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 Disciplinárna komisia pracovala v rovnakom zložení ako v minulom roku.  

 
           Tento rok končí práca disciplinárnej komisie v tomto zložení, nakoľko sa budú 
konať nové voľby. Týmto by som chcel vyzvať všetkých členov KGK, ak majú k práci 
DK pripomienky, námety alebo podnety, aby ich poslali do kancelárie KGK. 
Či v nasledujúcich mesiacoch alebo aj neskôr. Určite by mohli byť prínosom 
v činnosti už novej DK.                    
 

Vzhľadom na Covidovú situáciu sa ako viete neuskutočnilo riadne VZ v roku 
2020. A neuskutočnilo sa ani online formou, ako je plánované pre tento rok 2021. 
Podania na DK však prichádzali celý rok 2020. Spolu 28 podnetov. Podnety sa 
v prevažnej miere týkali prác v katastri:  

• 16 podnetov bolo na spracovanie gp 

• 8 podnetov sa týkalo vytýčenia hraníc pozemkov 

• 1 podnet bol na nečlena Komory 

• 1 podnet bol z Polície, ktorý DK vyhodnotila ako neopodstatnený 

• 1 podnet sa týkal poistky nášho člena, ktorý sme riešili pokutou (člen nebol 
riadne podľa zákona poistený) 

• 1 podnet sa týkal falšovania pečiatky a tento podnet je riešený políciou SR 

Z celkového počtu sme 11 podnetov posunuli na OKI. A ďalšie 2 podnety sme 
priamo v súčinnosti s OKI vyriešili. 

 Samostatnou kapitolou našej činnosti v súčinnosti s kanceláriou Komory bolo 
vyhodnotenie sústavného vzdelávania za trojročné obdobie 2017-2019. V roku 2020  
Vám bola krátkou správou č. 5/2020 odoslaná informácia, že na základe rozhodnutia 
predstavenstva, z dôvodu jednoduchšej dostupnosti, sú evidenčné listy za 
hodnotiace vzdelávacie obdobie 2017 – 2019 umiestnené na webovej stránke 
komory https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/hodnotenie_vzdelavania/. 
Väčšina z tých, ktorí nedosiahli potrebný počet, schválený VZ, poslala prípadné 
doplnenie svojich aktivít, vysvetlenie svojej situácie a niektorí aj neskutočné 
„rozprávky“. Boli aj takí, ktorí nereagovali vôbec. Následne DK v online zasadaní 
08.02.2021 rozhodla o udelení pokút, podľa Disciplinárneho poriadku.  
  
V roku 2021 nám prišli 3 podania. 2x to bola neoprávnená nespokojnosť s výkonom 
geodeta a raz neoprávnený vstup na cudzí pozemok. Geodetka bola na túto 
skutočnosť upozornená, aby sa do budúcnosti takéhoto konania vystríhala. 
  

Na záver by som vás všetkých opäť vyzval, ak máte nápady, návrhy alebo 
podnety na zlepšenie činnosti našej DK alebo aj iných orgánov Komory, pošlite ich 
do kancelárie alebo ktorémukoľvek členovi našej komisie alebo Predstavenstvu. 
 
Spracoval: Ing. Jozef Pobjecký v spolupráci s členmi DK                                           

Správa o činnosti DK za 

rok 2020 
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