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Zloženie členov SAK KGK:    Ing. Štefan Lukáč – predseda, 

                                                   Ing. Jozef Kožár – podpredseda, 

                                                   Ing. Ing. Karol Ďungel – člen, 

                                                   Ing. Imrich Lipták, PhD. – člen, 

                                                   Ing. Martin Kubanka – člen, 

                                                   Ing. Martin Prvý – člen, 

                                                   Ing. Branislav Droščák, PhD. – nominant ÚGKK. 

 

 

HARMONOGRAM ZASADANÍ SAK KGK v r. 2021-2022 

 

A. Prezenčné rokovania 

 

1.Spoločné zasadanie orgánov KGK: 17.06.2021 City Hotel Bratislava, s.r.o. 

2.Zasadanie delegovaných členov SAK KGK: október 2021 v kancelárii KGK  

3.Kvalifikačná skúška AGK pre oblasť Inžinierskej geodézie: Kancelária KGK- 19.01.2022 

 

B. Rokovania cez e-prostredie 

 

1.Pripomienkovanie nového zákona o Komore geodetov a kartografov: júl-september 2021 

2.Pripomienkovanie Skúšobného a autorizačného poriadku ako aj ostatných vnútorných   

   predpisov komory: január, február, marec 2022 

3.Pripomienkovanie zoznamu vybraných noriem ÚNMS pre autorizovaných geodetov 

   a kartografov: január 2022 

4.Pripomienkovanie revízie normy STN 73 0405 Meranie posunov a pretvorení stavebných  

   objektov: január 2022 

5.Pripomienkovanie novej vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o výkone  

   geodetických a kartografických činností vo výstavbe: marec, apríl 2022 

 

AKTUÁLNE PLNENIE JEDNOTLIVÝCH ÚLOH A ČINNOSTÍ KOMISIE  

 

A.1 Na zasadaní SAK počas Spoločného rokovania všetkých orgánov komory v City Hoteli 

Bratislava dňa: 17.06.2021 sme prerokovali: materiály z rokovania VZ KGK 2021, materiály 

z rokovania predstavenstva KGK a pripravili a schválili plán činnosti SAK. 

 

S P R Á V A   O   Č I N N O S T I    

Z A  R O KY   2 0 2 1 – 2 0 2 2 
 

Skúšobná a autorizačná 

komisia 
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A.2 Na zasadaní delegovaných členov (Lukáč, Kožár, Ďungel) v októbri 2021 sme 

skontrolovali došlé prihlášky a potrebné dokumenty na jesenný termín skúšok: – počet 

prihlásených 1 a rozhodli o uskutočnení kvalifikačnej skúšky v decembrovom termíne. 

Tento decembrový termín kvalifikačnej skúšky bol neskôr kvôli prísnym pandemickým 

opatreniam preložený na január 2022. 

 

A.3 Kvalifikačná skúška sa uskutočnila 19.01.2022 v priestoroch kancelárie komory za účasti 

šiestich členov komisie a jedného uchádzača. Komisia jednohlasne rozhodla, že uchádzač na 

skúške neprejavil požadované vedomosti a v zmysle Skúšobného a autorizačného poriadku 

nevyhovel .  

 

B.1 V období mesiacov júl , august a september sa komisia podieľala na pripomienkovaní 

nového zákona o Komore geodetov a kartografov prostredníctvom predsedu komisie 

v niekoľkých etapách. 

 

B.2 V období mesiacov január, február a marec 2022 sa komisia podieľala na tvorbe 

a pripomienkovaní Skúšobného a autorizačného poriadku KGK prostredníctvom predsedu 

komisie. 

 

B.3 V januári 2022 sa komisia podieľala aj na pripomienkovaní a doplnení zoznamu vybraných 

noriem ÚNMS pre autorizovaných geodetov a kartografov, ktoré ÚNMS poskytuje KGK 

v elektronickej forme za ročný poplatok. 

 

B.4 V období mesiacov január a február 2022 sa komisia podieľala aj na pripomienkovaní 

revízie STN 73 0405 Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov, prostredníctvom 

predsedu komisie. 

 

B.5 V závere mesiaca marec 2022 sa komisia začala podieľať aj na pripomienkovaní novej 

vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o výkone geodetických 

a kartografických činností vo výstavbe, prostredníctvom predsedu komisie. 

 

PLÁNOVANÉ ÚLOHY A ČINNOSTI KOMISIE V ROKU 2022 

 

1. Podiel komisie na príprave kurzu pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku pre oblasť 

inžinierskej geodézie A.G.K. 2022, ktorý sa uskutoční v septembri v priestoroch 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

2. Kontrola prihlášok a podkladov nových uchádzačov o kvalifikačnú skúšku v jarnom 

termíne 2022, ktorý sa pravdepodobne uskutoční v mesiaci jún 2022. 

3. Komisia zároveň pripravuje revíziu a inováciu doterajších otázok na kvalifikačnú 

skúšku, vzhľadom na prijatý nový zákon NR SR č.487/2021 Z. z. o Komore geodetov 

a kartografov ako aj vzhľadom na nový zákon o výstavbe predložený do parlamentu, ale 

aj vzhľadom k aktuálnemu rozvoju geodetickej meracej a výpočtovej techniky. 

 

 

 

 

Pripravili: členovia SAK KGK                                                    Ing. Štefan Lukáč 

                                                                                                    predseda SAK KGK          


