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 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTI KOMORY GEODETOV A 

KARTOGRAFOV 

 

 

Úvod. 
        Posledné prezenčné valné zhromaždenie komory (VZ) sa uskutočnilo 5.4.2019 v Senci. 

V roku 2020 bolo konanie VZ plánované na 20.03.2020 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici, ale 

bohužiaľ zrušené „vďaka“ pandemickej situácii a zákazu hromadných akcií ako aj ďalších 

opatrení vlády SR platných od začiatku marca 2020. Aj z tohto dôvodu však správa 

predstavenstva o činnosti komory geodetov a kartografov za rok 2019 bola vypracovaná 

a zverejnená pre členov komory v bulletine komory Slovenský geodet a kartograf č.2/2020 a na 

webe komory. Začiatkom tohto roku sa bohužiaľ ešte prezenčné valné zhromaždenie komory 

konať nemohlo a preto bolo nahradené online VZ konaným 9.04.2021 vysielaným cez aplikáciu 

ZOOM pre členov komory z hotela Park Inn by Radisson Danube v Bratislave. Príprava tohto 

historicky prvého VZ online formou bola však o to náročnejšia, že jej súčasťou boli aj voľby 

do orgánov komory na nasledujúce trojročné obdobie. Dúfame však, že najbližšie VZ komory 

v roku 2022 sa už bude konať obvyklou prezenčnou formou, nakoľko osobné stretávanie sa 

a „face to face“ diskusie autorizovaných geodetov a kartografov na akciách komory 

považujeme za mimoriadne dôležité nielen z odborného hľadiska, ale aj z hľadiska sociálnych 

kontaktov. 
Aj vzhľadom na vyššie povedané (v roku 2020 zverejnená správa za obdobie roku 2019), 

v tejto správe sa budem venovať činnosti komory len za obdobie od mája 2020 do konania 

tohtoročného VZ 9.04.2021. Kompletná prezentácia správy za rok 2019 aj za rok 2020 bola 

prednesená na online VZ komory v apríli tohto roka. 

 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia VZ komory v r. 2019  

    v Senci. 

 
Posledné platné uznesenie komory pred konaním tohtoročného VZ je uznesenie z VZ v r. 

2019. 

Na VZ v Senci členovia komory prijali 10 uznesení – úloh pre predstavenstvo a ostatné 

orgány komory, z ktorých boli všetky v priebehu roka 2019 splnené. 

Nakoľko VZ komory sa v r. 2020 nekonalo, orgány komory sa riadili podľa uznesenia 

z r. 2019 aj v roku 2020. Z pochopiteľných dôvodov uznesenia č. 1, 2, 3 a 5 nemohli byť v r. 

2020 splnené.  

 

V ďalšom uvádzam prehľad uznesení:  

 

VZ ukladá predstavenstvu: 

 

      1. Publikovať materiály z VZ KGK v periodiku KGK Slovenský geodet a kartograf  

          (SGK) a na internetovej stránke KGK.    

       Termín: júl 2019 - splnené 

      2. Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGK a zaujať k nim stanovisko.      

       Termín: máj 2019 – splnené 

      3. Pokračovať v organizovaní pracovných stretnutí členov KGK na krajskej úrovni,    

          minimálne jedenkrát v roku.              

      Termín: priebežne – splnené  (všetky regióny – ZA+TN, BB+NR, BA, TT,   

      KE+PO)      

  4. Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci uzatvorených    
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      s partnerskými organizáciami.       

      Termín: budúce VZ- splnené 

 5. Zabezpečiť prípravu a realizáciu 27. Slovenských geodetických dní v roku 2019.  

      Termín: nov. 2019 Žilina – splnené     

  6. Zabezpečiť účasť KGK na práci a riadení  FIG a CLGE.                 

      Termín : budúce VZ, splnené 

7. Napomáhať začleneniu odborných geodetických činností zo štátnej do súkromnej sféry  

    pre zlepšenie hospodárskej pozície geodeta na trhu práce.      

      Termín : priebežne 

 
Odborným komisiám: 

 

8. Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať pripomienky členov k právnym a technickým  

    predpisom. 

            Termín : priebežne, splnené 

 

Ostatným orgánom KGK: 

 
9. Vypracovať obsahový a časový plán práce na rok 2019.       

         Termín : máj 2019, splnené 

10. Pravidelne informovať členov komory o svojich aktivitách.     

         Termín : priebežne, splnené     

 

 

2. Stav členskej základne k 6.4.2021 
  

    -  Počet aktívnych členov komory k 6.04.2021 je 737 (oproti minulému roku k dátumu 24.  

       02. 2020 menej  o 4 členov). 

    -  Posledné vydané oprávnenie má číslo 1134 (+18, v r.2020: 1116). Pri založení v roku  

       1996 mala komora 485 členov.  Počet aktívnych členov od založenia komory sa  

       zvýšil o 252  (celkovo +649 od vzniku komory). 

    -  Pozastavené členstvo  má  212 členov (+7, v r.2020: 205) z celkového doterajšieho  

       počtu, vyčiarknutých bolo 27 (-2, v r.2020: 29), na vlastnú žiadosť vystúpilo 73 (+3,  

       v r.2020: 70), od založenia komory zomrelo 83 (+12 oproti minulému roku) členov  

       komory.  

    -  Zo súčasného počtu členov je žien 134 (+5, v r. 2020: 129), mužov 603 (- 9, v r. 2020:  

       612). Priemerný vek je 53,0 rokov („omladli“ sme o 0,1 roka, minulý rok 53,1 roka).   

    -  Najstarší člen komory je Ing. Vladimír Kupčo - 89 rokov, najmladší člen je Ing. Juraj  

       Pražienka – 30 rokov. 

 

       Už tradične najväčší počet autorizovaných geodetov je v Bratislavskom kraji, najmenší  

       počet je v Banskobystrickom kraji. Táto situácia sa už mnoho rokov nemení.  

 

Kraj / typ 

oprávnenia 
A B C Spolu 

Zmena 

2021-2020 

Bratislavský kraj     73 76 39 188 0 

Trnavský kraj        41  11 25 77 0 

Trenčiansky kraj    52  23 12 87 +1 
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3. Aktivity predstavenstva a ostatných orgánov komory 
 

 -  Predstavenstvo od posledného plánovaného VZ na 20.3.2020, ktoré sa bohužiaľ  

    nemohlo v tomto termíne uskutočniť prezenčne (ako ani v ďalších posunutých  

    termínoch na jún a október 2020) až do VZ 9.4.2021  zasadalo  5x (6.5.20, 20.7.20,  

    29.10.20, 28.1.21., 25.3.21), všetko len online cez aplikáciu ZOOM. 

 

      - Spoločné zasadanie orgánov komory a spoločné zasadanie orgánov komory s     

        vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR je tradične raz za rok v júni. Bohužiaľ ani toto  

        dôležité stretnutie sa nemohlo uskutočniť. Určitou náhradou za to bolo úvodné oficiálne  

        stretnutie delegácie komory s novým predsedom úradu Ing. Jánom Mrvom,  

        podpredsedom úradu Ing. Vladimírom Raškovičom ako aj s riaditeľmi odborov a  

        ďalšími kľúčovými odborníkmi  úradu. Vzájomné sme sa informovali o plánoch  

        a zámeroch úradu a komory do budúcnosti. Stretnutie sa uskutočnilo 3.9.2020 na pôde  

        úradu. 

       - Ostatné orgány komory a to Disciplinárna komisia pod vedením jej predsedu Ing. Jozefa   

        Pobjeckého, Dozorná rada pod vedením jej predsedu Ing. Vladimíra Vázala a Skúšobná  

        a autorizačná komisia pod vedením jej predsedu prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.  

        zasadali samostatne a online podľa potreby. Z týchto komisií sú aj samostatné správy na  

        VZ. 

 

      - Redakčná rada časopisu komory Slovenský geodet a kartograf pod vedením Ing. Štefana  

        Lukáča zasadala 4 krát, odborné komisie (Katastrálna komisia a komisia pozemkových  

        úprav, Komisia inžinierskej geodézie, Ekonomická komisia, Legislatívna rada komory)  

        zasadali podľa potreby. 

 

     - Regionálne stretnutia sú dôležitou súčasťou života komory. Umožňujú jednoduchšiu          

       a aktívnejšiu účasť členov komory na živote komory a na riešení regionálnych   

       problémov V hodnotenom období sa vzhľadom na pandemickú situáciu bohužiaľ nemohli                  

       uskutočniť ani tradičné regionálne stretnutia členov komory konané zvyčajne raz za rok      

Nitriansky kraj       40 9 22 71 -2 

Žilinský kraj           54 18 26 98 +2 

Banskobystrický kraj 33 6 21 60 -4 

Prešovský kraj     38 16 21 75 +2 

Košický kraj         41 21 17 79 -3 

Česká republika 0 2 0 2 0 

SPOLU k 6.04.2021 372 182 183 737 -4 

      

Zmena 2021 – 2020 +8 -3 - 9 -4  



 4 

       koncom roka, alebo začiatkom nasledujúceho roka.  

      

       3.1. Ďalšie aktivity predstavenstva a kancelárie komory: 

    

Okrem pravidelných zasadnutí orgánov komory bolo potrebné medzi zasadaniami    

  riešiť mnohé ďalšie úlohy ako ad hoc otázky a podnety členov, otázky tretích osôb   

  a inštitúcií, žiadosti o odborné stanoviská ako aj rôzne zmeny v legislatíve, ktoré mali  

vplyv na bežnú činnosť komory a pod. Aktivity predstavenstva, ale aj ostatných orgánov 

komory boli bohaté napriek tomu, že funkcionári komory sa nemohli stretávať osobne, ale 

pracovali individuálne, alebo v prípade potreby online vo virtuálnom prostredí.  

 

Tieto aktivity predstavenstva a kancelárie v uplynulom období uvádzam ďalej len 

heslovite: 

 

       - Bolo odoslaných 48 krátkych správ členom komory v r.2020 + 14 krátkych správ  

         začiatkom roku 2021 do konania VZ 9.4.2021. Krátke správy sú dôležitým  

         informačným kanálom pre členov komory, ktorý im šetrí čas a pravidelné návštevy na  

         webe komory. 

 

       - Kancelária komory, ako každoročne od r. 2018, vybavila odber 58 noriem z portálu  

         ÚNMS na rok 2020 a 2021 za zvýhodnenú cenu (14,85 EUR na r. 2021). Odber noriem  

         je jednou z veľmi výhodných služieb pre členov komory, nakoľko ušetrená suma za  

         normy vysoko prekračuje ich náklady na členské v komore (priemerná cena  

         individuálne kúpenej normy je 10 €). Aj počet záujemcov z radov AGK každoročne  

         stúpa. V r. 2018 bolo prihlásených na odber noriem 240 záujemcov, v r. 2019 – 288, v r.  

         2020 – 328 a na r. 2021 je prihlásených 350 záujemcov.  

 

      - 8.4.2020: Informácia pre členov – materiál právnej kancelárie ku zmenám v zákonníku  

        práce v súvislosti s koronakrízou. 

 

      - 20.7.2020: Šiesti členovia komory zaslali podnet na komoru k zvyškovým parcelám vo  

         VKMn. Katastrálna komisia komory sa tým zaoberala a komora vykonala prieskum  

          medzi AGK – výsledky prieskumu boli v novembri 2020  poslané na úrad. Z úradu  

         prišla pozitívna reakcia – pri tvorbe novej smernice na GP sa budú s tým vážne  

         zaoberať. Na prieskume sa zúčastnilo 147 členov, z ktorých 131 bolo za zrušenie a 16  

         bolo za zachovanie povinnosti prešetrenia hraníc zvyškovej parcely. 

                          

3.2. Odborné stanoviská a vyjadrenia komory: 

 

       - 31.7.2020 Vyjadrenie komory geodetovi bakalárovi– nečlenovi komory k počítaniu  

          praxe pre zákonného zástupcu pre založenie živnosti (počítanie rokov praxe ak  

          sporadicky vykonával činnosť aj počas štúdia). Živnostenské odbory OÚ uznávajú len  

          prax pri pracovnom pomere na plný úväzok. Nezapočítavajú občasnú prax na dohody,  

          alebo počas štúdia. Konzultácie ŽO - OÚ s komorou k úplnému vysokoškolskému  

          vzdelaniu v našom odbore. 

 

       - 28.9.2020: Odpoveď DPM Košice k ekvivalentu oprávnenia AGK z iného štátu pri  

          verejnej súťaži (požiadavka na kľúčového odborníka AGK pri výstavbe). 

 

       - 29.9.2020: Odpoveď klientke na sťažnosť na neúplné zameranie polohopisu a výškopisu  

         geodetom – nečlenom komory. 



 5 

 

       - 28.10.2020: Otázka člena na vrátenie poplatku pri nedodržaní lehoty na úradné overenie  

         GP. 

 

       - 4.11.2020: Odpoveď na otázku člena, či počas opatrení štátu proti pandémii COVID-19  

         je možné pozývať vlastníka k vytýčeniu hranice. 

 

       - 14.12.2020: Podporné odborné stanovisko komory pre geodetickú firmu, ktorá bola  

          Úradom pre verejné obstarávanie neoprávnene obvinená z konfliktu záujmov pri VS. 

 

       - 20.1.2021: Odpoveď členovi na otázku, či majú právo stavebné úrady žiadať ku  

          kolaudácii okrem elektronického tlačiva z Magistrátu Bratislavy o zameraní  

          inžinierskych sietí aj potvrdené elaboráty zo zamerania. 

 

       - január 2021: Ing. Repáň spracoval Sadzobník pre navrhovanie cien GaK prác.    

 

       - 4.2.2021: Otázka a odpoveď klientke, či môže kataster odmietnuť zapísať GP na vecné  

         bremeno telekomunikačného vedenia pod stavbou obytného domu. 

 

       - 1.3.2021: Podporné stanovisko pre geodetickú firmu s AGK k VS na fotogrametrické    

         zameranie stromov v BA, kde obstarávateľ vyžadoval nesprávne oprávnenie AGK typu    

         „A“ miesto „B“ alebo „C“, zaslané aj obstarávateľovi – Magistrátu Bratislavy. 

 

       - 12.3.2021: Žiadosť Okresného riaditeľstva PZ oddelenia KP v Trebišove o súčinnosť k  

         oznámeniu na neznámeho páchateľa pre podozrenie na spáchania trestného činu  

         všeobecného ohrozenia pri havárii žeriavu (použitie údajne zmanipulovaného zamerania  

         ŽD v r. 2002 ku kolaudácii).  

 

       - 30.3.2021: Odpoveď členovi na problém autorstva geodetického zamerania a  

         prípadného ďalšieho predaja ďalšiemu záujemcovi. Po predaji geodet neprestáva byť  

         autorom (technického diela), nie autorského diela podľa zákona o ochrane autorských  

         práv. 

 

 4. Medzinárodná spolupráca 

 

Komora sa aktívne zúčastňuje na činnosti Medzinárodnej federácie geodetov FIG (Fédération 

International des Géométres ) od r. 1998 a je jej riadnym členom od VZ FIG v Paríži v r. 2003. 

 

Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slovensko v celoeurópskej organizácii geodetov CLGE 

(Comité de Liaison des Géomètres Européens – Rada európskych geodetov). CLG nezdružuje 

členské asociácie ako FIG, ale priamo štáty. V CLGE je dnes zastúpených 40 štátov Európy, 

vrátane Ruska a Turecka, ktoré sú reprezentované  najväčšími profesijnými združeniami 

geodetov alebo inštitúciami z daného štátu.  

 

V roku 2020 bol Pracovný týždeň a VZ FIG plánovaný a organizačne pripravený na 10. - 15. 

mája v Amsterdame. Pre pandémiu koronavírusu, vedenie FIG bolo nútené Pracovný týždeň a 

VZ zrušiť. Napriek tomu však v tomto týždni posielal FIG denne odborné články pôvodne 

pripravené na prezentáciu v technických komisiách FIG všetkým národným delegátom FIG.  

V roku 2021 sa Pracovný týždeň a VZ FIG uskutoční 20. až 25. júna 2021 tiež v Holandsku, 

ale pre pandémiu koronavírusu bude výnimočne formou virtuálnej konferencie (online). Pri 

tejto príležitosti vedenie FIG ponúklo zvýhodnenú registráciu za 150 EUR pri prihlásení sa do 

7. júna 2021 (oproti bežným 500,- – 600,- EUR pri prezenčnom priebehu Pracovného týždňa 
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FIG). Po 7. júni je účastnícky poplatok 170 EUR. Registrácia je otvorená pre neobmedzený 

počet záujemcov z celého sveta. Zaregistrovať sa možno na https://fig.net/fig2021/. Je to 

výnimočná príležitosť aj pre našich členov ovládajúcich angličtinu. 

 

Jarné VZ CLGE malo byť v termíne 2. – 5.4.2020 v Skopje, v Severnom Macedónsku. 

Pre pandémiu koronavírusu vedenie CLGE bolo nútené toto VZ zrušiť. 

 

Jesenné VZ CLGE sa uskutočnilo 18. – 19.9.2020 v Aténach online formou.  

 

Jarné VZ CLGE je plánované v termíne 4. a 5. júna 2021 tiež v Aténach, už prezenčnou 

formou (negatívne PCR testy a pod.) a zároveň aj online formou. 

 

5. Legislatíva 
 

Návrh nového zákona o Komore geodetov a kartografov.  

Komora po dohode s ÚGKK SR pripravila 1. návrh zákona na koniec októbra 2017. 1. 

rokovanie s úradom sa konalo začiatkom roka 2018. Ďalších 6 rokovaní prebehlo až v roku 

2019 v dátumoch 19.2.2019, 12.3.19, 29.3.19,  11.4.19,  24.6.19, 16.8.19 (7 rokovaní za 2 roky). 

Po zmene vedenia úradu v roku 2020 sa uskutočnilo ďalších 5 rokovaní v dátumoch 15.10.20, 

7.12.20, 19.1.21, 27.1.21, 16.3.21 (5 za 5 mes.). Bolo ukončené, okrem návrhu samotného 

zákona, aj množstvo sprievodného materiálu do legislatívneho procesu (2 dôvodové správy, 6 

analýz a doložiek vplyvov, test proporcionality). Materiál už prešiel, predbežným 

pripomienkovým konaním (PPK) v zmysle nových pravidiel legislatívneho procesu a v týchto 

dňoch bude posunutý do mimorezortného pripomienkového konania (MPK). Návrh nového 

zákona o Komore geodetov a kartografov reflektuje 4 hlavné oblasti zmien a doplnení: 

logickejšie usporiadanie paragrafov, doplnenie spôsobu výkonu AGK, doplnenie ustanovení o 

hosťujúcich AGK, upresnenie disciplinárneho konania. Plánovaná účinnosť nového zákona je 

k 1.1.2022.  

 

Príprava novej stavebnej legislatívy.    

Od roku 2018 sa komora aktívne zúčastňovala na príprave novej stavebnej legislatívy 

V priebehu rokov 2018 a 2019 sa zástupcovia komory (Ing. Hardoš a prof. Kopáčik).  

zúčastňovali pracovných rokovaní v pracovnej skupine MDaV SR k návrhom 2 nových 

samostatných zákonov –  zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, kde sa snažili 

presadiť lepšie postavenie geodetov a kartografov v stavebnom procese. Uskutočnili sa 4 

zasadania pracovnej skupiny na ministerstve, komora poslala 3x písomné pripomienky 

k neustále sa meniacemu zneniu zákonov, 1 x absolvovala aj bilaterálne rokovanie na MDaV 

SR so štátnym tajomníkom. V r.2019 prebehlo aj medzirezortné pripomienkové konanie (v 

MPK bolo vyše 2000 pripomienok) a čiastočne aj rozporové konania. Koncom roka 2019 to 

predchádzajúca vláda odmietla prerokovať a posunúť do parlamentu, nakoľko by sa to vraj 

nestihlo v parlamente prerokovať do konca volebného obdobia v marci 2020. Nová vláda 

pokračovala v príprave novej stavebnej legislatívy. Zachovala pôvodnú koncepciu dvoch 

nových samostatných zákonov. Komora dodala ďalšie pripomienky k posledným verziám 

zákonov a v týchto dňoch boli oba zákony posunuté do mimorezortného pripomienkového 

konania, v ktorom komora pošle ďalšie pripomienky v prípade potreby. Momentálne však 

môžeme konštatovať, že väčšina predchádzajúcich pripomienok komory k postaveniu a úlohám 

geodetov v tejto legislatíve bola akceptovaná. 

 

 

Návrh nového zákona o geodézii a kartografii.  

Na návrh nového vedenia úradu bola vytvorená pracovná skupina k návrhu nového zákona. 

Členmi pracovnej skupiny okrem samotných pracovníkov úradu sú za komoru prof. Ing. Alojz 

https://fig.net/fig2021/
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Kopáčik, PhD,  Ing. Ján Hardoš, Ing. Miroslav Hudec a za Zamestnávateľský zväz geodézie 

a kartografie (ZZGK) Ing. Vladimír Uhlík a Ing. Jozef Kožár. Prvé online zasadnutie sa 

uskutočnilo 7.4.2021, kde úrad predstavil svoje návrhy a námety k novému zákonu. Rokovania 

budú kontinuálne pokračovať v tomto roku. Komora vrátane ZZGK v najbližších dňoch pošle 

na úrad aj svoje námety a predstavy k novému zákonu. V najbližšej budúcnosti je úrad 

pripravený sa zaoberať aj novelou alebo novým zákonom o katastri nehnuteľností. 

Veľmi si oceňujeme ústretový a konštruktívny prístup nového vedenia úradu k spolupráci 

s komerčnou sférou (KGK, ZZGK, KPÚ) pri tvorbe legislatívy nielen z nášho odboru, ale aj 

z príbuzných odborov pri koordinácii pripomienok (stavebníctvo, pozemkové úpravy a pod.).  

Zároveň veľmi oceňujeme aj fakt, že autorizovaní geodeti a kartografi sú čoraz častejšie 

zapájaní aj do vrcholových funkcií v štátnej správe. Súčasný predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva 

a podpredseda úradu Ing. Vladimír Raškovič a výkonný riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry Ing. Marián Bulla sú členovia našej komory s pozastaveným členstvom. Podobne aj 

v akademickej oblasti -  prorektorom STU v Bratislave je prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  

 

 

6. Záver 
 

Vážení členovia komory, dovoľte aby som v závere tejto správy bol aj trochu osobný. Po  

25 rokoch pôsobenia v predstavenstve komory (z toho 6 rokov ako podpredseda a 7 rokov ako 

predseda) som sa rozhodol už ďalej nekandidovať do orgánov komory a radšej prenechať 

priestor pre mladších, ale skúsených kolegov. Preto by som veľmi rád vyjadril svoje 

poďakovanie všetkým doterajším funkcionárom komory s ktorými som počas dlhých rokov mal 

tu česť spolupracovať. Som veľmi rád, že vzájomná spolupráca v orgánoch komory bola vždy 

veľmi priateľská,  konštruktívna a na vysokej úrovni. Zároveň ďakujem a veľmi oceňujem aj 

systematickú, spoľahlivú a zodpovednú prácu dvoch dôležitých kolegýň z kancelárie komory - 

tajomníčke a vedúcej kancelárie komory Ing. Ingrid Geisseovej a administratívnej pracovníčke 

Beate Kolárovej - bez činnosti ktorých by komora nemohla každodenne fungovať. 

V neposlednom rade však ďakujem všetkým členom komory, ktorí mi umožnili svojimi hlasmi 

vo  voľbách do orgánov komory dlhodobo pracovať a mať tu česť podieľať sa a pokúšať sa 

spolu s ostatnými funkcionármi komory na zlepšení postavenia nielen autorizovaných geodetov 

a kartografov, ale všeobecne našej profesie geodeta a kartografa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Ján Hardoš 

                                                                     Predseda predstavenstva KGK  

                                                                                   do 9.04.2021 


