
 

Správa o činnosti disciplinárnej komisie 
 
Disciplinárna komisia pracuje v novom zložení: 
Ing. Miloš Jacko, PhD. – predseda 
Ing. Pavol Dibdiak, Ing. Michal Hrčka, PhD., Ing. Eugen Leitmann, Ing. Jozef Pobjecký, Ing. Marek 
Rajniak, Ing. Zuzana Uhrinová – členovia. 
 
K 8.4.2022 zasadala DK-KGK 3x. Dňa 17.6.2021 riešila 6 podaní, dňa 26.8.2021 riešila 6 podaní.  
Vzhľadom na covidovú situáciu prebehlo v tomto roku dňa 5.1.2022 online zasadanie, na ktorom 
bolo riešených 9 podaní. 
Najbližšie stretnutie je plánované na máj 2022. 
Podania prichádzali celý rok 2021 a aj tento rok.  
DK sa zaoberala spolu 24 podnetmi.  
 
Podnety sa v prevažnej miere týkali prác v katastri nehnuteľností: 
– 16 podnetov bolo na spracovanie GP resp. vytyčovacieho protokolu, z toho 8 bolo postúpených 
OKI ÚGKK SR, 
– 2 podnety sa týkali vytýčenia hraníc pozemkov, 
– 2 podnety boli na nečlenov Komory, 
– 1 podnet bol odpoveďou Polície (už riešený v minulosti), 
– 1 porušenie etického kódexu, 
– 2 podnety sa týkali geodetickej činnosti v oblasti inžinierskej geodézie. 
 
Z celkového počtu bola časť podnetov v KN posunutá na OKI (v zmysle vzájomnej dohody ÚGKK SR 
a KGK), vzhľadom na predmet podania. 
 
Pokuta nebola udelená nikomu vzhľadom na došlé podania. 
 
DK-KGK považuje za svoju povinnosť vyjadriť sa kladne k činnosti členov KGK a zároveň sa zastať 
vlastných kolegov, na ktorých je podaná sťažnosť, zvlášť v prípade snahy osočiť, či zneužiť prácu 
autorizovaného geodeta.  
 
Snahou DK-KGK je vyriešiť často aj zúfalú situáciu sťažovateľov, ak je to v jej kompetencii alebo 
sťažovateľa usmerniť v riešení jeho problému.  
 
Členovia DK-KGK sa podieľali na zosúladení Disciplinárneho poriadku s novým zákonom o 
komore.  
 
Na základe podaných podnetov sú definované najčastejšie príčiny podaní: 

• Neoznámenie susedom, že dôjde k vytýčeniu vlastníckej hranice. 

• Nedostatočné odkomunikovanie, vysvetlenie skutočností a súvislostí pri vytýčení hraníc 
nielen s objednávateľom prác, ale aj s druhou stranou – vlastníkom vytyčovanej hranice.  

• Vysvetlenie a objasnenie potreby zamerania susedných nehnuteľností pre potreby 
vyhotovenia najmä GP. 

• Neoprávnený vstup zvlášť na oplotený pozemok bez oznámenia.  

• Sťažnosť na výsledok geodetickej práce, ktorá nebola objednaná, ale objednávateľ výsledok 

práce geodeta cielene použil na iný účel, ako bola objednávka od zadávateľa prác. Preto 



DK-KGK upozorňuje  na  obozretnosť pri dohadovaní predmetu a rozsahu prác, nakoľko sa 

stretáva so snahou ich použiť a priam zneužiť. 

 
DK-KGK upozorňuje členov, aby si vydokladovanie sústavného vzdelávania za trojročné obdobie 
nenechávali na poslednú chvíľu a prípadné doplnenie svojich aktivít vykonali bezodkladne.  
Dôvody na ospravedlnenie je vhodné uviesť stručne a bez lekárskych správ a nezmyselných 
ospravedlnení.  
Členovia DK-KGK dávajú na vedomie skutočnosť, že nereagovanie bude mať za následok aj 
udelenie pokuty, čomu by radi predchádzali. 
 
Záverom členovia DK-KGK poukazujú na skutočnosť, že aj keď sa podania na členov KGK týkajú 
prevažne prác v katastri nehnuteľností, tak DK-KGK nesupluje katastrálnu komisiu, ani činnosť OKI 
ÚGKK SR. 
Vaše podnety, návrhy na zlepšenie činnosti DK-KGK, pošlite do kancelárie KGK, alebo členom DK-
KGK.  
 
Spracoval: Ing. Miloš Jacko, PhD. 
v spolupráci s členmi DK 


