
Krátka správa komory č. 46/2020 – Výsledok reakcie členstva na Krátku správu č. 45/2020  

autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, dátum: 26.11.2020 

Vážení členovia KGK. 

Na otázku z Krátkej správy č. 45/2020 - Ste za to, aby sa  VZ komory pre rok 2020 vrátane volieb do 

orgánov komory už v tomto roku neorganizovalo a aby sa uskutočnilo v normálnom jarnom 

termíne v r. 2021?  zo 741 aktívnych členov odpovedalo celkovo 448 členov. Z toho bolo 445 

kladných odpovedí a 3 záporné odpovede.  

Ďakujeme všetkým členom, ktorí vyjadrili svoj názor, za aktívnu účasť a podporu. 

Krátka správa komory č. 45/2020 – Názor členstva na vynechanie valného zhromaždenia komory v 
roku 2020 

autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, dátum: 10.11.2020 
 
Vážení členovia KGK, 
 
Predstavenstvo komory sa na svojom online zasadnutí dňa 29.10.2020 okrem iného zaoberalo aj 
problémom valného zhromaždenia komory v roku 2020, ktoré sa napriek 3 postupne naplánovaným 
termínom nedalo uskutočniť v dôsledku vyššej moci (pandémia koronavírusu, núdzový stav, zákaz 
hromadných podujatí, a pod.) ako aj v záujme ochrany zdravia svojich členov. 
Predstavenstvo sa jednomyseľne zhodlo na názore, že nemá význam sa ešte pred koncom roka 2020 
tesne pred Vianocami znova pokúšať o 4. termín uskutočnenia valného zhromaždenia, ktorý s veľkou 
pravdepodobnosťou, vzhľadom na stále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu, by nebolo možné znova 
uskutočniť. Preto navrhuje vynechať VZ v r. 2020 a VZ zorganizovať v normálnom jarnom termíne 
vrátane tajných volieb do orgánov komory zhruba koncom marca 2021.  
 
V prípade pretrvávajúcich prekážok pre prezenčné VZ aj v tomto jarnom termíne, by predstavenstvo 
získalo dostatok času na prípravu VZ online formou a zároveň na zorganizovanie tajných volieb 
dištančnou formou, ktorá by zaručovala tajnosť volieb (korešpondenčne alebo online cez spoľahlivú 
aplikáciu).  
Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nemožnosť uskutočniť už 1. pôvodný termín v marci 2020, 
všetky povinné správy orgánov komory za r. 2019 boli následne zverejnené pre členov v časopise 
komory Slovenský geodet a kartograf a na webe a komora fungovala celý rok 2020 na základe 
provizórneho rozpočtu z r. 2019, čo Vám bolo oznámené. Keďže nebolo možné zorganizovať ani 
voľby do orgánov komory (zákon o komore ani stanovy komory, ani volebný poriadok nepočítali s 
korešpondenčnými alebo online tajnými voľbami), doterajší funkcionári boli nútení fungovať ďalej až 
do najbližších regulárnych volieb, aby mal kto zabezpečiť riadne fungovanie komory. 
 
Zároveň sa predstavenstvo a predsedovia ostatných orgánov zhodli na tom, že dôležitý je hlavne 
názor členov komory, ktorí majú rozhodujúce slovo. 
  
Preto vás prosíme o odpoveď na nasledujúcu dôležitú otázku: 
 
Ste za to, aby sa  VZ komory pre rok 2020 vrátane volieb do orgánov komory už v tomto roku 
neorganizovalo a aby sa uskutočnilo v normálnom jarnom termíne v r. 2021?   
 



Odpoveď posielajte odpovedaním na tento e-mail jednoduchým slovom: kladná odpoveď: Áno, 
záporná odpoveď: Nie 
 
Ďakujeme za odpoveď a pochopenie. 
 


