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Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK 

 
Členovia SAK KGaK 

 

Prof. Ing. A. Kopáčik PhD. - predseda,  

Ing. Štefan Lukáč – podpredseda,  

Ing. Ján Bielik, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. Jozef Kožár. 

 

Na zasadaniach SAK KGaK sa za DR KGaK zúčastňovala Ing. R. Šrámková. Na skúšky bol za 

ÚGKK SR nominovaný Ing. Branislav Droščák, PhD.  

 

HARMONOGRAM ZASADANÍ SAK KGaK v r. 2019 

 

1. zasadanie delegovaných členov SAK KGK: marec 2019,  

Miesto: Bratislava, KGK 

2. spoločné zasadanie orgánov KGK: 13. a 14. 06. 2019 

Miesto: Pštrusa 

3. zasadanie delegovaných členov SAK KGK: október 2019,  

Miesto: Bratislava, KGK 

4. zasadanie SAK KGK: november 2019, 

Miesto: Bratislava, KGK 

5. rokovanie cez e-prostredie: január, február 2020. 

 

 

PLNENIE ÚLOH A ČINNOSTÍ 

 

Marec 2019 – SAK KGaK: 

 prerokovala a schválila výročnú správu SAK KGaK za rok 2018, 

 skontrolovala prihlášky na jarný termín skúšok – počet záujemcov 2, prihlásených 0, 

rozhodla o uskutočnení skúšok v jesennom termíne 2019, 

 prerokovala podklady na VZ KGK – novelizácia dokumentov KGaK, 

 príprava konferencie IPG2019. 

 

13. a 14. 06. 2019 – spoločné zasadanie orgánov KGaK, SAK KGaK: 

 prerokovala a schválila plán činnosti SAK KGaK na rok 2019, 

 prerokovala materiály z rokovania P-KGaK,  

 prerokovala uznesenia VZ KGaK a zapracovala relevantné uznesenia do svojho plánu 

činnosti, 

 prerokovala materiály z rokovania VZ KGaK, 

 prerokovala závery z konferencie IPG2019. 

 

Október 2019 – delegovaní členovia SAK KGaK: 

 skontrolovala došlé prihlášky na jesenný termín 2019 kvalifikačných skúšok, 

 pripravila podklady pre pozvanie uchádzačov na kvalifikačné skúšky. 

 

November 2019 – SAK KGaK: 

 kvalifikačné skúšky v jesennom termíne r. 2019 sa uskutočnili 28. 11. 2019, na skúšky 

bolo pozvaných 5 uchádzačov, skúšku úspešne absolvovali 5 uchádzači, 

 vyhodnotenie kvalifikačných skúšok, 

 určila termín uzávierky prihlášok na skúšky na 31.3. 2020, 
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 prerokovala materiály z rokovania P-KGaK, 

 prerokovala podklady na VZ 2020. 

 

Január, február 2020 – SAK KGaK: 

 vykonala kontrolu došlých prihlášok,  

 prerokovala materiály z rokovania P-KGaK, 

 prerokovala správu SAK KGaK za rok 2019. 

 

PODIEL SAK KGaK NA TVORBE LEGISLATÍVY, METODICKÝCH MATERIÁLOV 

A VZDELÁVANIA ČLENOV 

 

Členovia SAK KGaK vypracovali pripomienky k novele zákona č. 215/1995 o geodézii 

a kartografii v znení neskorších predpisov a zúčastnili sa na tvorbe nového návrhu zákona 

č. 216/1995 o Komore geodetov a kartografov. 

 

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Katedrou geodézie SvF STU v Bratislave jednodňovú 

konferenciu IPG2019. Konferencie sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov, väčšinou členov KGK. 

Závery z konferencie a vybrané príspevky boli publikované v SGK a postúpené na ÚGKK SR, 

MO SR, NBÚ SR a ďalšie relevantné inštitúcie. Na základe podnetu formulovanom na 

konferencii bola zriadená ÚGKK SR pracovná skupina na riešenie situácie súvisiacej 

s využívaním RPAS. Na konferencii bola prvýkrát prezentovaná koncepcia zápisu stavieb do 

KN včítane ich viacrozmernej štruktúry.  

Členovia komisie sa podieľali na príprave nového zákona o územnom plánovaní a zákona o 

stavebnom poriadku. Zúčastnili sa na prerokovaní zásadných pripomienok na MDV SR. 

Členovia komisie sa aktívne zapájajú do činnosti Terminologickej komisie ÚGKK SR.  

Pripravili: členovia SAK KGaK 

 

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

predseda SAK KGaK 


