame vám informácie a usmernenie 
USM_UGKK SR_12/2018, ktorým sa ustano-
vuje postup pri vydávaní preukazu geodeta.

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 212/2018 
Z. z. (novela zákonov 162/1995 a 215/1995) 
je od 1. 10. 2018 účinné usmernenie ÚGKK 
SR č. USM_UGKK SR_12/2018 z 21. 09. 
2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydá-
vaní preukazu geodeta.
Upozorňujeme vás, že od uvedeného dá-
tumu okresné úrady nevydávajú preuka-
zy oprávňujúce na vstup a vjazd na cudzie 
nehnuteľnosti, ktorý je nahradený preuka-
zom geodeta.
Preukaz geodeta vydáva ÚGKK SR, postu-
pom podľa uvedeného usmernenia.
Zároveň vás upozorňujeme, že neplatné pre-
ukazy oprávňujúce na vstup a vjazd na cu-
dzie nehnuteľnosti sú držitelia povinní vrátiť 
tomu, kto ich vydal, t. j. katastrálnemu odbo-
ru príslušného okresného úradu.

Uvedené usmernenie bude zverejnené 
na webovom sídle ÚGKK SR v najbližších 
dňoch.

Krátka správa Komory č. 13/2018 
– Jednoduché pozemkové úpravy
autor: Ing. Peter Repáň, 27. 09. 2018

25. 09. 2018 o 17:30 bola na Rádiu Regi-
na Východ odvysielaná rozhlasová relácia 
Roľnícka beseda, celá na tému jednoduché 
pozemkové úpravy. Relácia bola nahrávaná 
v nedeľu 16. 09. 2018 v obci Okružná pri 
Prešove, pri príležitosti začatia odovzdáva-
nia nových vytýčených pozemkov vlastní-
kom JPÚ Okružná. Na relácii spolupracova-
li Jaroslav Biroš, predseda združenia účast-
níkov PÚ, Ing. Jozef Bujňák, pracovník OÚ 

Softvér na spájanie pdf súborov je PDF 
SAM (zadarmo):
https://pdfsam.org/pdfsam-basic/

Krátka správa Komory č. 16/2018 
– BIM dotazník
10. 10. 2018

Vážení členovia KGaK,
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žia-
dosťou o vyplnenie krátkeho anonymného 
dotazníka o BIM (z angl. Building Informa-
tion Modeling – Informačné modelovanie 
stavieb), ktorý sme pripravili v spolupráci 
s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krát-
ke a výstižné, preto vám vyplnenie nezabe-
rie viac ako 1 minútu.
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom 
tohto linku: BIM DOTAZNÍK 
(https://bimas.typeform.com/to/MeRa5v)
Účelom dotazníka je získať čo najhodnover-
nejší obraz o aktuálnom stave využívania 
BIM v slovenskom stavebníctve. Vyhodnote-
nie bude prezentované na 4. národnej BIM 
konferencii, 18. 10. 2018 v Bratislave.

Ďakujeme za váš čas.

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Ing. Pe-
ter Havadej, vedúci prác zhotoviteľa projek-
tu Progres CAD Engineering, s.r.o., a aj pod-
predseda predstavenstva našej Komory Ing. 
Peter Repáň ako vedúci projektant týchto 
JPÚ.
Kompletná nahrávka relácie sa dá vypočuť 
v archíve RTVS na adrese https://www.rtvs.
sk/radio/archiv/11457/997419

Krátka správa Komory č. 14/2018 
– GP na úradné overenie
autorka: Ing. Ingrid Geisseová, 27. 09. 2018

Vážený člen KGaK,
v súvislosti s účinnosťou novely katastrál-
neho zákona a jeho vykonávacej vyhlášky 
od 1. 10. 2018 vám v prílohe posielame 
list ÚGKK SR, ktorým sa upravuje predkla-
danie niektorých častí operátu geometric-
kého plánu na úradné overenie aj vo for-
máte PDF.

Krátka správa Komory č. 15/2018 
– GP vo formáte PDF
autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda 
Komisie pre KN a PÚ, riaditeľ VÚGK, 
09. 10. 2018

Vážený člen KGaK,
v súvislosti s účinnosťou novely katastrálne-
ho zákona a jeho vykonávacej vyhlášky od 
1. 10. 2018 vám bol krátkou správou č. 14 
odoslaný list ÚGKK SR, ktorým sa upravuje 
predkladanie niektorých častí operátu geo-
metrického plánu na úradné overenie aj vo 
formáte PDF.
Pripájame link na toto usmernenie a záro-
veň aj link na bezplatný softvér na spájanie 
PDF súborov.

Usmernenie úradu:
http://www.skgeodesy.sk/fi les/slovensky/
ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-
predpisy-ine-akty-riadenia/ko_8369_2018-
123.pdf
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Viac informácií o prijímači HiPer VR alebo iných produktoch Topcon získate na geotopcon@surveye.sk.

Na získanie ďalších informácií kontaktujte náš tím: Geotronics Slovakia s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

LIVERMORE, California, U.S. / CAPELLE A/D IJSSEL, the Netherlands / BANSKÁ BYS-
TRICA, Slovensko – 16. októbra 2018 – Spoločnosť Topcon Positioning Group na me-
dzinárodnej výstave INTERGEO vo Frankfurte n. M. predstavila ďalší prírastok do rodiny 
HiPer – prijímačov s integrovanou anténou. Nový HiPer VR je navrhnutý ako všestranne 
využiteľný prijímač, ktorý je vybavený najpokročilejšou GNSS technológiou, aká je mo-
mentálne dostupná.

Prijímač HiPer VR je vybavený najmodernejšou GNSS technológiou a prichádza v odol-
nom puzdre, ktoré znesie aj najnáročnejšie terénne podmienky. Pokročilá Topcon 
GNSS čipová súprava s univerzálnou sledovacou technológiou (Universal Tracking 
Channels™) umožňuje prijímaču HiPer VR automaticky sledovať signály z celej aktuálne 
dostupnej konštelácie – vrátane GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS 
– teraz aj v budúcnosti.

Topcon predstavuje nový prírastok do rodiny prijímačov zo série HiPer

HiPer VR ponúka funkciu TILT™ (Topcon Integrated Leveling Technology), ktorá je urče-
ná na kompenzáciu meraní s naklonenou výtyčkou do hodnoty 15°.

TILT™ obsahuje revolučnú 9-osovú inerciálnu meraciu jednotku (IMU) a mimoriadne kom-
paktný 3-osový elektronický kompas. Vďaka nim môže obsluha rovera merať aj v pod-
mienkach, keď je ťažké alebo nemožné urovnať výtyčku do presnej vertikálnej polohy.

HiPer VR je navrhnutý ako kompletné a všestranné riešenie pre rôzne aplikácie vráta-
ne statického a kinematického GNSS postprocesingového merania, merania v sieťach 
RTK (SKPOS), alebo merania báza – rover (UHF radio alebo LongLink™). Rovnako jed-
noducho možno HiPer VR využiť ako súčasť systému Hybrid (prepojenie s robotickou to-
tálnou stanicou) alebo milimetrového GPS pre presnú navigáciu zemných strojov.

Nový prijímač HiPer VR je pripravený na náročné terénne podmienky, spĺňa certifi káciu 
odolnosti IP67. Voliteľne môže byť vybavený UHF rádio modemom alebo GSM modemom.

ČO JE NOVÉ V DRUHEJ GENERÁCII MODELU 
TRIMBLE R10?
Trimble R10 disponuje ešte väčším výkonnom vďaka no-
vému GNSS čipu Trimble Maxwell 7. Ten dokáže súčasne 
spracovať až 672 kanálov zo všetkých súčasných aj plá-
novaných družíc GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS, 
QZSS a NavIC.
Bola vylepšená ochrana proti zdrojom rušenia a proti fa-
lošným signálom spôsobovaným odrazom od objektov.
Trimble R10 môžete pripojiť k zariadeniam s Android 
a iOS a zdieľať presnú polohu v podporovaných apliká-
ciách.
Novinkou je aj využitie merania bez internetu s 2 cm pres-
nosťou pomocou satelitných korekcií RTX.

OVERENÝ DIZAJN A TECHNOLÓGIE
Trimble R10 disponuje ľahkým a vyváženým dizajnom. 
V anténe sú integrované technológie Bluetooth, 3.5G mo-
dem, wifi . Disponuje špecifi ckými výstupmi NMEA, GSOF, 
RT17 a RT27, ktoré umožňujú prepojenie so sonarom, 
skenerom, georadarom a pod.

Nový model najvýkonnejšieho GNSS prijímača Trimble R10 

obrazovke kontrolnej jednotky je meranie komfortnejšie, 
pretože nemusíte sledovať libelu na výtyčke. Navyše elek-
tronická libela zabezpečuje, že do výpočtu sa ukladajú 
len merania pri správne urovnanej výtyčke.
Na Slovensku je najžiadanejšou technológiou Trimble 
xFill®, ktorá kompenzuje výpadky internetu. Pri zlom in-
ternetovom pokrytí nie je možné využívať služby SKPOS. 
Ak vypadne internet pri meraní s Trimble R10, technoló-
gia xFill® sa automaticky prepne na RTX korekcie. Bez 
akéhokoľvek úkonu pokračujete v RTK presnosti bez ko-
rekcií z SKPOS.

KOMU JE TRIMBLE R10 URČENÝ?
Geodetom, ktorí chcú naplno využívať SKPOS a potrebujú 
čo najlepší príjem v náročných podmienkach.
Geodetom, ktorí merajú v oblastiach so zlým pokrytím in-
ternetového signálu.
Geodetom, archeológom, geológom a pracovníkom, ktorí 
vykonávajú merania v zahraničí.
Všetkým, ktorí potrebujú prepojiť svoje špecializované za-
riadenie s presnou GNSS anténou.



Procesor Trimble HD-GNSS umožňuje rýchlejšiu iniciali-
záciu v náročných podmienkach ako štandardné GNSS 
prijímače.
Technológia Trimble SurePointTM kompenzuje náklony 
výtyčky. Meranie s náklonom umožňuje odmerať ťažko 
prístupné body. Vďaka elektronickej libele zobrazenej na 
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Talianska spoločnosť Stonex priniesla vo svojom port-
fóliu na trh novinku – GNSS prijímač Stonex S900, kto-
rý predstavuje ďalšiu generáciu osvedčeného GNSS 
prijímača. Nová generácia prináša menšie rozmery, 
elektronickú libelu a slot na 2 batérie (sú kompatibilné 
s batériami v kontrolnej jednotke Stonex S4II). Veľkým 
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Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk, alebo priamo na: info@geopriestor.sk a na tel. čísle +421 907 821 224.

Profesionálny GNSS prijímač Stonex S900

Viac informácií o novom RTK roveri Leica GS07 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.

Leica GS07 – Výnimočný výkon, vysoká kvalita

Firma GEOTECH Bratislava, s. r. o., zaradila do svojej 
ponuky najnovší model Leica GS07, ktorý kombinuje 
výnimočný výkon s vysokou kvalitou od Leica Geosys-
tems.

Leica GS07 predstavuje najnovší RTK GNSS rover, ide-
álny na meranie v sieťach, ako je SmartNet alebo SK-
POS. GS07 je vybavený najmodernejšou GNSS techno-
lógiou, ktorá umožňuje príjem všetkých súčasných aj 
budúcich multifrekvenčných družicových signálov vrá-
tane Galilea a Beidou a zabezpečí tak vašu investíciu 
minimálne na 10 rokov. Patentované technológie Leica 
SmartTrack a SmartCheck zabezpečia použitie aj v lo-
kalitách, kde iné prístroje zlyhávajú a pritom garantujú 
najvyššiu mieru spoľahlivosti vašich výsledkov. GS07 je 
výnimočný aj tým, že pri veľmi nízkej celkovej hmotnos-
ti len 2,85 kg (kompletný rover s ovládačom na výtyč-

ke) a výbornej vyváženosti (anténa s batériou váži len 
0,8 kg) sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou voči pá-
dom a ochranou voči vode a prachu na úrovni IP68.

Leica GS07 využíva špičkový ovládač CS20 s veľkým 
prehľadným 5-palcových displejom s vynikajúcou čita-
teľnosťou aj na priamom slnku. Ovládač CS20 s plnou 
QWERTY klávesnicou na rýchle a pohodlné zadáva-
nie textov je vybavený výkonným a moderným softvé-
rom Leica Captivate, pomocou ktorého môžete vykoná-
vať všetky geodetické úlohy od štandardného merania 
a vytyčovania až po prácu s mračnami bodov a BIM mo-
delmi. Verzia CS20 so zabudovaným diaľkomerom Dis-
to je šikovný pomocník pri zameriavaní bodov, ako sú 
rohy budov alebo stromy. CS20 so softvérom Captiva-
te môžete navyše priamo použiť ako diaľkové ovládanie 
pre robotické totálne stanice Leica.

GNSS prijímač Stonex S900 obsahuje novú, vysoko 
presnú multikonštelačnú anténu, výkonný vysielač UHF 
rádia a 4G LTE modem pre plne integrovanú komuni-
káciu, kombinovanú s ľahkým a moderným dizajnom. 
Spolu s kontrolnou jednotkou Stonex S4II a poľným 
softvérom Carlson SurvCE, poskytuje naozaj výkonné 
riešenie pre každodennú geodetickú prax.

GNSS prijímač je možné plne nastavovať a ovládať po-
mocou smartfónu cez wi-fi  rozhranie. Napríklad sta-
tické merania (priame nastavenie výšky prístroja, čís-
la bodu, elevačnej masky atď.) tak máte plne pod kon-
trolou, bez potreby disponovať kontrolnou jednotkou. 
Wi-fi  prináša taktiež možnosť rýchleho nastavenia mó-
du merania a dátového prenosu cez GSM/GPRS mo-
dem, či UHF rádio.

prínosom je taktiež sledovanie GPS frekvencie L5, kto-
rá je bez akýchkoľvek príplatkov. GNSS prijímač prijíma 
všetky dostupné satelitné systémy – GPS, GLONASS, 
GALILEO, BEI DOU a QZSS. Stonex S900 je prijímač vy-
robený priamo v Taliansku a súčasťou je aj 3-ročná zá-
ručná lehota.
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Ing. Hardoš – možné témy k odborným ak-
ciám: novela zákona o KN a zmeny v sta-
vebnom zákone.
 
Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o Komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií. T: 2018

Ing. Hardoš – práce na novelách zákonov 
o GaK a o Komore sú na ÚGKK SR momen-
tálne pozastavené z dôvodu priority novely 
katastrálneho zákona a jeho vykonávacej vy-
hlášky.

Rôzne

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie
V nadväznosti na vydané rozhodnutia 
Disciplinárnej komisie vo veci vzdelávania 
AGaK za obdobie 2014 – 2016 je discipli-
nárnej komisii odporúčané, v zmysle 
disciplinárneho poriadku, v prípade uzna-
nia viny disciplinárne obvineného, vymáhať 
od neho aj náhrady nákladov na konanie za-
sadania komisie (napr. ½ minimálnej mzdy 
v danom období).
Nesplnenie vydaných rozhodnutí DK – ne-
uhradenie pokuty – bude riešené spraco-
vaním návrhu na zmier s novým termínom 

splatnosti úhrady pokuty, s upozornením na 
závažné porušenie povinnosti člena Komory 
s následným zánikom členstva.

Komisia pre tvorbu smernice na GP 
a vytyčovanie hraníc pozemkov 
na ÚGKK SR

Ing. Holá – podľa nového zákona o KN sa 
bude vyžadovať predloženie GP a ZPMZ na 
úradné overenie vo formáte PDF. V neskor-
šom období, z dôvodu plánovanej elektroni-
zácie služieb, sa pristúpi aj k elektronickým 
podpisom.

Sociálny fond

Ing. Hardoš navrhol pouvažovať nad vytvore-
ním sociálneho fondu pre nepredvídané život-
né okolnosti členov Komory. Tvoril by sa na 
základe stanovenej povinnej čiastky a muse-
li by sa zadefi novať pravidlá jeho využívania. 
Následne by uvedený návrh bol predložený 
na odsúhlasenie na valnom zhromaždení. Je 
možné sa inšpirovať advokátskou komorou, 
ktorá takýto fond pre svojich členov zriadila.

80. výročie založenia SvF STU v Bratislave
V priebehu júla 2018 bol členom predsta-
venstva odoslaný e-mail a list dekana Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý pri prí-
ležitosti osláv 80. výročia založenia fakulty 
ponúkol KGaK partnerstvo pri príprave tých-
to osláv (5. 12. 2018) a sponzorskú zainte-
resovanosť Komory.
Členovia predstavenstva odsúhlasili spon-
zorský príspevok vo výške 500 eur.

Uznesenie 18/2018 Z č. 5/2018

Komora poskytne sponzorskú podporu Sta-
vebnej fakulte STU v Bratislave pri príleži-
tosti osláv 80. výročia jej založenia.
Z: Ing. Hardoš T: ihneď 

MV SR – zabezpečenie lepších 
podmienok na už fungujúcich klientskych 
centrách SR
V zmysle záverov zo spoločného rokovania 
KGaK a ÚGKK SR podporiť Úrad pri disku-
sii s MV SR k personálnemu a technickému 
vybaveniu katastrálnych odborov OÚ, Ing. 
Ondriaš pripravil a členovia predstavenstva 
pripomienkovali a schválili žiadosť, adreso-
vanú ministerke vnútra, o zabezpečenie lep-
ších podmienok na už fungujúcich klient-
skych centrách (obsadzovanie pracovných 
pozícií KO odborníkmi s potrebnou kvalifi ká-
ciou, umiestnenie archívov a dokumentácie 
vo väčších a klimatizovaných priestoroch na 
zariadeniach na to určených), resp. zapra-
covanie špecifi ckých požiadaviek už vo fáze 
prípravy projektovej dokumentácie v prípa-
de výstavby nových klientskych centier v bu-
dúcnosti. Žiadosť je pripravená na podpis 
a bude odoslaná na vedomie aj ÚGKK SR.

Zákon o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku

Ing. Hardoš sa počas neprítomnosti prof. 
Kopáčika zúčastnil rokovania pracovnej sku-
piny pre pripomienkovanie a tvorbu legisla-
tívnych dokumentov pripravovaných MDV 
SR, riešiacich problematiku územného plá-
novania a stavebného poriadku. Na rokovaní 
sa preberal len zákon o výstavbe, do ktoré-
ho bolo zapracovaných množstvo pripomie-
nok. Napr. bol doplnený 1. stupeň tzv. sta-
vebný zámer, obciam ostávajú kompetencie 
na územné plánovanie. Bolo to posledné za-
sadanie a v prípade ďalších pripomienok je 
potrebné ich poslať ministerstvu do konca 
septembra 2018. V októbri by mal materiál 
ísť do legislatívneho procesu.
Prof. Kopáčik – v lete, po dohode so ZMOS, 
došlo k prepracovaniu zákonov a všetky do-
vtedy predložené pripomienky bude potreb-

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
20. 9. 2018 v Bratislave
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né zahrnúť do procesu opakovane. Minimál-
ne došlo ku kompromisu v činnosti staveb-
ných komisárov.

Otázky ŽSR a MV SR k autorizácii 
zahraničnými subjektmi
ŽSR– žiadosť ŽSR o posúdenie odbornej 
spôsobilosti geodeta vo verejnej súťaži, 
predložené české úradné oprávnenie.
Priložené úradné oprávnenia pre overova-
nie výsledkov zememeračských činností, vy-
daného Českým úradom zememeračským 
a katastrálnym podľa zák. č. 200/1994 Sb. 
o zememeračstve, ani žiadne podobné opráv-
nenie, nie je na území Slovenskej republiky 
platné, nemožno ho považovať za oprávnenie 
autorizovaného geodeta a kartografa vydané-
ho Komorou a ani za jeho ekvivalent.
MV SR – otázka verejného obstarávateľa ku ge-
odetickým službám v obciach, či existuje ekviva-
lentné oprávnenie pre zahraničné subjekty.
Na území Slovenskej republiky jediným plat-
ným dokladom pre autorizačné overovanie 
vybraných geodetických a kartografi ckých 
činností podľa § 6 zákona č. 215/1995 o ge-
odézii a kartografi i v znení neskorších predpi-
sov ako aj zákona č. 216/1995 o Komore ge-
odetov a kartografov v znení neskorších pred-
pisov je Oprávnenie autorizovaného geodeta 
a kartografa vydané Komorou, buď podľa § 6, 
písm. a) až e) pre geodetické a kartografi cké 
činnosti v katastri nehnuteľností, alebo pod-
ľa § 6 písm. d) až j) pre geodetické a karto-
grafi cké činnosti v investičnej výstavbe, ale-
bo podľa celého § 6 písm. a) až j) zákona 
č.  215/1995. Žiadne iné ekvivalentné alebo 
obdobné oprávnenie pre zahraničné subjek-
ty, na základe ktorého by sa mohli zúčastniť 
na tejto verejnej súťaži a poskytovať tak uve-
dené služby na území SR neexistuje.
V tomto zmysle boli predsedom Komory 
spracované odpovede a stanoviská a zasla-
né dopytujúcim sa organizáciám.

Poskytovanie právnych služieb geodetmi
Komora prijala anonymné oznámenie o ne-
povolenom podnikaní geodetov poskytova-
ním právnych služieb.
Diskusia:
Ing. Hardoš – bolo by vhodné preveriť, či je 
vyhotovovanie zmlúv voľná živnosť.
Ing. Hudec – voči takýmto otázkam Komora 
môže reagovať tým, že právne služby nesú-

visia s našou odbornosťou a preto ich nee-
vidujeme.
Ing. Piroha – Komora nemôže kontrolovať 
svojich členov za činnosti, ktoré nesúvisia 
s geodéziou.
Ing. Holá – uvedená diskusia smeruje len 
k prevereniu, aby členovia prípadné iné pod-
nikateľské činnosti vyhotovovali v zmysle 
predpisov. Uvedené by slúžilo ako informá-
cia pre našich členov.
V tejto otázke zatiaľ nie je rovnaký názor. 
Ing. Hardoš sa pokúsi si v tom urobiť jasno 
a prípadne sa k tejto problematike vrátiť.

Žiadosti o sponzorské príspevky
Prípravný výbor konferencie Slovensko — 
krajina neznámych vlastníkov, ktorú organi-
zuje Slovenská poľnohospodárska univerzi-
ta v Nitre a Komora pozemkových úprav SR, 
požiadal Komoru o sponzorský príspevok na 
zabezpečenie chodu konferencie, najmä vý-
davkov na neplatiacich čestných hostí.
ZZGK požiadal o sponzorský príspevok 
pre organizáciu konferencie V. Tematické 
dni geodetov 2018 – Inžinierska geodé-
zia, ktoré sa uskutočnia 18. – 19. októbra 
2018 v Púchove.
Doteraz komora zo svojich prostriedkov pod-
porovala hlavne aktivity škôl a študentov, 
nie seminárov a konferencií. Hlavne z dôvo-
du prečerpania prostriedkov určených v roz-
počte komory na sponzorské príspevky bu-
dú obe žiadosti s poľutovaním odmietnuté.

Manuál prijímania dokumentov pre VZ
Predložený návrh interného dokumentu by 
mal slúžiť na stanovenie zásad pre spraco-
vanie návrhov dokumentov, alebo ich častí, 
predkladaných členmi KGaK v zmysle člán-
ku 4 bodu c) stanov KGaK a orgánmi KGaK, 
určených na schvaľovanie valným zhromaž-
dením KGaK. Má najmä časovo obmedziť 
obdobie pred konaním VZ, v ktorom je mož-
né takýto dokument prijať na ďalšie spra-
covanie a rokovanie predstavenstva v prí-
padoch, v ktorých bude ako predkladateľ 
dokumentu pred VZ vystupovať predstaven-
stvo KGaK, prípadne iné orgány KGaK. Pre-
rokovaný bude na budúcom zasadaní.

Účasť zástupcov DR na rokovaniach 
ostatných orgánov
Ing. Hudec – na návrh člena DK je preroko-

vané neprimerané zasahovanie člena DR na 
ostatnom zasadaní DK.
V zmysle Stanov komory, článku 13, bod 4. 
v odôvodnených prípadoch a na žiadosť do-
zornej rady má poverený člen dozornej rady 
právo zúčastniť sa na rokovaní ostatných or-
gánov komory. Počas svojej prítomnosti na 
rokovaní ostatných orgánov Komory člen 
dozornej rady vykonáva kontrolnú činnosť, 
pričom nezasahuje do rokovania a nezú-
častňuje sa na hlasovaní príslušného orgá-
nu Komory.
Ing. Šrámková – podľa zápisnice DR z po-
sledného zasadania vyplynul záver, že do-
zorná rada žiada, aby sa jej zástupcovia zú-
častňovali na každom rokovaní ostatných 
orgánov komory, čím je naplnená požiadav-
ka v zmysle Stanov komory.
Ing. Pobjecký prerokuje s predsedom DR 
výhrady DK.
Ing. Hudec sa pokúsi bližšie špecifi kovať po-
riadok DR.

Zákon proti byrokracii č. 177/2018
Od budúceho roka (2019) bude zrejme do-
kladovanie bezúhonnosti pre vstup do Ko-
mory alebo na skúšku v réžii Komory, keď-
že orgány verejnej moci sú pri svojej úrad-
nej činnosti povinné a oprávnené získavať 
a používať údaje evidované v informačných 
systémoch verejnej správy a vyhotovovať si 
z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v ne-
vyhnutnom rozsahu navzájom bezplatne po-
skytovať.

Služby geodetom
Člen Komory Ing. Š. Bartko poslal Komore 
na vedomie svoje rozhorčenie určené ÚGKK 
SR na testovaciu prevádzku nových služieb. 
Kontroly vpisujú desiatky chýb, ktoré nie sú 
vo vyhotovení GP, ale súvisia s tým, že nie 
všade je operát v stave, aký predpokladajú. 
Napriek testovacej prevádzke kataster neo-
veruje GP, a tie tam stoja.
Uvedenú problematiku členovia predstaven-
stva prediskutovali a zhodli sa na tom, že sa 
so sťažnosťou nestotožňujú, naopak, z via-
cerých zdrojov majú pozitívne ohlasy a oce-
ňujú snahu Úradu o elektronizáciu služieb.

Priestor na diskusiu na spoločnom rokovaní
Ing. Šrámková tlmočila požiadavku Ing. Ne-
chutu, že na spoločnom rokovaní orgánov 
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Komory, v časti Rôzne, bolo poskytnuté má-
lo priestoru na riešenie problémov Komory.
Ing. Hardoš – diskusia bola otvorená, je fakt, 
že rokovanie začalo s oneskorením z dôvo-
du neskoršieho príchodu členov disciplinár-
nej komisie, z dôvodu veľkého počtu rieše-
nia sťažností. Priestor na diskusiu bol však 
aj na 2. deň ráno pred príchodom zástupcov 
Úradu. Do budúcna, v prípade akútneho zá-
ujmu, je vhodné sa prihlásiť do diskusie vo-
pred.

Odovzdanie čestného členstva 

pre rodinu Ing. Mateja Klobušiaka, CSc. 

Na zasadaní bolo odovzdané manželke Ing. 
Mateja Klobušiaka, CSc. čestné členstvo in 
memoriam. Predseda zdôraznil hlavne výni-
močné schopnosti a znalosti, výskumné úlo-
hy a vedecký zápal p. Klobušiaka. Bol pova-
žovaný za ideového otca aktívnych geodetic-
kých základov. Prvenstvo mu patrí tým, že 
získal čestné členstvo, aj keď nikdy členom 
Komory nebol.

Katastrálny zákon č. 212/2018 

a vyhláška ÚGKK SR

 
Novela zákona č. 162/1995 Z. z. a vyhláška 
ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), nado-
búda účinnosť 1. októbra 2018. Krátkou sprá-
vou boli členovia 17. augusta 2018 informo-
vaní o jej účinnosti a o medzirezortnom pripo-
mienkovom konaní vyhlášky. Keďže Komora 
geodetov a kartografov nie je povinne pripo-
mienkujúci subjekt, novela vyhlášky nebola 
Komore zaslaná, ale bola verejne prístupná 
na portáli www.slov-lex.sk pod rezortným čís-

lom LPO 6992/2018 (https://www.slov-lex.
sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/573). 
Koniec MPK bol 21. augusta 2018. Od členov 
Komory, ani od orgánov Komory neprišli žiad-
ne pripomienky.
Platnosť zákona je od 1. októbra 2018 do 
30. septembra 2019, s určitosťou však jeho 
platnosť bude platiť aj naďalej.
Predbežne novela predstavuje zjednoduše-
nie pre občanov.

Základná príprava VZ v roku 2019

 
Termín a miesto konania VZ musí byť zve-
rejnený do konca roka na webovej stránke 
KGaK. Vzhľadom na striedanie krajov by sa 
malo uskutočniť v Západoslovenskom 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: stavebný zákon – legislatívny pro-
ces, sociálny fond...
Predstavenstvo po prerokovaní predbežne 
navrhuje termín konania VZ: 5. apríla 2019.
Miesto: Senec – lepšie organizačné záze-
mie, parking, Trnava – lepšia dostupnosť že-
leznicou.
 
Správa o plnení rozpočtu 

za prvý polrok 2018

Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK 
sú k polroku 2018 čerpané uspokojivo.
Hľadajú sa možnosti na spracovanie vyrov-
naného rozpočtu.
Pri porovnaní skutočných výnosov a skutoč-
ných nákladov ostáva do ďalšieho polroku 
možnosť čerpania 51 808,93 eur, aby bol 
dosiahnutý vyrovnaný rozpočet, čo sa zrej-
me nepodarí, avšak snaha o udržanie nákla-
dov v prijateľnej výške v rámci zostatku pre 
budúce obdobie trvá.
V platnosti zostáva: Do ďalšieho zasadania 
doručiť návrhy na krátenie vo vybraných 
položkách podľa čerpania z minulosti. 

Stav príprav 26. slovenských 

geodetických dní 

Termín 8. – 9. 11. 2018, v Banskej Bystrici.
Návrhy na zmeny: rozdelenie vložného na 

2 dni neprešlo, keďže by Komora určite bola 
stratová, pretože náklady na prenájom ostá-
vajú aj na druhý deň rovnaké, pričom počet 
obedov až tak v celkovej cene nerozhoduje, 
diskusné fórum prijaté.
Pozvánky sú pripravené na distribúciu, in-
formácie sú umiestnené na stránke www.
kgk.sk v rámci odborných podujatí, umožne-
ná je online registrácia.
Vložné: 65 eur, spoločenský večer: 25 eur.
Vystavovateľov by malo byť 13, sponzorov 22.
Zaujímavosťou je zmena pomeru typu spon-
zorov. V roku 2017 bol podiel geodetic-
kých fi riem väčší oproti ostatným sponzo-
rom, v tomto roku je to naopak, až 74 % je 
z oblasti IT a bankového sektora, 26 % je 
od geo detických fi riem. Možno si to vysvet-
liť buď ekonomickými problémami fi riem, čo 
už asi nie je v súčasnosti aktuálne, skôr sa 
to javí ako nezáujem zo strany geodetickej 
obce. Asi je potrebné sa nad uvedeným do 
budúcna zamyslieť.
Pripravený je kalendár pre rok 2019 – cen-
trum Banskej Bystrice.
Program je vytvorený štandardnými blok-
mi – informácie predsedov Komory a Úra-
du, z rezortu, od vystavovateľov, pozvaná je 
aj p. Mihálová zo Slovenského múzea máp, 
významné historické výročia a diskusné fó-
rum na tému PPÚ, pri ktorom záštitu prevzal 
vedúci odboru pre PPÚ na MPaRV SR Ing. 
Vašek.
Výpomoc pri registrácii je zatiaľ problém, 
zrejme bude oslovený personál hotela, resp. 
žiaci hotelovej akadémie. Potrebné je zo-
hnať aj nového fotografa – prosba na Ing. 
Bušniakovú alebo Ing. Šrámkovú.
Kultúrny program – Skupina GaK Band, pô-
sobiaca pri ÚGKK SR.
Ing. Jozef Marek, jeden zo stále aktívnych 
autorov geodetických publikácií, má pripra-
venú na publikovanie tematiku pôsobenia 
zahraničných geodetov na Slovensku a nao-
pak našich geodetov v zahraničí a hľadá po-
moc pri vydaní takejto publikácie. Napálenie 
na CD by sa mohlo zrealizovať z prostried-
kov sponzorského SGD, avšak garanti upo-
zornili na zastaranosť tohto média. Navrho-
vaný USB kľúč je už však fi nančné náročnej-
ší. Podľa posledných informácií možno tlač 
publikácie zabezpečí Úrad.
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Spokojné prežitie 

vianočných sviatkov 

a v novom roku 2019 nech 

máte dobrých ľudí vždy po 

boku. Zdravia, lásky plný dom 

a spokojný život v ňom želá 

Redakčná rada bulletinu.

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 14. 11. 2018)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1078 Ing. Imrich Lipták, PhD. B 9. 7. 2018

004 Ing. Peter Babál B 1. 11. 2018

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 14. 11. 2018)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

764 Ing. Vladimír Pavlus B 30. 9. 2018

993 Ing. Janka Stehlíková A 1. 11. 2018

Informácie kancelárie KGaK




