
Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
 
Disciplinárna komisia pracovala v rovnakom zložení ako v minulom roku.   
Uskutočnili sa 3 zasadania v roku 2019, 1 zasadanie v  roku 2020 a ďalšie plánované 
zasadanie zo dňa 12.03.2020, na ktoré boli pozvaní 4 členovia na pohovor, sa pre 
pandémiu muselo odložiť na neurčito.  
Na zasadaniach sa pravidelne zúčastňoval aj člen dozornej rady (DR) pán Ing. V. 
Nechuta.  
Riešilo sa spolu 22 podnetov. Pre porovnanie s rokom 2018, kedy je evidovaných 30 
podaní, je to pokles o cca 25%. V tomto roku máme už 9 nových podaní za prvé 3 
mesiace. 
 
Rok 2019. 

Inžinierskej geodézie sa týkali 4 podania. V jednom prípade išlo o spor 
presahu strechy ku susedovi. 2x sa jednalo o vytýčenie stavby – kvalita spracovania 
VN a jedno podanie sa týka sporu dvoch obchodných partnerov, v ktorom geodet 
vykonal kontrolné meranie. 
V jednom prípade bolo uložené Písomné napomenutie. 

Pri ostatných  podaniach prevažujú práce v katastri nehnuteľností. V 10 
prípadoch išlo o spracovanie geometrického plánu, v 12 prípadoch to bolo vytýčenie 
hranice. Stále v podnetoch rezonuje neoprávnený vstup na pozemok. Geodet 
a kartograf má právo vstupu a vjazdu na pozemok, ale až po predchádzajúcom 
upozornení resp. oboznámení vlastníka pozemku. Práve na toto geodeti akoby 
stále zabúdajú resp. podceňujú túto skutočnosť. Žiada sa dôrazne upozorniť na 
skutočnosť, že hranica je spoločná tak pre objednávateľa vytyčovacích prác ako aj 
pre suseda. Znamená to teda priamo upozorniť (vhodnou formou, napr. písomne 
alebo telefonicky) vlastníka susednej parcely o vykonávaní prác, nie prostredníctvom 
objednávateľa. Pretože práve takáto forma nevyvoláva prípadný spor o hranicu ešte 
pred začiatkom geodetických prác. Geodet je ten, kto vie odborne, ale vhodnou 
formou vysvetliť a zdôvodniť priebeh hranice.  

Ďalšie podnety  môžeme zatriediť ako INÉ. Jednalo sa o falšovanie pečiatky, 
(jednalo sa o dvojnásobné anonymné podanie), ktoré geodet nepotvrdil. Podnety na 
nečlenov KGK (3) a jedna sťažnosť priamo na suseda.  
8 podaní sme dostali elektronickou poštou. 
1 podanie z Okresnej Prokuratúry. 
7 podaní sme postúpili OKI ÚGKK. 
2 podania z roku 2018 ešte nie sú uzavreté. 
3 podania z roku 2019 nie sú. 

 
S pozvánkou na VZ 2019 bol všetkým členom zaslaný zápočtový list 

sústavného vzdelávania s bodovým hodnotením, dosiahnutým za roky 2017, 2018  a 
2019. Zápočtový list je potrebné si skontrolovať a prípadne doplniť do kancelárie 
Komory neevidované aktivity Komorou. V roku 2020  bude teda nasledovať 
vyhodnotenie tohto 3-ročného obdobia. Je na mieste uviesť, že DK neurčuje pravidlá 
sústavného vzdelávania, ale s kanceláriou KGK sleduje ich dodržiavanie.  
 

Disciplinárna komisia sa pri podaniach naďalej snaží jednotlivé prípady riešiť a 
rozhodovať s dôrazom na odstraňovanie dôsledkov pochybení členov KGK, ktorých k 
tomu v rámci konania priamo zaväzuje. Plnú zodpovednosť za kvalitu výkonu 
geodetických a kartografických prác nesie vždy AGaK, nie vyhotoviteľ týchto prác.  



 
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. 
 
Ing. Jozef Pobjecký, predseda DK 
v spolupráci s členmi DK   


