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Ing. Jozef Marek 
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* 1.12.1931 v obci Paseka 

† 25.04.2020 v Bratislave
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Skoré roky a detstvo
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Rodina pochádzala z Velkých Opatovic 

na Malé Hané – na Morave.

Keď som bol ešte malý ...

... říkali mi Pepíček.



Štúdiá
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Školské a študentské roky prežil vo Velkých Opatoviciach.

Po maturite na Gymnáziu v Jevíčku na Morave sa rozhodol študovať 

zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (FIS)

Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

(V tom čase sa tento odbor študoval iba v Prahe a Bratislave. Rozhodol sa pre Bratislavu 

a ako život ukázal, toto rozhodnutie bolo  osudové – zostal v Bratislave po celý ďalší život.)

Štúdium ukončil úspešne v r. 1955 s titulom zememeračský inžinier.
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Spomienka 

na vysokoškolské roky

1951 – 1955

(tretí zľava s budúcou manželkou)
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Na vysokej škole
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S manželkou p. Zitou žili spolu od r. 1957 

...a potom prišli deti, vnúčatá a pravnúčatá... 
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Životné radosti



Roky praxe
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V roku 1956 nastúpil Ing. Marek do Geodetického, kartografického a

topografického ústavu v Bratislave, (neskôr Geodetický a kartografický ústav 

Bratislava), kde prechádzal celým radom „geodetických profesií“:

▪ vykonával fotogrametrické  práce, zhusťovanie trigonometrickej siete, ďalej 
mapovacie a dokumentačné práce,  

▪ pritom zastával rôzne funkcie (vedúci oddielu, vedúci prevádzky,...),

▪ a od roku 1970 pôsobil vo Výpočtovom stredisku GKÚ, ako vedúci strediska. 
Zaslúžil sa o jeho vybudovanie na vysokej úrovni.
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O Ing. J. Marekovi bolo známe, že bol zástancom progresu a technických 

noviniek, zaujímal sa o automatizáciu geodetických a kartografických prác.   

▪ Významne sa podieľal na zriadení Výpočtového strediska Geodetického 
a kartografického ústavu v Bratislave. 

▪ Úspešne boli pod jeho vedením zavedené do praxe automatizačné 
prostriedky automatický koordinátograf Coragraph a digitalizátor 
Codimat švajčiarskej firmy Contraves. Znamenali veľký pokrok na poli 
zobrazovania a digitalizácie máp veľkých mierok.

▪ Okrem toho propagoval formou príspevkov a prednášok kvalitatívne 
prednosti týchto zariadení. Zdôrazňoval homogenitu kvality výsledkov 
zobrazovacích a digitalizačných prác.
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Roky praxe
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Roky praxe

Pri „legendárnom“ prístroji

CARL ZEISS THEO 010
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Absolventi 1. behu postgraduálneho štúdia GaK na SvF SVŠT v Bratislave v r. 1972 – 1975

Ing. Marek J. je 4. zľava v hornom rade

Odborný rast
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▪ Ing. J. Marek od marca 1993 pôsobil na Úrade geodézie, kartografie a 
katastra SR na odbore geodézie a kartografie, resp. neskôr odbore 
geodézie, kartografie a geoinformatiky. Bol odborným referentom tvorby 
technických predpisov, technickej normalizácie a metrológie. 

▪ Do ukončenia pracovného pomeru bol ešte štátnym radcom pre 
geodetické základy. 

▪ Definitívne do dôchodku odišiel od 1.2.2006.
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Pôsobenie na ÚGKK SR
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Publikačná aktivita Ing. Mareka je veľmi bohatá. 

Napísal:

▪ viacero článkov do odborných a vedeckých časopisov, do zborníkov zo 
seminárov a konferencií (niektoré v spoluautorstve),

▪ spracoval viaceré učebné texty pre Postgraduálne štúdium a pre kurzy 
zodpovedných geodetov,    

▪ podieľal sa na príprave hesiel do Terminologického slovníka geodézie, 
kartografie a katastra,

▪ redakčne pracoval na technických predpisoch rezortu geodézie a 
kartografie,

▪ napísal 11 zborníkov a kníh (viaceré v spoluatorstve),

▪ redigoval a autorsky pracoval na 4 dieloch publikácie o histórii odboru GaK.   
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Publikačná činnosť
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▪ V priebehu posledných rokov Ing. Marek neúnavne zbieral zdrojový materiál            

k histórii geodézie, kartografie a katastra, ako i ďalších príbuzných vied.

▪ Získané informácie spracoval do celého radu publikácií, ktoré prakticky s ročnou 

periodicitou vychádzali od roku 2002. Boli venované vždy určitému okruhu 

problémov z rôznych oblastí nášho odboru (mapovaniu, geodetickým základom, 

katastru, kartografii a pod.).

▪ Osobitnú pozornosť si zasluhuje projekt spracovania histórie nášho odboru na 

území Slovenska „od nepamäti po dnešok“ v rozsiahlej 6 dielnej forme. 4 diely boli 

vydané, ostatné zostali rozpracované. Bol zapáleným hlavným editorom a 

redaktorom 12-členného autorského kolektívu, ktorý pracoval s pravidelnými 

stretnutiami. Dokončenia kompletného diela sa bohužiaľ nedožil.
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Publikačná činnosť



Výber vydaných publikácií
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Knihy venované histórii mapovania, 
geodetických základov, kartografie a katastra

(2002 – 2010)
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Knihy venované Vojenskému zemepisnému ústavu 

a geodetom a kartografom Slovenska 1700 – 2003 

(1)
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Popis obrázka 

(Font: Arial, veľkosť 18)
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Výber vydaných publikácií

Tri knihy z ostatných rokov   

Kompendium k 100. výročiu Geodetického a kartografického obzoru, 
prezentovaného na seminári k jubileu stavovského časopisu v Brne 

(2)



Redakčná rada
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Redakčná rada pôvodne šesťdielnej 

publikácie kolektívu autorov:

Zememeračstvo, geodézia, kartografia a 

kataster nehnuteľností na Slovensku od 

nepamäti po dnešok (historický prehľad v 

6 KNIHÁCH);

4 diely vyšli tlačou (2014 - 2015).  
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Pracovné stretnutie RR v sept. 2014.
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Toľkoto publikácií bolo...
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4 knihy: Zememeračstvo, geodézia, 

kartografia a kataster nehnuteľností na 

Slovensku od nepamäti po dnešok 

Z vydaných publikácií
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MAREK Jozef – vydané publikácie (1)
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MAREK Jozef – vydané publikácie (2)
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Prezentácia knihy na Sympóziu Z dějin 

geodézie a kartografie v Národním 

technickém muzeu v Prahe v roku 2019, 

Ing. Antonín Švejda

Kniha

Veľký úspech mala publikácia      

Geodeti v Tatrách, vydaná v roku 2019
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Posledná, takmer dokončená publikácia           

Ing. J. Mareka,                                               

ktorú dokončili a pripravili na tlač                        

Bartaloš, Badlík a Horňanský v r. 2021.
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A ešte jedna kniha...
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Seminář k 100. výročí založení v NTM v Praze

11. října 2019 – prednáška Ing. Mareka

Vojenský zeměpisný ústav v Praze

Účasť na odborných podujatiach



Účasť na odborných podujatiach
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Účasť na vedeckejckej konferencii 
Historické mapy - v spoločnosti Ing. 
K. Badlíka (zľava) a Mgr. M. Vykydala 
(sprava). 
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(10.2013)



Slovenské geodetické dni 2018
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Aktívna účasť a prezentácia    
k vydaným publikáciám                   
na 26. SGD 2018 v Banskej 
Bystrici (8.- 9.11.2018)
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Účasť na odborných podujatiach
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Účasť na vedeckej konferencii 
Historické mapy 2005 v SNM v 
Bratislave.
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(17.03.2005)



100. výročie Geodetického a kartografického obzoru

28. slovenské geodetické dni 4. novembra 2021, Žilina

Seminár k jubileu stavovského 
časopisu GaKO v Brne 24.04.2012
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Prijatie prezidentkou SR
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Prezidentka SR Zuzana Čaputová 
dňa 30.06.2019 poriadala obed pre 
seniorov, na ktorom pozdravila aj 
Ing. J. Mareka a ocenila jeho celo-
životnú prácu.
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Kontakty so školami
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Návšteva Strednej  priemyelnej školy 

stavebnej a geodetickej v Bratislave  -

Mgr. Vykydal s manželkou, Ing. Marek a Ing. 

Ďungel (riaditeľ školy).

(16.05.2019)

Pán Mgr. Vykydal je správcom expozícií 

Moravského kartografického centra vo Velkých 

Opatoviciach na Morave, a bol veľmi dobrým 

priateľom a bývalým spolužiakom Ing. Mareka.
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V rokoch 1966 až 1975 externe vyučoval na Strednej 
priemyselnej škole stavebnej v Bratislave.



Rodinný život
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Popis obrázka 

(Font: Arial, veľkosť 18)
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Naše záľuby... 

...a spokojný dôchodok



Pri hrobe Sándora Gánóczyho
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Sándor Gánóczy bol na prelome 19. a 20. 

storočia vedúcim Archívu „máp katastrálnych“ 

v Bratislave. Dlhé roky bol šéfredaktorom 

časopisu Kataszteri közlöny (Katastrálny 

vestník). Pri príležitosti  75. výročia úmrtia 

sme si uctili jeho pamiatku.   

01.07.2013, (Marek, Bartaloš a Badlík)
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Sándor GÁNÓCZY              
*10.9.1861 Košice                        
† 9.8.1938 Podunajské Biskupice 



Stretnutia „Karlovešťanov“
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Hobby záhradka a vinohrad

(02.2019)

Pravidelne sa zúčastňoval podujatí               

Mestskej časti Karlova Ves (Bratislava)



Pravidelné stretnutia
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Pri príležitosti narodenín, menín ...  
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... spomienky pri pohári vína

(10.2017)

(12.2019)



Bývalí kolegovia
(Ing. Ištvánffy, doc. Horňanský)
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...pri pohári dobrého vína, piva... 

(05.2019)

(09.2018)
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Jedno z posledných stretnutí 

s bývalými kolegami a priateľmi

pri príležitosti 80. narodenín 

Ing. K. Badlíka

S priateľmi geodetmi

(01.2020)
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▪ Bol nositeľom vyznamenania Najlepší pracovník rezortu.

▪ Získal viaceré ocenenia SVTS, najmä Zlatú medailu SVTS.

▪ Od prezidentky republiky Zuzany Čaputovej prevzal ocenenie   

za celoživotnú prácu.

Získané vyznamenania a ocenenia

- - - -

▪ Od novembra 2010 bol čestným členom Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov

▪ a od roku 2011 čestným členom Kartografickej spoločnosti SR;

▪ bol aj čestným členom  Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.
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Zomrel  25. apríla 2020

a

je pochovaný na cintoríne                                    
v Bratislave – Karlovej Vsi.

Budeme s úctou na Teba 
spomínať. 

Miesto  jeho odpočinku
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Ďakujeme za pozornosť

Ing. Július Bartaloš, PhD.

Doc.Ing. Imrich Horňanský, PhD

b.lea@seznam.cz

hornansky.imrich@gmail.com
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