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Valné zhromaždenie KGK 
pôvodne plánované na 20.03.2020 v Banskej Bystrici  

 

 

 

 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTI KOMORY GEODETOV A 

KARTOGRAFOV 

 

Ján Hardoš 
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Úvod 

 
Táto správa zaznamenáva činnosť komory od VZ konaného 5.4.2019 v Senci až po 

koniec mája 2020, nakoľko pôvodne plánované VZ na 20.03.2020 v Banskej Bystrici, ako ani 

posunuté VZ na 22.05.2020, sa nemohlo uskutočniť z dôvodu mimoriadnych opatrení štátu – 

zákaz hromadných podujatí v súvislosti s koronakrízou. Po ukončení všetkých mimoriadnych 

protiepidemiologických opatrení štátu súvisiacich s hromadnými podujatiami ako aj 

obmedzeniami hotelových a konferenčných služieb (dezinfekcie, 2 metrové rozostupy 

účastníkov, obmedzenie stravovania a pod.), predstavenstvo komory uvažuje o usporiadaní 

VZ ešte na jeseň r. 2020 na pôvodne plánovanom mieste - v Banskej Bystrici v hoteli 

DIXON. 

 

 

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

    v Senci 

 
Na valnom zhromaždení v Senci členovia komory prijali 10 uznesení – úloh pre 

predstavenstvo a ostatné orgány komory, z ktorých boli všetky 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    

      s partnerskými organizáciami.       

      Termín: budúce VZ- splnené 

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

      Termín: nov. 2019 Žilina – splnené     

                                                 
1
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  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 24.02.2020 
  

    -  Počet aktívnych členov komory k 24.02.2020 je 741 (oproti minulému roku viac o 9  

  členov). 

    -  Posledné vydané oprávnenie má číslo 1116 (+17, v r.2019 1099). Pri založení v roku  

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

       zvýšil o 256  (celkovo +631 od vzniku komory). 

    -  Pozastavené členstvo  má  205 členov (+0, v r.2019 205) z celkového doterajšieho  

       počtu, vyčiarknutých bolo 29 (+1, v r.2019 28), na vlastnú žiadosť vystúpilo 70 (+3,  

       v r.2019 67), od založenia komory zomrelo 71 (+4 oproti minnul. roku) členov komory.   

    -  Zo súčasného počtu členov je žien 129 (+4, 125), mužov 612 (+5, 607). Priemerný  

       vek je 53,1 rokov (nárast o 0,4 roka, minulý rok 52,7 roka).   

    -  Najstarší člen komory je Ing. Rudolf Hagara, Bratislava,  91 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 

2020-2019 

Bratislavský kraj     70 77 41 188 -2 

Trnavský kraj        
41 

 
11 25 77 -1 

Trenčiansky kraj    51  22 13 86 +1 

Nitriansky kraj       41 9 23 73 0 

Žilinský kraj           49 19 28 96 +4 

Banskobystrický kraj 36 6 22 64 +2 
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3. Aktivity predstavenstva a ostatných orgánov komory 
 

 -  Predstavenstvo od posledného valného zhromaždenia zasadalo  6x (3.5.19, 13.6.19,  

    19.9.19, 21.11.19, 30.1.20, 6.5.20 on-line video zasadnutie). 

      - Spoločné zasadnutie orgánov komory a spoločné zasadnutie orgánov komory s  

        vrcholnými predstaviteľmi ÚGKK SR je tradične raz za rok. Uskutočnilo sa 13. – 14.  

        júna 2019 v Pstruši pri Zvolene. 

      - Ostatné orgány komory a to Disciplinána 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. Alojza Kopáčika, zasadali  

        samostatne 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. 

 

   3.1. Regionálny zástupcovia - regionálne stretnutia  

 

Regionálne stretnutia sú dôležitou súčasťou života komory. Umožňujú jednoduchšiu      

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

   problémov. Regionálne stretnutia sa pod vedením regionálnych zástupcov v uplynulom  

   období (od VZ 2019 v Žiline) uskutočnili trochu netradične, s tým, že niektoré kraje sa   

   spojili a usporiadali RS spoločne:   

    

   - RS  Nitra + B. Bystrica  -  v Agroinštitúte v Nitre, 29.11.2019, Ing. Martin Ondriáš +  

     Ing. Martina Bušniaková, 

   - RS Trenčín + Žilina  -v OC Max v Trenčíne 3.12.2019, Ing. Anna Holá + Ing. Vladimír  

      Stromček,  

   - RS Bratislava - v hoteli Holiday Inn v Bratislave, 16.12.2019, Ing. Jozef Pobjecký, 

   - RS Trnava -  v zasadačke OÚ-KO, 25.2.2020, Ing. Jozef Piroha, 

   - RS Prešov + Košice - v Kaštieli Fričovce 27.2.2020, Ing. Peter Repáň, Ing. Andrej  

     Gargalovič.     

Na pozvanie regionálnych zástupcov sa každého RS zúčastnil aj predseda komory   

ako hosť s prezentáciou vybraných aktivít komory a s aktívnou účasťou na diskusii.   

Prešovský kraj     36 16 21 73 +2 

Košický kraj         40 23 19 82 +3 

Česká republika 0 2 0 2 0 

SPOLU k 1.4.2019 364 185 192 741 +9 

      

Zmena 2020 – 2019 +9 +1 - 1 +9 
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Treba konštatovať, že všade bola bohatá účasť (priemerne sa zúčastnilo vždy okolo 

75 % členov z regiónu), zaujímavá diskusia, riešili sa miestne ako aj všeobecné problémy 

v KN, na KO OÚ, v inžinierskej geodézii a pod. Na niektorých RS sa podarilo zabezpečiť 

aj účasť zástupcov KO OÚ. Podrobnejšie informácie možno nájsť v zápisniciach z RS. 

 

 

       3.2. Ďalšie aktivity predstavenstva a kancelárie komory: 

    

     Okrem pravidelných zasadnutí orgánov komory bolo potrebné medzi zasadnutiami    

  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 nie sú zamestnancami komory, 

ktorí pracujú pre komoru 8 hodín denne, ale že všetku činnosť pre komoru vykonávajú vo 

svojom voľnom čase.  

 

Tieto aktivity predstavenstva a kancelárie v uplynulom období uvádzame ďalej len 

heslovite: 

 

- Vyhodnotenie podnetov členov a uznesení z VZ. 

 

       - 28 krátkych správ členom komory v r.2019 + 20 správ za prvých 5 mesiacov roku 2020. 

 

       - Odber noriem na rok 2019 - 2020: 288 prihlásených (240, oproti obdobiu 2018/2019  

         +48), 58 noriem, za 13,80 € (pokles zo 17 €). 

 

     - 12.4.19: Informácia pre členov - Podrobné rozpracovanie podmienok vstupu na cudzie  

        nehnuteľnosti (cez právnu kanceláriu). 

 

     - 15.4.19: Stanovisko právnej kancelárie k zaradeniu GaK služieb do príslušnej kategórie z  

        hľadiska zdravotného rizika. 

 

     - 22.5.19: Farba pečiatky – dotaz člena. 

 

     - 28.5.19: Výzva členom na formuláciu otázok ku KN na úrad. 

 

     - 20.6.19: Informácia členom a zaslanie prezentácie úradu ku GP v elektronickej forme. 

 

     - 18.7.19: Nová povinnosť pre užívateľov noriem STN – žiadať súhlas od ÚNMS s  

        citovaním noriem okrem iného aj v technických elaborátoch. Komora získala generálny  

        súhlas od ÚNMS pre odoberané normy, čiže tí, čo sú v zozname komory pre odber  

        týchto 58 noriem, nebudú musieť žiadať súhlas pre ktorúkoľvek citovanú normu z tohto  

        zoznamu. 

 

     - 19.8.19: Riešenie premlčacích dôb vo vzťahu ku geodetovi – vyžiadané stanovisko  

        právnej kancelárie rozoslané členom - 2 formy premlčacích dôb: 

        Preklúzia: sporný vzťah geodet a inštitúcia – napr. komora, úrad (právny nárok zaniká  

        uplynutím doby). 

        Premlčacia doba: vzťah geodet – súkromný zákazník, poisťovňa a pod. Právny nárok  

        tiež zaniká, ale povinný (napr. geodet) sa musí na súde premlčacej doby dovolať. Ak sa  

        neodvolá na uplynutie premlčacej doby, súd uplynutie premlčacej doby neberie do úvahy  

        a odsúdi povinného na náhradu škody. 
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      - 23.9.19: Posúdenie uznesenia Najvyššieho súdu SR k sporu Sociálnej poisťovne (SP) a  

        lekárov – možná využiteľnosť pre AGK. Akékoľvek slobodné povolanie zapísané  

        v zozname nejakej komory, alebo inštitúcie, nemusí byť zároveň aj samostatne  

        zárobkovo činnou osobou (SZČO) a SP jej nemôže bez skúmania jej príjmu cez daňový  

        úrad vyrúbiť odvody do SP.  

 

     - 1.10.19: Druhý dotazník o BIM z BIM Asociácie Slovenska, v ktorom BIM asociácia  

       vyčísli  zvlášť aj geodetov využívajúcich BIM. 

 

     - 9.10.19: Odpovede úradu na 57 otázok AGK ku KN. 

 

     - 23.10.19: Povinnosti PO – zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného  

        registra SR do 31.12.2019 (sankcie do 3 310 €). Tu netreba využívať služby  

       „oprávnených osôb“ (advokáti, notári a pod.), u ktorých poplatky predstavujú rádovo  

       500-600 € ročne. Netýka sa to PO a FO už zapísaných v Registri partnerov verejného  

       sektora (zák. č. 315/206), čiže firiem, ktoré sa zúčastňujú verejných súťaži pre štátny  

       a verejný sektor.  

 

    - 4.11.19: Priestupok pri vyznačení vytýčeného bodu hranice sprayom. Stanovisko právnej  

       kancelárie. 

 

    - 5.11.19: Zápis oprávnenia AGK do Zoznamu dôveryhodných služieb na NBÚ pod č.  

      1214. 

 

    - 11.12.19: Príprava a zaslanie listu komory na MV SR k adresným bodom  

       (Ing.M.Bušniaková).  

 

    - 7.1.2020: Neuhrádzanie faktúr. Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky. Vyjadrenie   

      právnej kancelárie. 

 

     - 17.2.2020: Oznam o konaní kurzu k AGK na SvF STU 26.5.2020 (pre koronakrízu  

       sa neuskutočnil). 

 

     - 19.2.2020: Upozornenie členov na Usmernenie úradu č. 5/2020 – Dodatok č.2 k USM č.  

       10/2013 (zrušenie potreby číselného určovania lomov. bodov zbytkových parciel v  

       nečíselných VKM ak parcela nemá LV). 

     

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

       práce v súvislosti s koronakrízou. 

 

                          

 

 

3.3. Odborné stanoviská a vyjadrenia komory: 

 

    - 20.6.2019: Otázka zákazníka k spôsobu vyhotovenia GP na pamätník. 

 

    - 24.10.2019: Vyjadrenie komory pre SubTerra ČR k platnosti ekvivalentu oprávnenia  

       AGK pre účely VS na území Slovenska - české oprávnenie na území SR neplatí. 

 

    - 20.11.2019: Vyjadrenie komory k neprimerane nízkym cenám (prakticky nulovým) vo VS  
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     na GaK práce pre RO SPF. 

 

    - 5.3.2020: Druhé vyjadrenie komory k neprimerane nízkym cenám (prakticky nulovým)   

      Vo VS na GaK práce pre RO SPF po námietkach a opätovnom vyhodnotení ponúk, kde  

      obstarávateľ protizákonne znova akceptoval aj nulové ceny. 

  

    - 7.4.2020: List komory na Ministerstvo vnútra SR s otázkou platnosti mimoriadnych  

     opatrení proti koronavírusu na OÚ – Katastrálnych odborov pre geodetov. 

 

    - 20.4.2020: Informácia členovi komory k použitiu amerického štandardu BOMA 2010 na  

      meranie plôch kancelárskych priestorov. 

      

    - 21.4.2020: Vyjadrenie komory pre člena komory k pripoisteniu PO k hromadnej poistnej  

      zmluve AGK. 

 

    - 12.5.2020:Vyjadrenie komory pre člena komory k sprístupňovaniu geodetickej  

      dokumentácie z OÚ -Katastrálnych odborov, prípadne iných štátnych inštitúcií, podľa  

      Infozákona č. 211/2000 Z. z. tretím osobám.  

      Pokiaľ geodetická dokumentácia bola vyhotovená a platená na základe objednávky  

      nepovinnej osoby v zmysle Infozákona (zjednodušene povedané súkromnej osoby alebo  

      neštátnej inštitúcie alebo firmy), geodetickú dokumentáciu ako aj údaje o jej  

      vyhotoviteľovi môžu byť poskytnuté tretej osobe len na základe písomného súhlasu  

      vyhotoviteľa. Neposkytnutie vyjadrenia vyhotoviteľa (súhlas resp. nesúhlas v určenej  

      lehote sa považuje za súhlas. 

 

    - 12.5.2020: Vyjadrenie komory pre člena komory k platnosti noriem v cudzom jazyku na  

      území SR (spracoval Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD). 

 

    - 28.5.2020: Odborné stanovisko komory k žiadosti ÚVO o spoluprácu - napadnutie  

      požadovanej praxe AGK účastníkom súťaže v súť. podkladoch pre tím stavebného dozoru  

      vo VS na výstavbu rýchlostnej cesty „R4 Prešov – severný obchvat“ a „R2 Kriváň –  

      Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“. 

 

 

3.4. Aktivity komory v spolupráci s ostatnými profesijnými organizáciami z nášho   

  odboru 

 

    - 16.4.2019: Podpora a účasť komory na konferencii  „Ako ďalej s pozemkovými   

      úpravami“ pod záštitou a za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

      (MPRV SR) Ing. Gabriely Matečnej v hoteli Devín v Bratislave.   

 

    - 22.8.2019: Spoločné vyhlásenie a tlačová správa stavovských organizácií (KPÚ, ZZGK,  

      KGK, SSGK) k „Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“  

      schválených Vládou SR.  

      

    - 13.1.2020: Spoločné vyhlásenie KPÚ, ZZGK, KGK, SSGK  a Tlačová konferencia k  

      nepodpísaniu novely zákona o PÚ prezidentkou SR. 

 

    - 17.4.2020: Stretnutie zástupcov KPÚ, ZZGK a KGK s novým vedením MPRV SR  

      (štátnym tajomníkom ministerstva zodpovedného za PÚ Ing. Martinom Feckom  

      a generálnym riaditeľom sekcie PÚ Ing. Andrejom Vašekom). Predmetom stretnutia bola  

      ponuka na odbornú spoluprácu stavovských organizácií s ministerstvom, informácie  
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      o zámeroch ministerstva v oblasti PÚ, prísľub zaradenia PÚ do programového vyhlásenia  

      novej vlády. Za KGK sa stretnutia zúčastnil Ing. Peter Repáň, podpredseda KGK  

      a predseda subkomisie KGK pre PÚ. 

       

 

 4. Medzinárodná spolupráca 
 

Komora sa aktívne zúčastňuje a je dlhoročným členom FIG od r.1998. 

 

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.  

 

WW a VZ FIG  sa uskutočnilo 21.-26.4.2019 v Hanoji, Vietnam. Za komoru sa rokovania 

zúčastnil Ing. J. Hardoš.  

V roku 2020 bolo VZ FIG plánované a organizačne pripravené na 10. - 15. mája v 

Amsterdame. Pre pandémiu koronavírusu, vedenie FIG bolo nútené tohtoročný pracovný 

týždeň a VZ zrušiť. Najbližší pracovný týždeň a VZ sa uskutoční až v r.2021 na pôvodne 

plánovanom mieste v Amsterdame. 

 

Európska geodetická konferencia a jesenné VZ CLGE sa konalo 26. – 28. 9. 2019 v 

Istanbule, Turecko. 

     - Hlavná téma: Profesijná etika a Stratégia CLGE na najbližšie roky. 

     - Prvé výsledky dotazníka „Európske požiadavky na katastrálnych inžinierov a ich    

       aktivity“, odpovede zo 43 krajín na 67 otázok, k definícii licencovaného geodeta v    

       katastri, katastrálne autority, fungovanie profesijných asociácii, licenčné orgány,  

       kontrolné orgány, CPD, povinné poistenie, disciplinárna právomoc, počty FO a PO    

       a pod. Jedná sa o aktualizácia reportu CLGE z r. 2007. Z dotazníka v najbližšej  

       budúcnosti vznikne analýza stavu našej profesie v Európe. 

 

Za komoru a SR sa jednania zúčastnili Ing. Ján Hardoš a Ing. Peter Repáň. 

Ing. Repáň bol zároveň predstavený ako nový delegát za komoru a SR a nahradí doterajšieho 

dlhoročného delegáta Ing. Hardoša. 

 

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. 

 

 

 

5. Legislatíva 
 
Námety k novelizácii zákona o geodézii a kartografii.  
Skúšobná a autorizačná komisia komory pripravila aktualizované znenie § 6 vybrané činnosti. 

Po schválení predstavenstvom komory 19.9.2019 bol tento námet zaslaný na ÚGKK SR pre 

prípad novelizácie zákona o geodézii a kartografii. 

 

Príprava nového stavebného zákona.    

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).  
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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 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. Uvidíme, ako sa 

nová vláda postaví k už viac – menej pripravenej novej stavebnej legislatíve. Bola by škoda 

začať úplne od začiatku. 

  

 

Návrh nového zákona o Komore geodetov a kartografov. Komora po dohode s ÚGKK SR 

pripravila 1. návrh na koniec októbra 2018. 1.zasadnutie s úradom sa konalo 19.2.2019.  Do 

16.8.2019 komora s úradom absolvovala spolu 7 rokovaní. Okrem samotného znenia nového 

zákona sú pripravené už aj dôvodové správy. Na jeseň 2019 ostalo pripraviť doložky vplyvov. 

Tie by sa však v patričných inštitúciách nestihli prerokovať tak, aby nový zákon bol posunutý 

na ďalšie legislatívne konanie do začiatku novembra 2019 (schválenie doložiek vplyvov, 

MPK, Tripartita, Legislatívna rada vlády, Vláda, Parlament) a schváliť do konca volebného 

obdobia predchádzajúcej vlády. Ďalšie konanie v r. 2020 zastavila koronakríza. Je však veľká 

šanca, že zákon nebude len iniciatívnym návrhom úradu, ale že bude zaradený 

prostredníctvom ÚGKK SR do legislatívneho plánu novej vlády na r. 2021. 

Sú 3 hlavné oblasti zmien a doplnení v novom zákone: logickejšie usporiadanie paragrafov, 

doplnenie spôsobu výkonu AGK, doplnenie ustanovení o hosťujúcich AGK, upresnenie 

disciplinárneho konania.   

 

 

Vážení členovia komory, dovoľte mi na záver tejto správy vysloviť želanie a 

presvedčenie, že koronakríza čoskoro pominie a že sa budeme môcť osobne stretávať 

a pracovať v normálnom režime.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Ján Hardoš 

                                                                     predseda predstavenstva KGK 


