
slovenský geodet 
a kartograf
bulletin komory geodetov a kartografov | ročník XXVII. 2022

1



GEOTECH Bratislava s.r.o.
Obchodné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 0823
e-mail: geotech@geotech.sk
www.geotech.sk

Leica LS 15
Vysoká presnosť,
rýchlosť a spoľahlivosť 

Ovládanie

▪ Dotykový farebný displej a prehľadná 
alfanumerická klávesnica.
▪ Bočné tlačidlo na spustenie 

merania umožňuje merať bez chýb 
a komplikácií. Eliminuje najbež-
nejšie zdroje chýb pri nivelácii, 
ako je chyba z odčítania na late, 
chyba zo zapisovania, hrubá chyba 
a omyl.
▪ Elektronická libela presnejšie 

urovnanie.
▪ Digitálny kompas pre názorné 

zobrazenie polohy nivelačného ťahu.

Funkcie

▪ Intuitívny a ľahko zrozumiteľný 
ovládací softvér v českom jazyku.
▪ Vyrovnanie nivelačného ťahu priamo 

v prístroji.
▪ Až 9 metód merania nivelácie, 

metóda merania nivelácie s dvomi 
virtuálnymi nivelačnými prístrojmi.
▪ Užívateľská kalibrácia pre kontrolu 

základnej osovej podmienky 
nivelačného prístroja.
▪ Leica LS15 s presnosťou 

až 0,2 mm pri meraní na štandardné 
invarové laty.

Kamera a automatické zaostrovanie 
na latu

▪ Integrovaná digitálna 5 Mpix kamera 
pre rýchlejšie a jednoduchšie 
zacielenie na latu.
▪ Automatické zaostrenie na latu 

umožňuje zvýšiť vašu produktivitu 
v teréne o viac ako 30 %, výrazne 
znížiť únavu po celodennej práci 
v teréne a zvýšiť presnosť.
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l Milí čitatelia!
Do nového roka 2022 vám a vašim rodinkám praje-
me: 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov optimiz-
mu, 365 dní šťastia, 8 760 hodín splnených želaní, 
525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd lásky. 
Zároveň sa redakčná rada ospravedlňuje za nevydanie 
štvrtého minuloročného čísla časopisu, ktoré bolo spô-
sobené už dlhodobo pretrvávajúcim nedostatkom hlav-
ných odborných článkov.
Do rubriky Hlavných odborných článkov v prvom tohto-
ročnom čísle zaraďujeme netradične aj nový zákon 
o Komore geodetov a kartografov, ktorý nadobudol svo-
ju účinnosť 01.01.2022. Predseda predstavenstva Ko-
mory k zákonu pripravil aj predslov, v ktorom nám pri-
bližuje pomerne zložitú cestu jeho prípravy a schvaľo-
vania, dokumentuje podiel jednotlivých účastníkov na 
tvorbe zákona a vysvetľuje potrebu prijatia a uvedenia 
do praxe tohto zákona. Za predslovom sme zaradili úpl-
né znenie nového zákona NR SR č.487/2021 Z. z. o Ko-
more geodetov a kartografov, tak ako bol uverejnený 
v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Rubriku dopĺňa 
odborný článok dvojice autorov z Katedry geodézie Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí nám názorne doku-
mentujú využitie fotogrametrických metód merania pre-
tvorení stavebných konštrukčných prvkov a tvaru strojá-
renských súčiastok.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov ko-
mory prinášame: krátke správy o činnosti orgánov Ko-
mory č. 36 – 47/2021 a 1/2022 a slovnú i obrazovú 
dokumentáciu z priebehu tohtoročných 28. slovenských 
geodetických dní v hoteli Holiday Inn v Žiline.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia geodetickej techniky: Geotronics 
Slovakia, s. r. o., Geotech Bratislava, s.r.o., Geo team, 
spol. s r.o. a SGS Geosolutions, s. r. o.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie z kom-
binovaného zasadania predstavenstva KGaK, konané-
ho 23.09.2021, informácie z kombinovaného zasada-
nia predstavenstva KGaK, konaného 26.11.2021, infor-
mácie kancelárie Komory o nových členoch, o členoch, 
ktorým bola obnovená, resp. pozastavená činnosť, o čle-
noch, čo vystúpili na vlastnú žiadosť, o členoch, čo opus-
tili naše rady v tomto roku, ako aj o jubilantoch Komory 
v roku 2022.
Príjemné čítanie prvého tohtoročného čísla želá všet-
kým čitateľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč
predseda redakčnej rady



Merajte spoľahlivo 
a bez obmedzení

 Inicializácia v najnáročnejších GNSS podmienkach
Vysoký výpočtový výkon – 672 kanálov
Lepšia analýza MultiPath a falošných signálov
Získavate spoľahlivé dáta aj pri krátkych observáciách
Efektívne meranie a vytyčovanie s IMU náklonom
Umožňuje RTK meranie aj po výpadku internetu
Integrované najmodernejšie technológie Trimble
Plná výbava bez nutnosti ďalších investícií

Trimble® R12i

Trimble® X7
Prelom v skenovaní

Automatická kalibrácia, automatické urovnanie skenov
Autoregistrácia skenov v teréne, 316 Mpix HDR panoráma
500 000 b/s, dosah 80 m, presnosť 2 mm
Laser pointer, georeferencovanie skenov, duálna záloha dát
Skenovanie aj tmavých a lesklých povrchov
Malé rozmery a váha len 5.8 kg, 2-ročná záruka
Dodávané s tabletom Trimble T10x a kompletným príslušenstvom
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Národná rada SR (NR SR) schválila 24.11. 
2021 návrh nového zákona o Komore 
geo detov a kartografov (ďalej len „zákon 
o KGaK“). Návrh nového zákona o KGaK je 
výsledkom niekoľkoročného úsilia Komo-
ry geodetov a kartografov (ďalej len „Ko-
mora“), najmä jej legislatívnej komisie na 
čele s Ing. J. Hardošom, vtedajším predse-
dom predstavenstva Komory, ktorej ďalšími 
členmi za Komoru boli prof. Ing. A. Kopáčik, 
PhD., vtedajší predseda skúšobnej a autori-
začnej komisie Komory a Ing. Miroslav Hu-
dec, člen predstavenstva Komory. Komora 
iniciovala a pripravila prvý návrh znenia no-
vého zákona už koncom októbra 2018. Prvé 
pracovné zasadnutie so zástupcami ÚGKK 
SR sa konalo 19.02.2019. Do 16.08.2019 
Komora absolvovala so zástupcami ÚGKK 
SR spolu sedem rokovaní.

Skôr než sa mohol začať legislatívny pro-
ces vedúci k fi nálnej podobe zákona, návrh 
prešiel diskusiami, na ktorých sa zúčastňo-
vali po dlhé mesiace, najmä v zastúpení Le-
gislatívno-právneho odboru ÚGKK SR, JUDr. 
O. Poldaufová a Mgr. Ľ. Šoltýsová, a v zastú-
pení Legislatívneho odboru vlády SR tím ve-
dený Mgr. L. Heldovou, riaditeľkou odboru. 
Spoločne pripravené znenie návrhu záko-
na absolvovalo dlhú a strastiplnú cestu le-
gislatívneho procesu (medzirezortné pripo-
mienkovanie, rokovanie vlády SR, rokovanie 
vo výboroch NR SR, rokovanie a schválenie 
v pléne NR SR), ktoré bolo úspešne dovŕše-
né podpisom zákona o KGaK prezidentkou 
republiky 04.12.2021.

Absolvovanie celého legislatívneho pro-
cesu by nebolo možné bez aktívnej a in-
tenzívnej podpory Ing. J. Mrvu, predsedu 
ÚGKK SR. Predkladal návrh zákona v grémi-
ách jednotlivých orgánov a inštitúcií, ktoré 
návrh prerokúvali na základe Plánu legisla-
tívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 
rok 2021. Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 487/2021 Z. z. o Komore geo-
detov a kartografov nadobúda účinnosť od 

Nový zákon o Komore geodetov a kartografov 
je skutočnosťou

h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

1. januára 2022. Znenie nového zákona 
o KGaK bolo zverejnené v zbierke zákonov 
17.12.2021.

Nový zákon o KGaK nahrádza doterajší 
zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore 
geodetov a kartografov v znení neskorších 
predpisov, ktorý nedostatočne refl ektuje 
zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve 
EÚ. Vypracovanie nového návrhu zákona si 
vyžiadala aj potreba logickejšieho usporia-
dania jednotlivých paragrafov a ustanovení 
doterajšieho zákona a doplnenie a spresne-
nie značného množstva ustanovení, ktoré už 
nebolo možné riešiť novelizáciou doterajšie-
ho zákona.

Vypracovanie nového zákona o KGaK vy-
volala okrem iného aj potreba transpozície 
Európskej legislatívy, a to smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 
07.09.2005 o uznávaní odborných kvalifi ká-
cií (Ú. v. EÚ L 255, 30.09.2005) v platnom 
znení a smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/123/ES z 12.12.2006 o služ-
bách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 
27.12.2006) do našej legislatívy. Geodetic-
ké a kartografi cké činnosti a činnosť autori-
zovaného geodeta a kartografa nepatria do 
automatického systému uznávania odbor-
nej kvalifi kácie, ale do všeobecného systé-
mu uznávania odbornej kvalifi kácie v zmys-
le európskych smerníc a z nich transpono-
vanej slovenskej legislatívy, a preto textácia 
zákona dopĺňa ustanovenia o spôsobe uzná-
vania odbornej kvalifi kácie, registráciu hos-
ťujúcich a usadených autorizovaných geo-
detov a kartografov, kompenzačné opatre-
nia a spoluprácu s registračnými orgánmi 
iných členských štátov EÚ. Zákon upravuje 
v súlade s legislatívou EÚ pôsobenie hosťu-
júcich autorizovaných geodetov a kartogra-
fov na príležitostnej a dočasnej báze a dopĺ-
ňa vybrané defi nície z legislatívy transpono-
vanej zo smerníc EÚ.

Nový zákon o KGaK dopĺňa a precizu-
je ustanovenia doterajšieho zákona, ktoré 

neboli dostatočne obsiahnuté v pôvodnom 
znení a spôsobovali nejednoznačnosť v apli-
kačnej praxi. Upravuje sa defi nícia Komo-
ry ako samostatnej stavovskej organizácie 
združujúcej autorizovaných geodetov a kar-
tografov, ktorí kontrolujú a garantujú kvalitu 
vybraných geodetických a kartografi ckých 
činností vykonávaných fyzickými a právnic-
kými osobami. Zákon konštatuje, že v záuj-
me štátu je, aby vybrané geodetické a kar-
tografi cké činnosti vykonávali a ich kvalitu 
garantovali len kvalitní odborníci, ktorých 
spôsobilosť na výkon tejto činnosti je ob-
jektívne preskúšaná a ktorí majú oprávne-
nie na výkon a autorizáciu vybraných čin-
ností defi novaných v § 6 zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i 
v znení zákona č. 512/2007 Z. z. Činnosť 
autorizovaného geodeta a kartografa ne-
podlieha režimu zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, preto 
je potrebné upraviť jeho výkon osobitným 
zákonom.

Zákon dopĺňa defi níciu a spôsob výkonu 
činnosti autorizovaného geodeta a kartogra-
fa v súlade s aplikačnou praxou, spresňuje 
organizáciu a činnosť orgánov Komory a jej 
odborných komisií a postup disciplinárneho 
konania. Znenie nového zákona dopĺňa spô-
sob fi nancovania administratívnej činnos-
ti Komory a dopĺňa ustanovenia o vydávaní 
bulletinu Komory ako interného časopisu.

Nový zákon o KGaK defi nuje práva a po-
vinnosti autorizovaných geodetov a karto-
grafov a hosťujúcich autorizovaných geode-
tov a kartografov, podobu pečiatky autori-
zovaného geodeta a kartografa a podobu 
pečiatky hosťujúceho autorizovaného geo-
deta a kartografa, ako aj spôsob vydávania 
a podobu mandátnych certifi kátov na ove-
renie výsledkov vybraných činností elektro-
nickou (digitálnou) formou. Upravuje práva 
a povinnosti Komory pri vydávaní mandát-
nych certifi kátov a vedení ich evidencie.
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Znenie nového zákona spresňuje spôsob 
vedenia zoznamu autorizovaných geodetov 
a kartografov, ustanovuje zápis a vedenie 
registra hosťujúcich autorizovaných geode-
tov a kartografov, verejnú a neverejnú časť 
zoznamu a registra v zmysle právnej úpravy 
ochrany osobných údajov, spresňuje práva 
a povinnosti členov Komory, spresňuje defi -
níciu bezúhonnosti, spresňuje ustanovenia 
o povinnom poistení autorizovaných geode-
tov a kartografov, ustanovenia o pozasta-
vení činnosti, vyčiarknutí zo zoznamu auto-
rizovaných geodetov a kartografov, spôsob 
fi nancovania Komory, ustanovenia o neza-
platení členských príspevkov a jeho dôsled-
koch, ustanovenia o opätovnom zapísaní do 
zoznamu a jeho podmienkach, ochranu od-
mietnutých uchádzačov na súde.

Zákon ustanovuje postavenie členov Ko-
mory, ich práva a povinnosti, ktoré sú ana-
logické s obdobnými komorami v Sloven-
skej republike a v zahraničí. Medzi hlavné 
povinnosti člena Komory, v súlade s európ-
skymi smernicami transponovanými do slo-
venskej legislatívy pre regulované povolania 
okrem iného patria: dodržiavanie kvality čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa, 
sústavné a kontrolované celoživotné vzde-
lávanie, dodržiavanie etického kódexu geo-
deta a kartografa a povinné poistenie voči 
škodám pri výkone činnosti autorizované-
ho geodeta a kartografa.  Práva a povinnosti 
členov Komory bližšie určujú stanovy a iné 
vnútorné predpisy, schválené valným zhro-
maždením Komory. Zákon zároveň určuje, 
že Komora pre výkon verejnej moci zverenej 
jej na základe tohto zákona spracúva osob-
né údaje svojich členov, ako aj osobné úda-
je uchádzačov o členstvo, a to v rozsahu po-
trebnom na plnenie povinností Komory pod-
ľa tohto zákona, ktoré sú v súlade s právnou 
úpravou ochrany osobných údajov.

Zákon defi nuje orgány Komory v súlade 
s doterajším zákonom a aplikačnou a overe-
nou praxou. Počet a skladba orgánov Komo-
ry primerane zodpovedajú podobným inšti-
túciám v Slovenskej republike i v zahraničí. 
Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. 
Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných 
orgánov určia predpisy Komory. Funkcie 
v orgánoch sú čestné, nezastupiteľné a na-
vzájom nezlučiteľné. Členovia orgánov Ko-
mory a členovia poradných orgánov majú 
právo na náhradu za stratu času pri výkone 
funkcie v orgánoch Komory vo výške schvá-
lenej valným zhromaždením a náhradu ho-

tových výdavkov. Zákon ustanovuje volebné 
obdobie orgánov Komory na tri roky.

Valné zhromaždenie všetkých členov Ko-
mory ako najvyšší orgán volí predsedu, pod-
predsedu a ostatných členov predstavenstva, 
predsedov a členov ďalších orgánov Komory, 
schvaľuje základné interné predpisy, schvaľu-
je výšku členského príspevku a uznáša sa na 
ďalších veciach, ktoré si vyhradilo. Valné zhro-
maždenie sa schádza najmenej raz za rok.

Riadiacim a výkonným orgánom Komory 
v období medzi zasadaniami valného zhro-
maždenia je predstavenstvo Komory. Funk-
ciu kontrolného orgánu Komory vo vzťahu 
k ostatným orgánom vykonáva dozorná ra-
da, zákon defi nuje jej právomoci a úlohy. 
Odbornú spôsobilosť členov posudzuje skú-
šobná a autorizačná komisia Komory, ktorá 
zároveň posudzuje splnenie kvalifi kačných 
podmienok na zápis do zoznamu autorizova-
ných geodetov a kartografov a v súčinnos-
ti s ostatnými orgánmi zabezpečuje ďalšie 
vzdelávanie členov Komory. Je zložená z po-
predných odborníkov teórie a praxe.

Disciplinárnu právomoc vykonáva dis-
cip linárna komisia za podmienok ustanove-
ných zákonom a disciplinárnym poriadkom 
Komory. Za disciplinárne previnenie pod-
ľa tohto zákona sa považuje závažné alebo 
opakujúce sa porušenie povinností ustano-
vených týmto zákonom, ostatnými všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi, technic-
kými špecifi káciami a predpismi Komory, ak 
nejde o priestupok alebo trestný čin. Zákon 
taxatívne vymenúva disciplinárne opatrenia, 
ktoré môže uložiť disciplinárna komisia. Zá-
kon určuje, kto môže podať podnet na za-
čatie disciplinárneho konania, dokedy ho 
možno podať, ako sa začína disciplinárne 
konanie, určuje formu a obsah rozhodnutia 
o disciplinárnom opatrení, ako aj formu je-
ho doručovania. Ďalej určuje lehotu na pri-
jatie rozhodnutia disciplinárnej komisie od 
začatia disciplinárneho konania, kto a doke-
dy môže podať odvolanie proti rozhodnu-
tiu o disciplinárnom opatrení, kto rozho-
duje o odvolaní, ako aj aký je ďalší postup. 
Určuje, kto a za akých podmienok znáša 
trovy disciplinárneho konania. Podrobnos-
ti o postupe orgánov Komory pred začatím 
disciplinárneho konania a postupe discipli-
nárnej komisie po jeho začatí podrobnej-
šie upravuje disciplinárny poriadok Komory 
schválený valným zhromaždením.

Zákon v prechodných a záverečných 
ustanoveniach ustanovuje, že fyzická oso-

ba zapísaná do zoznamu autorizovaných 
geodetov a kartografov podľa doterajšieho 
zákona, sa považuje za fyzickú osobu zapí-
sanú do zoznamu autorizovaných geodetov 
a kartografov podľa nového zákona. Ďalej 
zákon ustanovuje, že na procesy a rozhod-
nutia vykonané pred účinnosťou nového 
zákona sa použijú ustanovenia doterajšie-
ho zákona. Osvedčenie o osobitnej odbor-
nej spôsobilosti, oprávnenie na výkon čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa 
a okrúhla pečiatka, ktoré boli vydané auto-
rizovanému geodetovi a kartografovi podľa 
doterajšieho zákona, sa považujú za osved-
čenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, 
oprávnenie na výkon činnosti autorizované-
ho geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku 
podľa nového zákona.

V legislatívnom procese bolo konštato-
vané, že návrh nového zákona nemá vplyv 
na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny 
vplyv, nemá vplyv na životné prostredie, ne-
má vplyv na služby verejnej správy pre ob-
čana, nemá vplyv na informatizáciu spoloč-
nosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo 
a rodinu. V procese bola predložená analý-
za vplyvu na podnikateľské prostredie, ktorá 
bola dopracovaná podľa odporúčaní stálej 
pracovnej komisie na posudzovanie vybra-
ných vplyvov. Bolo konštatované, že zákon 
je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákon-
mi, ostatnými všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi SR, nálezmi Ústavného sú-
du SR, s medzinárodnými zmluvami a inými 
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je 
SR viazaná, a s právom Európskej únie.

Nový zákon o KGaK je moderný legisla-
tívny dokument refl ektujúci potreby praxe 
a požiadavky spoločného európskeho hos-
podárskeho priestoru. Zákon vymedzuje po-
stavenie, povinnosti a práva všetkých účast-
níkov, v prvom rade členov Komory a re-
gistrovaných hosťujúcich autorizovaných 
geo  detov a kartografov, ako aj partnerov 
Komory v oblasti štátnej a verejnej správy. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podie-
ľali na príprave, tvorbe a presadzovaní tohto 
dokumentu počas jeho vzniku.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda predstavenstva 
Komory geodetov a kartografov
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§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a)  pôsobnosť Komory geodetov a kartogra-

fov (ďalej len „komora“),
b)  zoznam autorizovaných geodetov a kar-

tografov (ďalej len „zoznam“),
c)  register hosťujúcich autorizovaných ge-

odetov a kartografov (ďalej len „regis-
ter“),

d)  práva a povinnosti autorizovaného geo-
deta a kartografa,

e)  organizáciu komory,
f)  disciplinárnu zodpovednosť autorizova-

ného geodeta a kartografa a disciplinár-
ne konanie.
 
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) autorizovaným geodetom a kartografom 

osoba, ktorá autorizačne overuje vybra-
né geodetické a kartografi cké činnosti 
podľa osobitného predpisu1) a ktorá, ak 
má miesto podnikania na území Sloven-
skej republiky, je zapísaná v zozname; 
platí aj pre usadeného autorizovaného 
geodeta a kartografa,

b) usadeným autorizovaným geodetom 
a kartografom autorizovaný geodet 
a kartograf podľa písmena a), ktorý je 
oprávnený na vykonávanie geodetickej 
a kartografi ckej činnosti mimo územia 
Slovenskej republiky a na území Sloven-
skej republiky geodetické a kartografi c-
ké činnosti vykonáva sústavne,

c) hosťujúcim autorizovaným geodetom 
a kartografom autorizovaný geodet 
a kartograf podľa písmena a), ktorý je 
oprávnený na vykonávanie geodetickej 
alebo kartografi ckej činnosti na území 
iného členského štátu ako Slovenskej re-
publiky, vykonáva činnosti na území Slo-

venskej republiky len prechodne a je za-
písaný v registri,

d) členským štátom členský štát Európ-
skej únie, štát, ktorý je zmluvnou stra-
nou Dohody o Európskom hospodár-
skom priestore, Švajčiarska konfederá-
cia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, aj 
členský štát Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj,

e) domovským štátom členský štát, v kto-
rom žiadateľ získal odbornú kvalifi káciu 
na výkon povolania alebo odbornú spô-
sobilosť na výkon odbornej činnosti,

f) regulačným orgánom domovského štá-
tu orgán štátnej správy, profesijná komo-
ra alebo profesijné združenie, ktoré pod-
ľa práva domovského štátu je orgánom 
oprávneným uznávať odborné kvalifi ká-
cie pre povolanie autorizovaný geodet 
a kartograf,

g) kvalifi kačnou skúškou skúška spôsobi-
losti na výkon odbornej činnosti autorizo-
vaného geodeta a kartografa.
 
§ 3
Komora

(1) Komora je samosprávna stavovská 
organizácia autorizovaných geodetov 
a kartografov.

(2) Komora je právnickou osobou so síd-
lom v Bratislave.
 
§ 4
Pôsobnosť komory

Komora
a)  zastupuje, obhajuje a presadzuje profe-

sijné, sociálne a hospodárske záujmy au-
torizovaných geodetov a kartografov,

b)  vydáva a odníma oprávnenie autorizova-
ného geodeta a kartografa,

c)  vedie a vykonáva zápis a zmenu údajov v

1. zozname a
2. registri,

d) zabezpečuje správu mandátnych certifi -
kátov autorizovaných geodetov a karto-
grafov,

e) dbá na to, že autorizovaní geodeti a kar-
tografi  vykonávajú činnosti odborne 
a spôsobom ustanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktoré 
upravujú ich postavenie a výkon činnosti 
a predpismi komory,

f) organizuje a riadi vykonávanie kvalifi kač-
nej skúšky, preskúšanie a vykonávanie 
kompenzačných opatrení,2)

g) určuje rozsah, formu a obsah kvalifi -
kačnej skúšky, preskúšania, vykonáva-
nia kompenzačných opatrení a ďalšieho 
vzdelávania členov komory,

h) uznáva odbornú kvalifi káciu autorizova-
ného geodeta a kartografa,3) posudzu-
je jeho bezúhonnosť a uznáva doklady 
o poistení zodpovednosti za škodu,

i) vedie disciplinárne konanie proti autorizo-
vaným geodetom a kartografom a ukladá 
disciplinárne opatrenia,

j) vydáva predpisy komory, ktorými sú naj-
mä stanovy komory, organizačný poria-
dok, skúšobný poriadok, volebný poriadok, 
disciplinárny poriadok, etický kódex auto-
rizovaného geodeta a kartografa a cenník 
administratívnych činností komory a zve-
rejňuje ich na svojom webovom sídle,

k) určuje sumu úhrady za
1. účasť na kvalifi kačnej skúške,
2. vydanie oprávnenia autorizovaného 

geodeta a kartografa,
3. členský príspevok na činnosť komo-

ry a
4. vykonanie kompenzačného opatrenia,

l) spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kar-
tografi e s vysokými školami a strednými 
školami, právnickými osobami a fyzic-
kými osobami-podnikateľmi uskutočňu-
júcimi výskum a vývoj a orgánmi štátnej 
správy a vytvára podmienky na zvyšova-

Úplné znenie zákona NR SR č. 487/2021 Z. z. 
o Komore geodetov a kartografov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
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nie odbornosti a kvalifi kácie svojich čle-
nov,

m) zabezpečuje výmenu odborných poznat-
kov s odbornými komorami v Slovenskej 
republike aj v zahraničí, vykonáva pora-
denskú, expertíznu, osvetovú, propagač-
nú činnosť a vydáva bulletin komory,

n)  spolupracuje s Úradom geodézie, karto-
grafi e a katastra Slovenskej republiky pri 
tvorbe všeobecne záväzných právnych 
predpisov,

o)  spolupracuje s právnickými osobami 
v zahraničí, ktoré majú postavenie ob-
dobné postaveniu komory a s inými re-
gulačnými orgánmi domovského štátu 
vo veciach splnenia podmienok a zápisu 
usadených a hosťujúcich autorizovaných 
geodetov a kartografov.
 
§ 5
Financovanie činnosti komory

Komora fi nancuje svoju činnosť z vlast-
ných príjmov a hospodári so svojím majet-
kom. Zdrojmi príjmov komory sú členské 
príspevky, úhrady za účasť na kvalifi kač-
ných skúškach, vykonanie kompenzačné-
ho opatrenia, účasť na preskúšaní, úhra-
dy nákladov za administratívnu činnosť 
komory, úhrady za vydanie oprávnenia 
autorizovaného geodeta a kartografa, po-
kuty uložené v disciplinárnom konaní, vý-
nosy z vlastného majetku, dobrovoľné prí-
spevky, dary od fyzických osôb a právnic-
kých osôb a ďalšie príjmy.
  
§ 6
Zoznam

(1) Komora zapíše do zoznamu fyzickú 
osobu, ak
a)  je spôsobilá na právne úkony v plnom 

rozsahu,
b)  je bezúhonná; za bezúhonného sa nepo-

važuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 
za trestný čin súvisiaci s výkonom povo-
lania a jeho trest nebol zahladený,

c)  zloží kvalifi kačnú skúšku pred komorou 
alebo preukáže osobitnú odbornú spô-
sobilosť na výkon činnosti autorizované-
ho geodeta a kartografa osvedčením4) 
alebo preukáže uznanie odbornej kvali-
fi kácie získanej v členskom štáte alebo 
v tretej krajine alebo úspešne absolvuje 
preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 
12 ods. 5 druhej vety,

d)  má uzavreté poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom 
činnosti autorizovaného geodeta a karto-
grafa,

e)  zloží sľub,
f)  zaplatí úhradu za účasť na kvalifi kačnej 

skúške, na preskúšaní alebo úhradu za 
vykonanie kompenzačných opatrení,

g)  zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia au-
torizovaného geodeta a kartografa,

h)  zaplatí členský príspevok komore,
i)  nemá právoplatne uložené disciplinárne 

opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.

(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom 
z registra trestov. Na preukázanie bezúhon-
nosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzic-
ká osoba komore údaje potrebné na vyžiada-
nie výpisu z registra trestov.5) Fyzická osoba, 
ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, 
preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra 
trestov vydaným príslušným orgánom kraji-
ny, ktorej je štátnym príslušníkom; ak sa taký 
doklad v danej krajine nevydáva, nahrádza 
výpis z registra trestov rovnocenná listina vy-
daná príslušným súdnym orgánom alebo ad-
ministratívnym orgánom alebo čestné vyhlá-
senie osvedčené príslušným orgánom kraji-
ny. Výpis z registra trestov alebo listina, ktorá 
ho nahrádza, musia byť opatrené osvedče-
ním podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná6) a predložené 
spolu s osvedčeným prekladom do štátneho 
jazyka, ak osobitný predpis alebo medziná-
rodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 
viazaná neustanovuje inak; na listiny vyda-
né v Českej republike sa povinnosť predložiť 
preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.

(3) Komora zapíše fyzickú osobu do zo-
znamu na základe písomnej žiadosti. Žia-
dosť sa podáva v štátnom jazyku na tlačive, 
ktoré komora zverejní na svojom webovom 
sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spô-
sob výkonu činnosti autorizovaného geode-
ta a kartografa podľa § 10 ods. 3.

(4) Žiadosť o zápis do zoznamu možno 
podať aj prostredníctvom okresného úra-
du, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného 
miesta7) (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak 
je žiadosť podaná prostredníctvom kontakt-
ného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje 
podľa odseku 12 písm. a) až f), i), j) a m). Ko-
mora oznámi kontaktnému miestu spôsob 
vybavenia žiadosti.

(5) Prílohou k žiadosti sú doklady preu-
kazujúce splnenie podmienok podľa odseku 
1, okrem písmen d) a h). Doklady sa pred-
kladajú v origináli alebo v úradne osvedče-
nej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne 
osvedčenom preklade do štátneho jazyka. 
Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený 
preklad dokladov v českom jazyku do štát-
neho jazyka nevyžaduje.

(6) Komora preskúma žiadosť a jej prí-
lohy do piatich pracovných dní odo dňa jej 
doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie 
o prijatí žiadosti8) alebo oznámi žiadateľovi 
nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí le-
hotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť 
pracovných dní. Ak fyzická osoba nedostat-
ky v určenej lehote neodstráni, komora roz-
hodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu 
do zoznamu.

(7) Komora zapíše fyzickú osobu do zo-
znamu do dvoch mesiacov odo dňa vydania 
potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak má žiadosť 
alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa 
prvej vety začína plynúť odo dňa odstráne-
nia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. 
Ak komora v lehote podľa prvej vety neroz-
hodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu 
do zoznamu, má sa za to, že komora fyzickú 
osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia 
lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapí-
sať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné 
odvolanie, o ktorom rozhoduje predstaven-
stvo.

(8) Správny poriadok sa vzťahuje na roz-
hodovanie o
a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvali-

fi kačnú skúšku,
b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zo-

znamu alebo registra,
c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo
d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.

(9) Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa 
podmienky podľa tohto zákona, má právo 
domáhať sa ochrany na súde proti rozhod-
nutiam komory podľa odseku 8.

(10) Kvalifi kačnú skúšku pred komorou 
môže vykonať fyzická osoba, ktorá má
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

získané v Slovenskej republike v študij-
nom odbore geodézia a kartografi a ale-
bo má uznaný doklad o vysokoškolskom 
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vzdelaní druhého stupňa v študijnom od-
bore geodézia a kartografi a9) a

b)  najmenej päť rokov odbornej praxe vo vy-
konávaní vybraných geodetických a kar-
tografi ckých činností10) alebo má doklad 
o uznaní odbornej kvalifi kácie získanej 
v zahraničí.

(11) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis 
do zoznamu skladá do rúk predsedu pred-
stavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubu-
jem na svoju česť a svedomie, že činnosť 
autorizovaného geodeta a kartografa bu-
dem vykonávať v súlade s Ústavou Sloven-
skej republiky, ústavnými zákonmi, zákon-
mi a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, Etickým kódexom autorizované-
ho geodeta a kartografa a podľa svojho naj-
lepšieho vedomia a svedomia, čestne, sve-
domite a nestranne.“

(12) Do zoznamu sa zapisuje
a) meno a priezvisko, titul,
b) dátum narodenia,
c) miesto trvalého pobytu, adresa pobytu v do-

movskom štáte alebo adresa pobytu,11)
d) miesto podnikania v Slovenskej republike,
e) rozsah vybraných geodetických a karto-

grafi ckých činností,
f) dátum vykonania kvalifi kačnej skúšky 

a dátum vydania osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti alebo dátum roz-
hodnutia o uznaní odbornej kvalifi kácie,

g) dátum zloženia sľubu,
h) dátum vydania a číslo oprávnenia autori-

zovaného geodeta a kartografa,
i) spôsob výkonu činnosti autorizovaného 

geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3,
j) identifi kačné údaje fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby, pre ktorú vykonáva čin-
nosť autorizovaného geodeta a kartogra-
fa, v rozsahu obchodné meno, sídlo ale-
bo miesto podnikania a identifi kačné čís-
lo organizácie, ak ide o spôsob výkonu 
činnosti autorizovaného geodeta a karto-
grafa podľa § 10 ods. 3 písm. b),

k) pozastavenie výkonu činnosti autorizova-
ného geodeta a kartografa,

l) právoplatné disciplinárne opatrenie,
m) kontaktné údaje autorizovaného geodeta 

a kartografa, elektronickú adresu a tele-
fónne číslo.

(13) Zoznam má verejnú časť a neverej-
nú časť. Komora zverejňuje údaje podľa od-
seku 12 písm. a), d), e), h) a k). Komora na 

základe súhlasu autorizovaného geodeta 
a kartografa údaje podľa odseku 12 písm. 
m) zverejní vo verejnej časti zoznamu.

(14) Zápisom do zoznamu sa fyzická oso-
ba stáva členom komory. Na základe zápi-
su do zoznamu komora vydá fyzickej osobe 
oprávnenie autorizovaného geodeta a karto-
grafa, úradnú pečiatku (ďalej len „pečiatka“) 
a mandátny certifi kát. Náležitosti pečiatky 
sú uvedené v prílohe č. 1.

(15) Zápisom do zoznamu vzniká fyzickej 
osobe právo overovať výsledky vybraných 
geodetických a kartografi ckých činností.

(16) Zmenu údajov uvedených v odseku 
12 je autorizovaný geodet a kartograf povin-
ný písomne oznámiť komore do 15 dní odo 
dňa ich zmeny.

(17) Ak má komora pochybnosti o pra-
vosti a úplnosti predložených dokladov, 
ktorými fyzická osoba preukazuje splnenie 
podmienok podľa odsekov 1 a 10 alebo sa 
komora dozvie o skutočnosti, ktorá môže 
byť prekážkou na zapísanie do zoznamu, ko-
mora je oprávnená požiadať príslušný orgán 
Slovenskej republiky alebo príslušný orgán 
štátu, ktorý doklad vydal o potvrdenie au-
tentickosti predloženého dokladu alebo po-
tvrdenie, že fyzická osoba spĺňa požiadavky 
z hľadiska vzdelania a odbornej prípravy.

 
§ 7
Osobitné ustanovenia pre hosťujúceho 
autorizovaného geodeta a kartografa

(1) Hosťujúci autorizovaný geodet a kar-
tograf je oprávnený vykonávať činnosť auto-
rizovaného geodeta a kartografa na území 
Slovenskej republiky na dočasnom a príleži-
tostnom základe za podmienok a spôsobom 
ustanoveným týmto zákonom.

(2) Do registra komora zapíše
a)  pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, 

že
1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. nemá obmedzený alebo zakázaný vý-

kon činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa,

4. je oprávnený vykonávať geodetickú 
alebo kartografi ckú činnosť v člens-
kom štáte a má doklad o vysokoškols-

kom vzdelaní v študijnom odbore geo-
dézia a kartografi a vydaný vysokou 
školou v členskom štáte,

5. úspešne vykoná kompenzačné opat-
renie podľa § 8, ak ho komora pova-
žuje za potrebné vykonať,

6. má uzavreté poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú v súvislosti s vý-
konom činnosti autorizovaného geo-
deta a kartografa s platnosťou pre 
územie Slovenskej republiky,

b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri 
opakovanom hosťovaní, toho, kto spĺňa 
požiadavky podľa písmena a) druhého, 
tretieho a šiesteho bodu, a ktorých splne-
nie komora preverí.

(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do 
registra (ďalej len „uchádzač“) skladá do 
rúk predsedu predstavenstva komory sľub 
podľa § 6 ods. 11.

(4) Komora zapíše do registra uchádza-
ča do jedného mesiaca odo dňa, keď je je-
ho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa 
prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať 
uchádzača do registra, má sa za to, že ko-
mora uchádzača do registra zapísala dňom 
uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmiet-
nutí zapísať uchádzača do registra je prí-
pustné odvolanie, o ktorom rozhoduje pred-
stavenstvo. Ak uchádzač nevykoná úspešne 
kompenzačné opatrenie podľa § 8, komora 
ho do registra nezapíše.

(5) Na základe zápisu do registra vydá 
komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúce-
ho autorizovaného geodeta a kartografa, pe-
čiatku a mandátny certifi kát. Náležitosti pe-
čiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta 
a kartografa sú uvedené v prílohe č. 2.

(6) Zápisom do registra vzniká uchádza-
čovi právo overovať výsledky vybraných geo-
detických a kartografi ckých činností.

(7) Do registra sa okrem údajov podľa 
§ 6 ods. 12 písm. a) až e) a g) až m) zapisujú 
aj údaje o uchádzačovi v rozsahu
a) označenie a adresa regulačného orgánu 

domovského štátu,
b) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
c) doba platnosti, na ktorú je zapísaný v re-

gistri,
d)  dátum zápisu do registra.
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(8) Povinnosti podľa § 6 ods. 3 až 6, 8, 
10, 11 a 16, § 9 až 11, § 12 ods. 1 písm. a) 
až g), i), ods. 2 až 8, § 13 ods. 2 písm. d) až 
g) a § 20 a predpisov komory sa primerane 
vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného 
geodeta a kartografa zapísaného v registri.

 
§ 8
Kompenzačné opatrenia

(1) Ak komora do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti uchádzača o zápis do re-
gistra zistí podstatný rozdiel medzi odbor-
nou kvalifi káciou uchádzača a odbornou 
kvalifi káciou, ktorá sa vyžaduje v Sloven-
skej republike, nariadi vykonať kompenzač-
né opatrenie na vykonávanie vybraných ge-
odetických a kartografi ckých činností podľa 
osobitného predpisu.1)

(2) Kompenzačné opatrenie podľa od-
seku 1 uchádzač vykoná pred komorou. 
Ak ide o výkon geodetických a kartografi c-
kých činností, výsledky ktorých sa prebera-
jú do katastra nehnuteľností, kompenzačné 
opatrenie uchádzač vykoná pred Úradom 
geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej 
republiky.

 
§ 9
Poistenie zodpovednosti za škodu

(1) Autorizovaný geodet a kartograf zod-
povedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti 
s vykonávaním svojej činnosti; zodpovedá aj 
za škodu, ktorú spôsobí osoba, ktorá koná 
v jeho mene ako jeho zamestnanec alebo je-
ho zástupca na základe splnomocnenia.

(2) Autorizovaný geodet a kartograf je 
povinný pri zápise do zoznamu alebo regis-
tra preukázať komore, že má poistenie zod-
povednosti za škodu. Poistenie zodpoved-
nosti za škodu musí trvať počas celej doby 
zápisu v zozname alebo v registri; to neplatí 
počas pozastavenia výkonu činnosti autori-
zovaného geodeta a kartografa. Autorizova-
ný geodet a kartograf je povinný na písom-
nú výzvu komory predložiť v určenej lehote 
na nahliadnutie poistnú zmluvu o poistení 
zodpovednosti za škodu.

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú po-
istnú zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu (ďalej len „hromadná poistná zmlu-
va“). Ak autorizovaný geodet a kartograf 

pristúpi k hromadnej poistnej zmluve, je po-
vinný platiť komore poistné v sume a spô-
sobom dohodnutým v hromadnej poistnej 
zmluve; odsek 2 sa neuplatňuje. Autorizo-
vaný geodet a kartograf môže svoj súhlas 
s hromadnou poistnou zmluvou odvolať, ak 
komore preukáže, že má uzatvorenú samo-
statnú poistnú zmluvu o poistení zodpoved-
nosti za škodu. Autorizovanému geodetovi 
a kartografovi zaniká poistenie zodpoved-
nosti za škodu z hromadnej poistnej zmluvy 
dňom oznámenia komory o vyčiarknutí auto-
rizovaného geodeta a kartografa z hromad-
nej poistnej zmluvy alebo uplynutím lehoty 
na zaplatenie poistného komore.

 
§ 10
Spôsob výkonu vybraných geodetic-
kých a kartografi ckých činností

(1) Výkonom činnosti autorizovaného ge-
odeta a kartografa sa na účely tohto záko-
na rozumie autorizačné overenie skutočnos-
ti, či je dokumentácia obsahujúca výsledky 
vybraných geodetických a kartografi ckých 
činností (ďalej len „dokumentácia“) vyhoto-
vená tak, že svojim obsahom a náležitosťa-
mi zodpovedá všeobecne záväzným práv-
nym predpisom a technickým predpisom.

(2) Autorizovaný geodet a kartograf vy-
koná v rozsahu potrebnom na autorizačné 
overenie
a)  kontrolu podkladov použitých pri vyhoto-

vení dokumentácie,
b)  kontrolu metodického postupu meraní 

a výpočtov vykonaných pri vyhotovení do-
kumentácie a ich výsledkov,

c)  merania a výpočty s cieľom zabezpečiť 
nezávislú kontrolu výsledkov uvedených 
v dokumentácii.

(3) Autorizovaný geodet a kartograf mô-
že vykonávať činnosť autorizovaného geode-
ta a kartografa
a)  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpo-

vednosť,
b)  v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby ako jej zamestna-
nec, spoločník alebo konateľ.

(4) Ustanovenia upravujúce povinnos-
ti autorizovaného geodeta a kartografa vo 
vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamest-
nanca, spoločníka a konateľa.

(5) Autorizovaný geodet a kartograf pri 
výkone svojej činnosti postupuje nezávis-
le, nestranne a v súlade so všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi. Autorizova-
ný geodet a kartograf odmietne pokyny za-
mestnávateľa, ak si myslí, že sú v rozpore 
so zákonom, s inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, technickými špecifi ká-
ciami a s predpismi komory; takéto odmiet-
nutie pokynu zamestnávateľa sa nepovažuje 
za porušenie pracovnej disciplíny.

 
§ 11
Pozastavenie výkonu činnosti

(1) Komora pozastaví autorizovanému 
geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak
a)  sa začne konanie o jeho spôsobilosti na 

právne úkony, a to až do právoplatného 
skončenia konania,

b)  je proti nemu vznesené obvinenie zo spá-
chania úmyselného trestného činu súvi-
siaceho s výkonom povolania, a to až do 
právoplatného skončenia trestného ko-
nania,

c)  o to sám písomne požiada,
d)  nezaplatí pokutu do troch mesiacov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia, ktorým je uložené disciplinárne 
opatrenie peňažná pokuta,

e)  nezaplatí trovy disciplinárneho konania 
do troch mesiacov odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je 
uložené disciplinárne opatrenie.

(2) Komora môže pozastaviť autorizova-
nému geodetovi a kartografovi výkon čin-
nosti, ak sa proti nemu začne disciplinárne 
konanie až do jeho právoplatného skonče-
nia.

(3) Účinky pozastavenia výkonu činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa, zákaz 
používania pečiatky a deaktivovanie man-
dátneho certifi kátu nastávajú dňom
a)  doručenia právoplatného rozhodnutia 

komory o pozastavení výkonu činnosti,
b)  uvedeným v písomnej žiadosti o pozasta-

venie výkonu činnosti autorizovaného ge-
odeta a kartografa podľa odseku 1 písm. 
c), alebo

c)  doručenia písomnej žiadosti o poza-
stavenie výkonu činnosti podľa odseku 
1 písm. c), ak v žiadosti nie je uvedený 
deň, ku ktorému má byť činnosť pozasta-
vená.
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(4) Ak má autorizovaný geodet a karto-
graf pozastavený výkon činnosti, je povin-
ný do siedmich pracovných dní odo dňa po-
zastavenia činnosti vrátiť komore oprávne-
nie na vykonávanie činnosti autorizovaného 
geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny 
certifi kát.

(5) Pozastavenie výkonu činnosti autori-
zovaného geodeta a kartografa nemá vplyv 
na už zaplatený členský príspevok a uhrade-
nú sumu na poistenie.

(6) Na základe žiadosti autorizovaného 
geodeta a kartografa komora pozastave-
nie výkonu činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa zruší rozhodnutím, ak zaniknú 
dôvody pozastavenia výkonu činnosti.

(7) Komora záznam o pozastavení výko-
nu činnosti autorizovaného geodeta a kar-
tografa vymaže zo zoznamu dňom vydania 
rozhodnutia podľa odseku 6 a autorizované-
mu geodetovi a kartografovi vráti oprávne-
nie na vykonávanie činnosti autorizovaného 
geodeta a kartografa, pečiatku a aktivuje 
mu mandátny certifi kát.

(8) Ak je výkon činnosti autorizovaného 
geodeta a kartografa pozastavený dlhšie 
ako päť rokov, komora môže nariadiť jeho 
preskúšanie. Preskúšanie nemôže komora 
nariadiť autorizovanému geodetovi a kar-
tografovi, ak má kvalifi kačnú skúšku podľa 
osobitného predpisu.4)

(9) Ak komora nariadi preskúšanie auto-
rizovaného geodeta a kartografa podľa od-
seku 8, rozhodne o zrušení pozastavenia 
výkonu činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa až po úspešnom vykonaní pre-
skúšania.

(10) Ak súd zruší rozhodnutie komory 
o pozastavení výkonu činnosti autorizova-
ného geodeta a kartografa, autorizovaný 
geodet a kartograf je oprávnený vykonávať 
činnosť autorizovaného geodeta a kartogra-
fa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia sú-
du. Komora vráti autorizovanému geodeto-
vi a kartografovi oprávnenie na vykonávanie 
činnosti autorizovaného geodeta a kartogra-
fa, pečiatku, aktivuje mu mandátny certifi kát 
a vymaže zo zoznamu záznam o pozastave-
ní výkonu činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa.

(11) O odvolaní proti rozhodnutiu komory 
o pozastavení výkonu činnosti autorizované-
ho geodeta a kartografa rozhoduje predsta-
venstvo.

(12) Rozhodnutie o pozastavení výkonu 
činnosti autorizovaného geodeta a kartogra-
fa podľa odseku 1 písm. c) sa vyznačí v zo-
zname alebo v registri. Proti tomuto rozhod-
nutiu nie je prípustné odvolanie.

 
§ 12
Vyčiarknutie zo zoznamu

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu toho 
kto
a) zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
b)  má obmedzenie spôsobilosti na právne 

úkony,
c)  stratí bezúhonnosť,
d)  má právoplatne uložené disciplinárne 

opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,
e)  nemá osvedčenie o osobitnej odbornej 

spôsobilosti alebo doklad, ktorý preu-
kazuje osobitnú odbornú spôsobilosť 
v členskom štáte,

f)  nie je poistený proti škode spôsobenej 
výkonom činnosti autorizovaného geode-
ta a kartografa,

g)  je zapísaný na základe nesprávnych, ne-
pravdivých alebo neúplných údajov,

h)  je v omeškaní so zaplatením členského 
príspevku a tento nezaplatí ani do 30 dní 
po doručení výzvy na zaplatenie,

i)  písomne požiada komoru o vyčiarknutie 
zo zoznamu.

(2) Účinky vyčiarknutia zo zoznamu na-
stávajú dňom doručenia právoplatného roz-
hodnutia komory o vyčiarknutí zo zoznamu; 
týmto dňom komora deaktivuje aj mandátny 
certifi kát.

(3) Ak je autorizovaný geodet a kartograf 
vyčiarknutý zo zoznamu, je povinný do sied-
mich pracovných dní od vyčiarknutia vrátiť 
komore oprávnenie na vykonávanie činnos-
ti autorizovaného geodeta a kartografa, pe-
čiatku a mandátny certifi kát; pri úmrtí fyzic-
kej osoby kancelária komory požiada o vrá-
tenie pečiatky a mandátneho certifi kátu 
pozostalých.

(4) Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí zo zo-
znamu podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) nie 
je prípustné odvolanie.

(5) Fyzická osoba môže písomne požia-
dať o opätovný zápis do zoznamu podľa § 
6 ods. 3 až 5, ak zaniknú dôvody uvedené 
v odseku 1, okrem písmena h), a po úhra-
de administratívnych nákladov, ktoré súvi-
sia s vyčiarknutím a opätovným zápisom do 
zoznamu. Ak od vyčiarknutia zo zoznamu 
uplynie viac ako päť rokov, fyzická osoba je 
povinná zúčastniť sa preskúšania; to nepla-
tí, ak má fyzická osoba kvalifi kačnú skúšku 
podľa osobitného predpisu.4)

(6) Fyzická osoba, ktorá je vyčiarknutá zo 
zoznamu z dôvodu podľa odseku 1 písm. h), 
môže požiadať o opätovný zápis do zozna-
mu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od 
vyčiarknutia zo zoznamu a po úhrade všet-
kých záväzkov, ktoré jej vzniknú vo vzťahu 
ku komore.

(7) Komora vyčiarkne z registra toho,
a)  kto spĺňa dôvody podľa odseku 1, okrem 

písmena h),
b)  komu uplynie lehota, na ktorú je zapísaný 

do registra a táto nie je predĺžená,
c)  o koho vyčiarknutie požiada regulačný 

orgán domovského štátu alebo členské-
ho štátu.

(8) Na opätovný zápis do registra sa pri-
merane vzťahuje odsek 5.

§ 13
Práva a povinnosti člena komory

(1) Člen komory je oprávnený
a)  zúčastňovať sa a aktívne sa podieľať na 

činnosti komory a jej orgánov,
b)  voliť a byť volený do orgánov komory,
c)  predkladať vlastné návrhy a požadovať 

od komory podporu na ochranu svo-
jich oprávnených záujmov, vyplývajúcich 
z člen s tva v komore,

d)  využívať pomoc komory pri rozširovaní 
svojich znalostí.

(2) Člen komory je povinný
a)  dbať o dobré meno komory, dodržiavať 

predpisy komory,
b)  platiť riadne a včas členský príspevok, 

okrem doby, na ktorú má člen komory 
pozastavený výkon činnosti,

c)  sústavne sa vzdelávať,
d)  dodržiavať Etický kódex autorizovaného 

geodeta a kartografa,
e)  vykonávať činnosť autorizovaného geo-
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deta a kartografa v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, technic-
kými špecifi káciami a s predpismi komo-
ry,

f)  na dokumentoch uvádzať svoje meno 
a priezvisko, evidenčné číslo oprávnenia 
na vykonávanie činnosti autorizovaného 
geodeta a kartografa, používať odtlačok 
pečiatky alebo mandátny certifi kát,

g)  mať poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone činnosti autorizo-
vaného geodeta a kartografa,

h)  oznámiť komore všetky skutočnosti ne-
vyhnutné na riadne vedenie zoznamu 
a všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dô-
vodom na pozastavenie výkonu činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa ale-
bo na vyčiarknutie zo zoznamu a každú 
ich zmenu, a to do 15 dní od ich vzniku.

(3) Záväzky, ktoré autorizovanému geo-
detovi a kartografovi vzniknú vo vzťahu ku 
komore počas výkonu činnosti autorizova-
ného geodeta a kartografa, nezanikajú vy-
čiarknutím zo zoznamu.

(4) Práva a povinnosti členov komory 
bližšie určujú stanovy komory a ďalšie pred-
pisy komory.

(5) Komora spracúva osobné údaje au-
torizovaných geodetov a kartografov, a to 
v rozsahu potrebnom na plnenie povinností 
komory, najmä údajov potrebných podľa § 
6 a 7, údajov potrebných na poistenie pod-
ľa § 9, údajov potrebných podľa § 10 ods. 3, 
údajov potrebných na disciplinárne konanie 
podľa § 20 a 21, údajov potrebných na po-
súdenie dôvodov pozastavenia výkonu čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa 
a dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu alebo 
registra. Ak autorizovaný geodet a kartograf 
pristúpi k hromadnej poistnej zmluve uzatvo-
renej podľa § 9 ods. 3, komora je oprávnená 
na oznámenie o pristúpení k hromadnej po-
istnej zmluve a trvania jeho poistenia, usku-
točniť aj prenos osobných údajov konkrétnej 
vybranej poisťovni v rozsahu osobných úda-
jov potrebných na zabezpečenie plnenia zo 
zmluvy v prospech autorizovaného geodeta 
a kartografa, ako aj uhradenej poistnej sumy. 
Komora je oprávnená na splnenie povinnos-
ti podľa § 6 ods. 12 osobné údaje v rozsahu 
verejnej časti zoznamu alebo na základe žia-
dosti aj údaje v rozsahu § 6 ods. 12 písm. m) 
zverejniť na svojom webovom sídle.

 

§ 14
Orgány komory

(1) Orgánmi komory sú
a)  valné zhromaždenie členov komory (ďa-

lej len „valné zhromaždenie“),
b)  predstavenstvo,
c)  skúšobná a autorizačná komisia,
d)  disciplinárna komisia,
e)  dozorná rada.

(2) Funkcie v orgánoch komory podľa od-
seku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezluči-
teľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory 
je trojročné. Člen orgánu komory vykonáva 
funkciu až do zvolenia nového člena orgá-
nu komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie 
presiahne tri roky.

(3) Členovia komory môžu vykonávať vo-
lebné alebo hlasovacie právo aj elektronic-
ky; podmienky voľby alebo hlasovania určí 
ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje 
alebo zvoláva.

(4) Komora môže zriaďovať aj poradné 
orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti po-
radných orgánov komory určia predpisy ko-
mory.

(5) Funkcie v orgánoch komory sú čest-
né a nezastupiteľné, členovia orgánov ko-
mory podľa odseku 1 písm. b) až e) a čle-
novia poradných orgánov podľa odseku 
4 majú právo na náhradu za stratu času pri 
výkone funkcie v orgánoch komory v sume 
schválenej valným zhromaždením a náhra-
du hotových výdavkov.

 
§ 15
Valné zhromaždenie

(1) Najvyšším orgánom komory je valné 
zhromaždenie.

(2) Valné zhromaždenie tvoria všetci čle-
novia komory.

(3) Valné zhromaždenie zasadá najme-
nej raz za rok. Ak o zvolanie zasadnutia val-
ného zhromaždenia požiada aspoň jedna 
pätina členov komory, predstavenstvo je po-
vinné zvolať mimoriadne zasadnutie valné-
ho zhromaždenia najneskôr do troch mesia-
cov od predloženia žiadosti.

(4) Valné zhromaždenie je uznášania-
schopné, ak je prítomná aspoň polovica 
všetkých členov komory. Ak valné zhromaž-
denie nie je ani hodinu po začatí zasadnutia 
uznášaniaschopné, môže sa valné zhromaž-
denie platne uznášať, ak je prítomná najme-
nej jedna tretina všetkých členov komory. 
Na platnosť uznesenia valného zhromažde-
nia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčši-
ny prítomných členov komory.

(5) Valné zhromaždenie najmä
a)  volí a odvoláva predsedu a podpredsedu 

predstavenstva, ďalších členov predstaven-
stva, ako aj členov orgánov komory podľa 
§ 14 ods. 1 písm. d) a e) a ich predsedov,

b)  schvaľuje Etický kódex autorizovaného 
geodeta a kartografa,

c)  schvaľuje predpisy o vnútornej organizá-
cii a činnosti komory, najmä stanovy ko-
mory, rokovací poriadok, volebný poria-
dok, skúšobný poriadok, disciplinárny 
poriadok a cenník komory za administra-
tívnu činnosť,

d)  schvaľuje sumu úhrady za
1.  členský príspevok,
2.  vykonanie kvalifi kačnej skúšky,
3.  preskúšanie,
4.  vykonanie kompenzačného opatrenia,
5.  vydanie oprávnenia na vykonáva-

nie činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa a

6.  výdavky a náhradu za stratu času pri 
výkone funkcií v orgánoch komory 
a v poradných orgánoch,

e)  schvaľuje rozpočet komory,
f)  schvaľuje ročnú účtovnú závierku na zá-

klade vyjadrenia dozornej rady.
 
§ 16
Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo je riadiacim a výkon-
ným orgánom komory. Riadi a zabezpečuje 
činnosť komory medzi zasadnutiami valné-
ho zhromaždenia. Predstavenstvo má deväť 
členov.

(2) Na čele predstavenstva je predseda, 
ktorý riadi a organizuje jeho činnosť, koná 
v mene komory a zastupuje komoru navo-
nok. Predsedu zastupuje v rozsahu jeho 
práv a povinností podpredseda.

(3) Predstavenstvo sa schádza spravidla 
raz za tri mesiace.
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(4) Predstavenstvo najmä
a)  zvoláva a pripravuje program valného 

zhromaždenia,
b)  hospodári s fi nančnými prostriedkami 

a spravuje majetok komory, vyberá člen-
ské príspevky alebo iné poplatky, o kto-
rých rozhodne valné zhromaždenie,

c)  vymenúva a odvoláva predsedu a členov 
skúšobnej a autorizačnej komisie,

d)  rozhoduje
1.  o zápise do zoznamu alebo registra,
2.  ako druhostupňový orgán o neumož-

není fyzickej osobe vykonať kvalifi kač-
nú skúšku, odmietnutí zapísať fyzic-
kú osobu do zoznamu alebo registra, 
pozastavení činnosti autorizovaného 
geo deta a kartografa podľa § 11 ale-
bo vyčiarknutí zo zoznamu alebo re-
gistra podľa § 12,

3.  ako druhostupňový orgán o odvolaní 
proti rozhodnutiu disciplinárnej komi-
sie; konanie upravuje disciplinárny po-
riadok,

e)  vedie zoznam a register,
f)  vedie evidenciu členov komory,
g)  na návrh skúšobnej a autorizačnej komi-

sie, ako aj na základe osvedčenia,12) vy-
dáva oprávnenie na vykonávanie činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa,

h)  zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štát-
nej správy, s orgánmi územnej samosprá-
vy a s inými profesijnými organizáciami,

i)  určuje rozsah a formu sústavného vzde-
lávania,

j)  zriaďuje poradné orgány, vymenúva a od-
voláva ich členov,

k)  určuje hlavné smery a rámcové pravidlá 
medzinárodnej spolupráce,

l)  plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradí valné 
zhromaždenie.
 
§ 17
Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom 
komory.

(2) Dozorná rada má päť členov.

(3) Na čele dozornej rady je predseda, 
ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

(4) Dozorná rada
a)  kontroluje plnenie uznesení valného zhro-

maždenia,
b)  kontroluje činnosť orgánov komory,

c)  kontroluje hospodárenie s fi nančnými 
prostriedkami komory,

d)  predkladá valnému zhromaždeniu vyjad-
renie k ročnej účtovnej závierke vrátane 
odporúčania na jej schválenie alebo ne-
schválenie,

e)  predkladá predstavenstvu návrhy na od-
stránenie zistených nedostatkov,

f)  predkladá valnému zhromaždeniu revíz-
nu správu obsahujúcu aj správu o jej čin-
nosti za predchádzajúci rok.
 
§ 18
Skúšobná a autorizačná komisia

(1) Skúšobná a autorizačná komisia je 
orgán komory, ktorý zabezpečuje organizá-
ciu a vykonanie kvalifi kačnej skúšky, kom-
penzačných opatrení, posudzuje splnenie 
kvalifi kačných podmienok na zápis do zo-
znamu a v súčinnosti s ostatnými orgánmi 
komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie čle-
nov komory.

(2) Skúšobná a autorizačná komisia má 
najmenej päť členov. Skladá sa z členov ko-
mory a z ďalších odborníkov z vedeckých 
inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavov-
ských organizácií.

(3) Na čele skúšobnej a autorizačnej ko-
misie je predseda, ktorý riadi a organizuje 
jej činnosť.

 
§ 19
Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia je orgánom ko-
mory na výkon disciplinárnej právomoci nad 
autorizovanými geodetmi a kartografmi.

(2) Disciplinárna komisia má sedem čle-
nov.

(3) Na čele disciplinárnej komisie je pred-
seda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

(4) Disciplinárna komisia najmä
a)  prijíma podnety, zisťuje a prešetruje po-

rušenie povinnosti ustanovenej týmto zá-
konom, ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, technickými špecifi -
káciami a predpismi komory, zisťuje a pre-
šetruje nekvalitnú odbornú činnosť a pri 
porušení ukladá disciplinárne opatrenie, 
ak nejde o priestupok alebo trestný čin,

b)  vydáva rozhodnutia o uložení disciplinár-
neho opatrenia a vedie ich evidenciu.
 
§ 20
Disciplinárne konanie

(1) Podnet na začatie disciplinárneho 
konania môže podať disciplinárnej komi-
sii orgán komory, člen komory alebo tretia 
osoba. Disciplinárna komisia môže začať 
disciplinárne konanie aj z vlastného podne-
tu.

(2) Disciplinárne konanie možno začať 
do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení 
povinnosti disciplinárna komisia dozvie, naj-
neskôr do troch rokov odo dňa kedy k poru-
šeniu povinnosti došlo.

(3) Disciplinárne konanie začína discipli-
nárna komisia doručením oznámenia oso-
be, proti ktorej je vedené disciplinárne ko-
nanie.

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárne-
ho opatrenia je písomné a obsahuje označe-
nie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, výrok, 
odôvodnenie, poučenie o opravnom pros-
triedku a podpis oprávnenej osoby.

(5) Disciplinárna komisia je povinná 
rozhodnúť do troch mesiacov od začatia 
disciplinárneho konania a v osobitne zloži-
tých prípadoch najneskôr do šiestich mesia-
cov alebo v tejto lehote postúpiť podnet na 
prešetrenie oprávneným orgánom.

(6) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komi-
sie o uložení disciplinárneho opatrenia sa 
môže osoba, proti ktorej je vedené discipli-
nárne konanie odvolať do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia. Včas podané odvolanie má 
odkladný účinok.

(7) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, 
ktoré rozhodnutie disciplinárnej komisie po 
preskúmaní potvrdí alebo zruší. Ak predsta-
venstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti 
vec disciplinárnej komisii na nové konanie 
a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je ná-
zorom predstavenstva viazaná. Rozhodnu-
tie o odvolaní je konečné a nemožno sa pro-
ti nemu odvolať. Rozhodnutie o odvolaní je 
preskúmateľné súdom.

(8) Osoba, proti ktorej je vedené discipli-
nárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vznik-
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nú v disciplinárnom konaní. Ak disciplinár-
na komisia rozhodne, že osoba porušila po-
vinnosť, zaviaže ju uhradiť komore aj trovy 
disciplinárneho konania do 15 dní od právo-
platnosti rozhodnutia.

(9) Podrobnosti o postupe orgánov ko-
mory pri disciplinárnom konaní, práva oso-
by, proti ktorej je vedené disciplinárne kona-
nie, sumu trov konania a pravidlá ich úhrady 
upraví disciplinárny poriadok komory, ktorý 
vydá komora.

 
§ 21
Disciplinárna zodpovednosť

(1) Za zavinené porušenie povinnosti 
člena komory alebo hosťujúceho autorizo-
vaného geodeta a kartografa ustanovenej 
týmto zákonom, ostatnými všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi, technickými 
špecifi káciami a predpismi komory, ak nej-
de o priestupok alebo trestný čin, discipli-
nárna komisia môže uložiť disciplinárne 
opatrenie, ktorým je
a) písomné napomenutie,
b)  pokuta od 500 eur do 5 000 eur,
c)  pozastavenie výkonu činnosti autorizova-

ného geodeta a kartografa až na 24 me-
siacov alebo do právoplatného skonče-
nia trestného konania, alebo

d)  vyčiarknutie zo zoznamu alebo registra 
až na 36 mesiacov.

(2) Disciplinárna komisia pri ukladaní 
disciplinárneho opatrenia prihliada najmä 
na rozsah a povahu porušenej povinnosti, 
na spôsob konania, následok a mieru zavi-
nenia.

(3) Ak disciplinárna komisia zistí, že člen 
komory alebo hosťujúci autorizovaný ge-
odet a kartograf naplnil svojím konaním zna-
ky priestupku alebo trestného činu, postúpi 
takýto podnet na prešetrenie oprávneným 
orgánom a v tomto rozsahu disciplinárne ko-
nanie zastaví.

(4) Pokuty sú príjmom komory.
  
§ 22
Vzťah k všeobecnému predpisu o služ-
bách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti autorizovaného geode-
ta a kartografa, na postup podania žiadosti 

o zápis do zoznamu, na rozhodnutie o zápi-
se do zoznamu a na výkon dozoru nad au-
torizovanými geodetmi a kartografmi podľa 
tohto zákona sa použijú ustanovenia vše-
obecného predpisu o službách na vnútor-
nom trhu,13) ak tento zákon neustanovuje 
inak.

 
§ 23
Prechodné ustanovenia

(1) Komora geodetov a kartografov pod-
ľa doterajšieho zákona je Komorou geode-
tov a kartografov podľa tohto zákona.

(2) Fyzická osoba zapísaná do zoznamu 
do 31. decembra 2021, sa považuje za auto-
rizovaného geodeta a kartografa zapísané-
ho do zoznamu podľa tohto zákona, okrem 
fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky hos-
ťujúceho autorizovaného geodeta a karto-
grafa, ktorú komora zapíše do registra.

(3) Ak má autorizovaný geodet a karto-
graf pozastavený výkon činnosti alebo je 
vyčiarknutý zo zoznamu k 31. decembru 
2021, na zrušenie pozastavenia alebo na 
opätovný zápis do zoznamu sa použije do-
terajší zákon.

(4) Disciplinárne konanie začaté a právo-
platne neskončené do 31. decembra 2021 
sa dokončí podľa doterajšieho zákona.

(5) Osvedčenie o osobitnej odbornej spô-
sobilosti, oprávnenie na výkon činnosti auto-
rizovaného geodeta a kartografa a pečiatka 
vydané autorizovanému geodetovi a karto-
grafovi do 31. decembra 2021 sa považu-
jú za osvedčenie o osobitnej odbornej spô-
sobilosti, oprávnenie na výkon činnosti auto-
rizovaného geodeta a kartografa a pečiatku 
podľa tohto zákona.

(6) Ak je komore doručená žiadosť o vy-
konanie kvalifi kačnej skúšky do 31. decem-
bra 2021, na vykonanie kvalifi kačnej skúšky 
sa použije doterajší zákon.

(7) Ak fyzickej osobe začne a neskončí 
adaptačné obdobie na uznanie vzdelania do 
31. decembra 2021 použije sa na jeho ak-
ceptáciu doterajší zákon.

(8) Ak je komore doručená žiadosť o zá-
pis do zoznamu do 31. decembra 2021 a žia-

dateľ nie je do 31. decembra 2021 zapísaný 
do zoznamu, na zápis sa použije tento zákon 
účinný od 1. januára 2022.

(9) Ak je geodet a kartograf zapísaný 
v zozname do 31. decembra 2021, je po-
vinný zosúladiť zapísané údaje v zozname 
s údajmi, ktoré sa zapisujú do zoznamu pod-
ľa § 6 ods. 12 do 31. marca 2022.

 
§ 24
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne zá-
väzné akty Európskej únie uvedené v prílo-
he č. 3.

 
§ 25
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore 
geodetov a kartografov v znení zákona č. 
512/2007 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. 
a zákona č. 125/2016 Z. z.

 
§ 26
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januá-
ra 2022

 
Príloha č. 1 k zákonu č. 487/2021 Z. z.
NÁLEŽITOSTI PEČIATKY 
AUTORIZOVANÉHO GEODETA 
A KARTOGRAFA

 
Pečiatka autorizovaného geodeta a kar-

tografa má priemer 36 mm. Na vonkaj-
šom kruhopise sa uvedie titul, meno, priez-
visko a text „Autorizovaný geodet a karto-
graf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie 
medzi dva spojovníky číslo oprávnenia au-
torizovaného geodeta a kartografa a text 
„Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) záko-
na NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Roz-
sah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah pod-
ľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. 
V strede pečiatky je umiestnený štátny znak 
Slovenskej republiky.14) Odtlačok pečiatky 
sa vyhotoví v červenej farbe.
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Príloha č. 2 k zákonu č. 487/2021 Z. z.
NÁLEŽITOSTI PEČIATKY HOSŤUJÚCEHO 
AUTORIZOVANÉHO GEODETA 
A KARTOGRAFA

Pečiatka hosťujúceho autorizovaného geo-
deta a kartografa má priemer 36 mm. Na 
vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, 
priezvisko a text „Hosťujúci autorizovaný ge-
odet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise 
sa uvedie medzi dva spojovníky číslo opráv-
nenia hosťujúceho autorizovaného geodeta 
a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. 
a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ 
alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) záko-
na NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah 
podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. 
V strede pečiatky je umiestnený štátny znak 
Slovenskej republiky. V kruhopise pod štát-
nym znakom Slovenskej republiky je uvede-
ná aj doba platnosti registrácie. Odtlačok 
pečiatky sa vyhotoví v červenej farbe.

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 487/2021 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE 
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamen-
tu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifi kácií (Ú. 
v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice 
Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 
(Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia 
Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 
2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), naria-
denia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 
2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. 
EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Ko-
misie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 
(Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Ko-
misie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 
(Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Ko-
misie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 
(Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012), smernice Ra-
dy 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ 
L 158, 10. 6. 2013), smernice Európske-
ho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. 
novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 
2013), delegovaného rozhodnutia Komisie 
(EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016 (Ú. v. 
EÚ L 134, 24. 5. 2016), delegovaného roz-
hodnutia Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. sep-
tembra 2017 (Ú. v. EÚ L 317, 1. 12. 2017), 

delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 
2019/608 zo 16. januára 2019 (Ú. v. EÚ 
L 104, 15. 4. 2019) a delegovaného rozhod-
nutia Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 
2020 (Ú. v. EÚ L 131, 24. 4. 2020).

2. Smernica Európskeho parlamen-
tu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. 
EÚ L 376, 27. 12. 2006).

Komentáre k prílohám

1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografi i v znení neskorších
predpisov.
2) Štvrtá časť zákona č. 422/2015 Z. z. 
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uzná-
vaní odborných kvalifi kácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
3) Piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.
4) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 215/1995 Z. z.
5) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
6) Dohovor o zrušení požiadavky vyššie-
ho overenia zahraničných verejných listín 
z 5. októbra 1961 (oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Sloven-
skej republiky č. 213/2002 Z. z.).
7) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o služ-
bách na vnútornom trhu a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
8) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
9) Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.
10) § 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.
11) Tretia časť zákona č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
12) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z.
13) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/ 
2010 Z. z.
14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych 
symboloch v znení neskorších predpisov.
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Fotogrametrické metódy merania pretvorenia 
stavebných konštrukčných prvkov a tvaru 
strojárenských súčiastok

1 Úvod

Fotogrametrické metódy merania sa na prvý 
pohľad principiálne odlišujú od tých geode-
tických, či už v zbere a spracovaní údajov, 
ale aj v niektorých výstupoch, keďže ide 
o rekonštrukciu reality z jej optických obra-
zov (snímok). Na druhej strane však existu-
je niekoľko analógií s geodetickými metó-
dami, ktoré mnohí často nevidia napriek to-
mu, že fotogrametrické metódy využívajú vo 
svojej praxi. Takými podobnosťami sú napr. 
priestorové pretínanie (snímková triangu-
lácia), fotogrametrické skenovanie (výsled-
kom je mračno bodov ako pri laserovom 
skenovaní) alebo fotogrametrická metóda 
časovej základnice na určenie posunov (po-
dobnosť so zámernou priamkou).

V každom prípade však fotogrametric-
ké metódy môžu poskytnúť určité možnosti 
a výhody ťažko alebo vôbec dosiahnuteľné 
konvenčnými geodetickými alebo fyzikálny-
mi meracími metódami.

Príspevok poukazuje na využitie fotogra-
metrických metód v oblasti zaťažovacích 
skúšok stavebných konštrukčných prvkov 
predovšetkým v laboratórnych podmien-
kach, na výhody oproti fyzikálnym metó-
dam, ktoré doteraz používajú stavební inži-
nieri, a kladie si aj ambíciu rozšíriť povedo-
mie o týchto možnostiach medzi odbornou 
geodetickou verejnosťou predovšetkým 
z oblasti inžinierskej geodézie.

Všetky uvedené príklady a prístupy na-
vrhli a realizovali autori príspevku, niekedy 

aj v kooperácii, približne od roku 2000, keď 
sa na Katedre geodézie Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave začala používať digitálna 
fotogrametria, a to vďaka príchodu digitál-
nych kamier a fotogrametrických softvérov 
na trh. V príspevku neuvádzame podrobne 
princípy použitých metód, zameriavame sa 
hlavne na aplikačnú stránku a opis základ-
ných výstupov, výhod aj problémov a, samo-
zrejme, dosiahnutej presnosti.

2  Meranie pretvorenia stavebných 
konštrukčných prvkov

V oblasti stavebníctva sa najčastejšie vy-
užívajú fyzikálne metódy merania pomo-
cou rôznych snímačov pretvorenia (merače 
zmien dĺžky na princípoch zmeny elektric-
kého napätia a magnetického poľa), ako je 
napríklad elektrický odporový tenzometer, 
LVDT (Linear Variable Differential Transfor-
mator) snímače alebo mechanické prílož-
né deformetre, či odchýlkomery a posuvné 
meradlá (obr. 1). Tieto snímače a zariadenia 
môžeme všeobecne charakterizovať:
• merajú len dĺžkovú (alebo uhlovú) 

zmenu,
• rozsah niekoľko mm až cm,
• rozlíšenie a presnosť rádovo 0,01 mm – 

0,0001 mm,
• potreba fyzického kontaktu 

s namáhaným konštrukčným prvkom,
• potreba kabeláže pri automatickom 

digitálnom odčítaní meraných hodnôt,

• cena rádovo v desiatkach eur,
• niektoré sú len na jedno použitie (napr. 

tenzometre),
• niektoré musia byť umiestnené na 

samostatnej podpornej konštrukcii, 
ktorá nesmie byť ovplyvnená samotným 
zaťažovaním objektu,

• často vysoká časová prácnosť pri 
inštalácii.

Základné nevýhody týchto snímačov sú: len 
1D dotykové meranie, meranie je drahé ale-
bo časovo prácne, problém s pokrytím ce-
lého objektu a výsledky nemusia byť vždy 
objektívne, ak sa nepodarí úplne odizolovať 
podporné konštrukcie meračov od merané-
ho prvku. Naopak, výhody spočívajú vo vy-
sokej presnosti a v digitálnom zázname nie-
ktorých snímačov, čo poskytuje okamžité 
výsledky.

Stavebné prvky, ktoré sú uvedené v prí-
spevku, boli dokumentované v laboratór-
nych podmienkach a ich rozmery sú rádovo 
v metroch alebo v decimetroch. Najčastej-
šie sa požadovalo určiť súradnice vybraných 
bodov na povrchu stavebného prvku, a to 
v jednotlivých zaťažovacích stavoch (z čoho 
sa potom počíta pretvorenie a relatívne pre-
tvorenie). V príspevku uvádzame aj príklad 
stavebného prvku pri požiarnej skúške a pre 
zaujímavosť aj príklad určenia len tvaru, a to 
strojníckej súčiastky.

Dovolíme si poznamenať, že interpretá-
ciu našich výsledkov treba prenechať na od-

Obr. 1 • Odporový tenzometer (vľavo), príložný deformeter (v strede), odchýlkomer (vpravo)
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borníkov, ktorí zaťažovaciu skúšku plánujú 
a hodnotia tieto výsledky z pohľadu svojej 
profesie (napr. projektant, statik, či zhotovi-
teľ). Preto sú postačujúce základné geomet-
rické charakteristiky – súradnice, prípadne 
povrchový model. Fotogrametrické metódy, 
ktoré boli použité na objekty v príspevku sú 
tieto:
• časová základnica,
• konvergentná fotogrametria,
• fotogrametrické skenovanie na princípe 

SfM (Structure from Motion),
• fotogrametrické skenovanie 

štruktúrovaným svetlom.

2.1  Časová základnica

Principiálne ide o snímkovanie objektu z to-
ho istého miesta bez zmeny polohy, orien-
tácie a nastavenia kamery v určitých vybra-
ných časových rezoch (zaťažovacích sta-
voch). Použitím vyššej frekvencie záznamu 
(napr. intervalové snímkovanie alebo video) 
je možné dokumentovať objekt aj pri dyna-
mickej skúške. Keďže v každej jednej epo-

che ide iba o vyhodnotenie jednej snímky, 
určujú sa zmeny len v rovine rovnobežnej 
so snímkovou rovinou. Ak sa mení vzdia-
lenosť týchto rovín, treba zaviesť určité ko-
rekcie. Časová základnica predstavuje naj-
jednoduchšiu fotogrametrickú metódu pri 
zbere aj spracovaní údajov, treba však spl-
niť určité podmienky tejto metódy [1], nao-
pak hlavnou nevýhodou je obmedzenie len 
na 2D merania.

 
 

Stanovenie deformačných charakteristík 
prírodného kameňa [2]

 
Ide o určenie modulu elasticity a deformá-
cie na vyjadrenie deformačných vlastností 
(deformovateľnosti) rozličných stavebných 
materiálov, nevynímajúc prírodné materiály, 
akými sú horniny. Na to bola použitá labo-
ratórna skúška statickej kompresie, keď sa 
deformačné moduly určujú z pomeru medzi 
napätím v tlaku a pomernou deformáciou. 
Na meranie zmeny boli použité tenzometre 
nalepené na stranách vzorky a fotogramet-
ricky boli vyhodnocované body označené 

žltým krúžkom (obr. 2). Vzorka bola stláča-
ná v lise a snímkovanie bolo nastavené na 
frekvenciu 1 snímka/s. Maximálne pomer-
né pretvorenie namerané tenzometrami do-
siahlo 670 μm/m, čo prestavuje 0,067 mm 
na vzorke vo veľkosti 100 mm a na 20 mm 
dlhom tenzometri len 0,013 mm. Veľkosť 
pixela na vzorke predstavovala 0,037 mm 
a celková lineárna zmena nameraná zo sní-
mok na meraných bodoch bola do 1 pixela. 
Preto bolo nutné zabezpečiť presnosť me-
rania obrazových súradníc aspoň na úrovni 
0,1 pixela (0,0037 mm), aby boli výsledky 
porovnateľné, v opačnom prípade by sa ne-
presnosť fotogrametrie prejavila veľkým šu-
mom. Z obr. 2 vidno veľmi dobrú zhodu fyzi-
kálneho a fotogrametrického merania, a to 
aj napriek tomu, že merania neprebehli na 
rovnakých miestach vzorky.

Meranie pomerných pretvorení povrchu 
betónovej dosky [3]

 
V tomto prípade išlo opäť o určenie vzájom-
ných vzdialeností medzi pozorovanými bod-
mi, z čoho sa počíta zmena týchto vzdia-
leností a pomerné pretvorenie vyjadrené 
hodnotou v ‰ (teda napr. 1 mm/1 m). Na 
automatické meranie obrazových súradníc 
s vysokou presnosťou sa pozorované body 
signalizovali kódovými značkami. Na betó-
novú dosku v strede pôsobil hydraulický 
lis zospodu, pričom okraje dosky boli fi xo-
vané tyčami o podlahu. Kamera bola zave-
sená na žeriave (obr. 3) vo výške 5 m nad 
doskou tak, aby boli čo najlepšie splnené 
podmienky časovej základnice. Na kontro-
lu stability kamery boli na podlahe stabili-

Obr. 2 • Testovaná vzorka (vľavo) a porovnanie deformácií meraných pomocou tenzometrov (hnedá krivka) 
a fotogrametrie (sivá krivka)

Obr. 3 • Zaťažovaná betónová doska (vľavo), umiestnenie kamery (v strede) a vyhodnocovaná snímka z jednej epochy (vpravo)
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zované ďalšie značky. Apriórne odhadnutá 
presnosť určenia zmeny vzdialeností dvoch 
bodov bola 0,04 mm. Keďže v tomto prípa-
de dochádzalo k ohybu dosky, boli na všet-
kých bodoch zavádzané korekcie zo zmeny 
snímkovej mierky. Kontrola stability kamery 
na fi xných bodoch síce potvrdila zmenu až 
do hodnoty 1,2 pixela, čo však nemalo vplyv 
na presnosť určenia zmien vzdialeností me-
dzi bodmi.

Porovnanie fotogrametricky určených po-
merných pretvorení a meraní pomocou de-
formetra v radiálnom a tangenciálnom sme-
re ukázalo rozdiely do 0,5 ‰ (obr. 4), čo 
predstavuje na meraných 200 mm dĺžkach 
hodnotu 0,1 mm. Nespornou výhodou bola 
v tomto prípade rýchlosť merania pri skúške, 
čo predstavovalo vyhotovenie jednej snímky, 
zatiaľ čo merania deformetrom trvali niekoľ-
ko minút, počas ktorých navyše dochádza 
k dotvarovaniu betónovej dosky, a teda jed-
notlivé hodnoty sa môžu meniť v čase bez 
prídavného zvyšovania zaťaženia.

 

2.2  Konvergentná fotogrametria
 

Princíp priestorového pretínania napred vy-
užíva metóda viacsnímkovej konvergentnej 
fotogrametrie, pri ktorej sa priestorové sú-
radnice bodov určujú v priesečníku urču-
júcich lúčov z viacerých polôh kamery. Ide 
o najpresnejšiu fotogrametrickú metódu 
a jednou z jej výhod je možnosť dosiahnuť 
homogénnu presnosť súradníc vo všetkých 
3 osiach karteziánskeho systému. Naopak, 
nevýhodou je pomerne vysoká prácnosť vy-
hodnotenia, keď treba odmerať identický 
bod na niekoľkých snímkach. Toto je však 
možné opäť riešiť signalizáciou bodov kódo-
vými značkami, ktoré softvér dokáže nájsť 
a odmerať na snímke plne automaticky 
a s presnosťou lepšou ako 0,1 pixela. Výho-
dou je aj takmer neobmedzený počet bodov, 
ktoré možno umiestniť na objekt (samozrej-
me v závislosti od veľkosti značiek). Metóda 
konvergentnej fotogrametrie sa etablovala 
pri zaťažovacích skúškach stavebných prv-
kov natoľko, že v súčasnosti je nosnou me-
racou metódou a kolegovia z Katedry betó-
nových konštrukcií a mostov redukovali svo-
je snímače pri skúškach takmer na nulu.

Meranie pretvorenia povrchu betónovej 
dosky [4]

 
Do príspevku sme vybrali jednu z desiatok 
vystužených betónových dosiek, na ktorých 
sa za niekoľko rokov spolupráce realizova-
li zaťažovacie skúšky. Dôvodom, prečo sa 
neustále skúšajú tieto experimentálne vzor-
ky, je určenie ich pevnostných a deformač-
ných parametrov a ich konfrontácia a kalib-
rovanie s návrhovými normovými postup-
mi. Treba si uvedomiť, že existuje množstvo 
konštrukčných rozdielov v geometri betó-
nového prvku, spôsobe jeho vystužovania, 
a tiež v spôsobe zaťaženia, takže sa tým vy-

tvára aj akási databáza experimentálne zís-
kaných výsledkov betónových prvkov. Pod-
robnejšie opíšeme spracovanie jedného za-
ťažovacieho stupňa zo skúšky realizovanej 
13.07.2021.

V tomto prípade išlo o vystuženú železo-
betónovú dosku štvorcového tvaru s rozmer-
mi 2 500 × 2 500 mm2 a hrúbkou 200 mm. 
Doska bola umiestnená v horizontálnej polo-
he a zaťaženie na ňu bolo aplikované lisom 
zospodu v strede pôdorysu. Doska bola kot-
vená po obvode pomocou tuhých oceľových 
tyčí do ťažkej podlahy laboratória. Na do-
ske bolo nalepených 131 kódových značiek 
vo vopred navrhnutom rozmiestnení podľa 

Obr. 4 • Porovnanie meraných pomerných pretvorení fotogrametricky a deformetrom

Obr. 5 • Konfigurácia snímkovania

Obr. 6 • Originálna snímka (vľavo) a detail na kódové značky (vpravo)
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la na povrchu dosky (GSD) sa pohyboval od 
0,36 mm po 0,57 mm.

V prípravnom kroku je v základnom zaťa-
žovacom stupni (sila 0 kN) vykonaná kalibrá-
cia kamery a je editovaný inicializačný súbor, 
v ktorom je defi novaná mierka a súradnicový 
systém a veľkosť a kvalita kódových značiek. 
Tento inicializačný súbor čiastočne automati-
zuje spracovanie. Ďalším procesom vyhodno-
tenia pre každý ďalší zaťažovací stav je:
• načítanie snímok a inicializačného 

súboru,
• automatizované meranie kódových 

značiek,
• kontrola veľkosti opráv a vymazanie 

observácií nad 0,2 pixela (prahová 
hodnota zvolená na základe našich 
skúseností s daným fotovybavením 
a typom experimentu),

• opakované vyrovnanie MNŠ,
• manuálna tvorba plochy cez okrajové 

body pre tvorbu ortofotomozaiky,

• export zoznamu súradníc 
a ortofotomozaiky.
Celý proces vyhodnotenia jedného zaťa-

žovacieho stavu trvá približne 10 minút, po-
čet zaťažovacích stavov sa pohybuje podľa 
návrhu skúšky od 10 do 20.

Ako vidno z tabuľky 2, výsledné stredné chy-
by súradníc pozorovaných bodov sa pohybu-
jú od 3 μm po 14 μm vo všetkých 3 súradni-
cových osiach referenčného systému dosky. 
Softvér PhotoModeler umožňuje prezento-
vať presnosť bodu aj priestorovým elipsoi-
dom strednej chyby (obr. 7). Takúto vysokú 
presnosť bolo možné dosiahnuť vďaka nie-
koľkým faktorom:
• signalizácia bodov kruhovými kódovými 

značkami a z toho vyplývajúca vysoká 
presnosť merania bodov na snímkach,

• kvalitné pokrytie (rozloženie) 
pozorovaných bodov,

• kvalitná snímková konfi gurácia,

Tab. 2 • Štatistické vyhodnotenie spracovania

Počet snímkových 
meraní

Váha meraní
[pix]

Max. oprava
[pix]

RMS
[pix]

Pokrytý snímkový 
formát

[%]

Výsledné stredné 
chyby bodov [mm]

2530 0,1 0,15
(~1 μm) 0,047 53 – 65

mx = 0,003–0,008

my = 0,003–0,010

mz = 0,007–0,014

potrieb statických výpočtov. Kamera bola 
umiestnená nad doskou vo výške 2,9 m na 
špeciálnom zariadení tak, aby ju bolo mož-
né postupne presúvať po kruhovej trajektó-
rii (obr. 5). Okrem samotných pozorovaných 
značiek boli na doske umiestnené 2 mierko-
vé tyče na určenie rozmeru celého 

modelu.

Snímky (obr. 6) boli vyhotovené kamerou 
Nikon D800 E s objektívom AF-S FX Nik-
kor 35 mm f/1.8G ED. Parametre kame-
ry a snímkovania sú uvedené v tabuľke 1. 
Snímkovanie jedného zaťažovacieho stavu 
trvá približne 3 minúty.

Spracovanie snímok prebehlo v systéme 
Photomodeler (© Photomodeler Technolo-
gies [5]), ktorý bol pôvodne vyvinutý na 
spracovanie konvergentných snímok. V sú-
časnosti možno dokúpiť aj modul na fotogra-
metrické skenovanie. Veľkosť priemetu pixe-

Tab. 1 • Parametre kamery a snímkovania

Parametre kamery
Veľkosť snímača

[mm]
Veľkosť pixela

[mm] Počet pixelov Ohnisková vzdialenosť
[mm] Použitý formát

36 × 24 0,0049 7360 × 4912 35 JPEG

Parametre 
snímkovania

Počet snímok 
pre zaťažovací stav

Počet snímok 
pre každý meraný bod Uhol prieseku

Predmetové 
vzdialenosti

[m]

GSD
[mm]

20 10 – 20 51° – 58° 2,9 – 4,2 0,36 – 0,57

Obr. 7 • Presnosť bodov 
vyjadrená graficky elipsoidom 
strednej chyby (zväčšené 
5 000x).
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• krátka predmetová vzdialenosť (3 – 4 m) 
a z toho vyplývajúce GSD (≤ 0,57 mm),

• a v neposlednom rade aj použitá kvalitná 
fototechnika.

Dôležitým ukazovateľom vývoja deformač-
ného stavu prvku počas zaťažovacej skúšky 
je aj tvorba trhlín v betóne. Tie sú dokumen-
tované od momentu, keď vidno prvé voľný-
mi očami (originálne rozlíšenie snímok za-
znamená až trhliny s hrúbkou väčšou ako 
0,3 mm) a následne sú potom zvýraznené 
fi x kou. Na tento účel generujeme ortofoto-
mozaiky (obr. 8) každého zaťažovacieho sta-
vu s trhlinami v rozlíšení 0,25 mm / pixel, čo 
je potom súčasťou výslednej dokumentácie.

Vo fotogrametrii sa presnosť často udá-
va ako relatívna – teda vzhľadom na veľkosť 
objektu. V uvedenom prípade sme dosiahli 
relatívnu presnosť 1 : 250 000, čo možno 
charakterizovať ako vysoko kvalitný experi-
ment. Apriórna presnosť pritom bola odhad-
nutá na 0,04 mm ~ 1 : 62 500.

Treba však povedať, že takéto kvalitné 
výsledky sa nedosahujú vždy, pretože pri 
iných experimentoch to podmienky jedno-
ducho neumožňujú.

Okrem zaťažovacích skúšok betónových 
dosiek sme participovali aj na iných sta-
vebných konštrukčných prvkoch, ako sú 
betónové nosníky, drevené trámy, oceľové 
spriahnuté nosníky, všetko metódou konver-
gentnej fotogrametrie (obr. 9).

  

2.3 Fotogrametrické skenovanie 
na princípe SfM

Určite najrozšírenejšou fotogrametrickou 
metódou súčasnosti je fotogrametrické ske-
novanie na princípe „štruktúry z pohybu“ 
(z angl. Structure from Motion – SfM) [6]. 
Ide o fotogrametrické skenovanie na priro-
dzených, resp. premenlivých textúrach, pri-
čom ide o automatizovaný proces a primár-
nym výsledkom je mračno bodov. Nejde te-

da o diskrétne meranie vybratých bodov, ale 
metóda sa snaží rekonštruovať celý sním-
kovaný povrch vo veľmi vysokej podrobnos-
ti. Proces fotogrametrického skenovania 
„SfM“ prebieha schematicky v nasledujú-
cich krokoch:
• detekcia a popis záujmových bodov,
• hľadanie identických záujmových bodov 

na snímkach,
• riešenie vzájomnej orientácie 

snímok v snímkovom bloku a odhad 
modelových súradníc záujmových bodov 
(v modelovom priestore sa nazývajú 
spojovacie body),

• transformácia do referenčného 
systému,

• generovanie hustých mračien bodov,
• tvorba povrchového modelu.

 

Meranie pretvorenia betónového ostenia 
tunela pri požiarnej skúške

Skúška sledovala odolnosť betónových prv-
kov slúžiacich ako ostenie tunela v prípade 
požiaru. Cieľom bolo určiť hmotu a hĺbku na-
rušenia prvku počas trvania simulovaného 

Obr. 8 • Trhliny na ortofotomozaike – vľavo stav po 200 kN, vpravo stav po 600 kN zaťažení

Obr. 9 • Ďalšie skúšané stavebné 
konštrukčné prvky – betónový nosník 

(vľavo hore), drevený nosník (vpravo hore) 
a spriahnutý oceľový nosník (dolu)
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požiaru. Výsledky slúžili na statické výpoč-
ty, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť vhod-
nosť týchto stavebných prvkov ako ostenie 
tunela.

Prvky mali rozmery 3,5 m × 1,0 m × 0,2 m. 
Snímkovanie bolo realizované zo vzdialenos-
ti cca 3 m podľa zásad stereofotogrametrie 
a na presnejšiu vzájomnú orientáciu boli po-
užité aj kódové značky. Na obrázku 10 ho-
re je stavebný dielec pred skúškou, dolu po 
teste (vypálení).

Povrchový model sa zväčša tvorí TIN mode-
lom cez body mračna (obr. 11). Prezentácia 
výsledkov potom môže byť vo forme fareb-
ného rozdielového modelu alebo číselne vy-
jadrenými odchýlkami od referenčného mo-
delu (obr. 12). Maximálna hodnota hĺbkové-
ho narušenia povrchu betónového ostenia 
dosiahla hodnotu 35 mm, čo pre daný typ 
dielca splnilo bezpečnostné limity. Takisto 
celkový objem degradovaného povrchu ne-
prekročil krajné hodnoty.

3  Meranie tvaru strojárenských 
súčiastok

3.1 Fotogrametrické skenovanie 
štruktúrovaným svetlom

Skenery so štruktúrovaným svetlom boli na-
vrhnuté primárne na menšie (1 – 10 m), zväč-
ša priemyselné objekty, ktorým chýba priro-
dzene premenlivá textúra. Pri skenovaní op-
tickým skenerom sa na skenovaný objekt 
premieta presný svetelný vzor pomocou pro-
jektora (obr. 13). Pásy svetla sa odrážajú od 
skenovaného povrchu a sú snímané jednou 
alebo viacerými digitálnymi kamerami. Zväč-
ša tieto skenery pracujú na princípe premie-
tania aktívneho vzoru. Aktívny vzor sa realizu-
je tzv. kódovým svetlom a dynamickými pruh-
mi. Kódové svetlo rieši problém počtu celých 
vĺn a dynamické pruhy následne zabezpečia 
podrobné vyhodnotenie povrchu. Pruhy sa 
premietajú v rôznych frekvenciách od vyšších 
k nižším, čím sa postupne zvyšuje geometric-
ké rozlíšenie skenu a generujú sa fázové ob-
razy. Použitím objektívov s dlhšou ohniskovou 
vzdialenosťou je možné zvýšiť priestorové roz-
líšenie ako aj presnosť až na úroveň 0,01 mm.

Obr. 10 • Ostenie 
tunela pred (hore) 
a po vypálení (dolu)

Obr. 12 • Interpretácia výstupov – rozdielová farebná mapa (hore) a číselne (dolu)

Obr. 11 • TIN model povrchu po požiarnej skúške

Obr. 13 • Optický skener počas merania (hore) a ukážka 
premietaného vzoru (dolu)
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Spracovateľský softvér vyhodnotí zazna-
menaný obraz do 3D mračna bodov, z ktoré-
ho sa ďalej vytvára polygonálny trojuholníko-
vý (TIN) 3D model.

Výhodou metódy obrazového skenova-
nia je okrem vysokej presnosti a podrobnos-
ti digitálneho modelu objektu aj mobilnosť 
meracieho systému. Hmotnosť niektorých 
strojných súčiastok dosahuje aj niekoľko 
sto kilogramov a transport do laboratórnych 
podmienok je často nereálny.

Meranie tvaru strojárenskej súčiastky [7]

Predmetom digitalizácie bola strojárenská 
súčiastka – rozvádzacie koleso hlavného 
čerpadla s priemerom 1 185 mm a výškou 
426 mm. Cieľom bolo zdigitalizovať túto sú-
čiastku pre potreby tvorby výkresovej do-
kumentácie, podľa ktorej ju bude možné 
vyrobiť nanovo. Požiadavka na presnosť di-
gitalizácie bola 0,02 mm. Keďže súčiastku 
nebolo možné transportovať (nachádzala 
sa v JE Jaslovské Bohunice), ako optimálna 
technológia digitalizácie bolo vybraté obra-
zové skenovanie triangulačným prenosným 
skenerom, ktorý je schopný zabezpečiť po-
žadované rozlíšenie a presnosť.

Samotné meranie bolo realizované op-
tickým skenerom Comet L3D 5M (© Stein-

bichler). Súčasťou systému je projektor 
s vysokým rozlíšením a svetelnosťou, kto-
rý vyžaruje modré svetlo. Presnosť skene-
ra v laboratórnych podmienkach udáva vý-
robca 0,001 mm, čo je porovnateľné s pres-
nosťou súradnicového meracieho prístroja. 
Avšak z užívateľského hľadiska, kde zohľad-
níme vplyv okolitého prostredia, je reálna 
dosiahnuteľná presnosť tohto systému o rád 
nižšia, teda 0,01 mm. Po kalibrácií skenera 
treba pripraviť objekt na meranie. Keďže bol 
povrch súčiastky lesklý, bolo potrebné celú 
súčiastku nastriekať tekutou kriedou, ktorá 
po odparení zanecháva matný biely povrch. 
Následne bolo treba na objekte rovnomer-
ne rozmiestniť vlícovacie body, ktoré slúžia 
na spájanie jednotlivých skenov do jedného 
celku. Vlícovacie body majú tvar kruhu vo 
veľkosti 10 mm. Celkovo bolo vyhotovených 
96 skenov, keďže ide o nepravidelný členi-
tý povrch s mnohými záhybmi a otvormi. Sa-
motné skenovanie trvalo približne 4 hodiny.

Výsledkom procesu obrazového skeno-
vania je mračno bodov, ktoré sa následne 
v ďalšom spracovaní očistilo od nežiaduce-
ho šumu a okolia, a vytvoril sa polygonál-
ny 3D model (obr. 14). Spracovanie do for-
my polygonálneho modelu trvalo približne 
3 dni.

Polygonálny 3D model je možné využiť 
na tvorbu rezov, vizualizáciu, archiváciu ale-

bo v tomto prípade ako podklad na tvorbu 
výkresovej dokumentácie danej súčiastky. 
Kvalitu výsledku reprezentuje obr. 15 vľa-
vo, kde vidno, že oceľové plochy sú hlad-
ko opracované strojnou výrobou. Porovna-
ním zistených rozmerov súčiastky (priemer 
a výška) s predpokladanými hodnotami (zo 
zjednodušeného výkresu výrobcu) boli zis-
tené rozdiely do 0,4 mm, čo však môže byť 
spôsobené výrobnými toleranciami, ale aj 
opotrebovaním materiálu. Problematický-
mi časťami sa ukázali logicky rôzne otvory 
a jemné výstupky (napr. závit na skrutke), 
jednoducho, všetky časti, ktoré skener „ne-
videl“ alebo „videl“ v slabom rozlíšení.

Využitie skenerov so štruktúrovaným 
svetlom je aj v iných oblastiach ako priemy-
selných, a to predovšetkým v archeológii, 
pamiatkovej ochrane alebo digitalizácii mu-
zeálnych predmetov.

4.  Záver

Pri každom meraní geometrickej zmeny (po-
sun, rotácia, pretvorenie) treba zvoliť vzťaž-
ný súradnicový systém. Často sa to javí ako 
zásadný problém, keďže zväčša sa so sta-
vebnými prvkami medzi epochami manipu-
luje, resp. pri zaťažovacej skúške dochádza 
k posunom a rotáciám celého prvku, ktoré 

Obr. 14 • Polygonálny 3D model

Obr. 15 • Detail modelu (vľavo) 
a rez modelom (vpravo)
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však z pohľadu pretvorenia nie sú dôležité. 
Korektné určenie pretvorenia stavebných 
konštrukčných prvkov preto vyžaduje zvoliť 
súradnicový systém v rámci samotného prv-
ku. Vyriešili sme to vložením súradnicových 
osí do rovnakých bodov na samotnom sta-
vebnom prvku v každej epoche, čím je defi -
novaný relatívny systém a nemeníme pritom 
geometriu samotného prvku v jednotlivých 
epochách. Spracovateľ výsledkov to však 
musí zohľadniť v každej epoche pre korekt-
nú interpretáciu výsledkov, lebo ak je naprí-
klad počiatok systému vložený do bodu, kde 
dochádza k pretvoreniu, ten sa potom javí 
súradnicovo ako stabilný, ale mení sa polo-
ha ostatných bodov, ktoré naopak v skutoč-
nosti môžu byť stabilné.

Výhody fotogrametrických metód pri za-
ťažovacích skúškach stavebných konštrukč-
ných prvkov spočívajú v jednoduchosti me-
rania, plošnom pokrytí objektu, 3D vyhod-
notení, bezkontaktnom meraní, rýchlosti 
a cenovej nenáročnosti merania (použitý 
materiál) a v neposlednom rade aj v obrazo-
vej dokumentácii vo forme ortofotomozaiky.

Priestorová presnosť, ktorú dosahujeme 
konvergentnou fotogrametriou, sa pri opti-
málnych podmienkach pohybuje na úrov-
ni 0,01 mm zo vzdialenosti snímkovania 
3 m a fotogrametrickým skenovaním zo 
vzdialenosti 1 m. Vzhľadom na túto pres-
nosť a výhody uvedené vyššie môžeme kon-
štatovať, že fotogrametrické metódy ma-
jú svoje nesporné využitie pri zaťažovacích 
skúškach stavebných konštrukčných prv-
kov a 3D dokumentácii rôznorodých objek-
tov v stavebníctve a priemysle.
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Krátke správy Komory 
č. 36 – 47/2021, č. 1/2022

Krátka správa Komory č. 36/2021 – 
Vyhlásenie výberového konania 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.09.2021

Vážený člen KGaK,
v nadväznosti na krátku správu č. 34/2021 
o personálnych zmenách na ÚGKK SR Vám 
dávame do pozornosti vyhlásenie výberové-
ho konania na riaditeľa Katastrálneho odbo-
ru ÚGKK SR:
Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky – Voľné pracovné miesta 
(skgeodesy.sk)

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do 
výberového konania spolu s ďalšími požado-
vanými dokumentmi je 29.09.2021.

Krátka správa Komory č. 37/2021 – 
IPG2021 – registrácia 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.09.2021

Vážený člen KGaK,
ako sme Vás už informovali krátkou správou 
č. 32/2021, 07.10.2021 sa uskutoční kon-
ferencia IPG2021 kombinovanou formou. 
V prílohe posielame pozvánku.
Od dnešného dňa je spustená registrácia 
cez konferenčný systém STU v BA.

Krátka správa Komory č. 38/2021 – 
Stanovisko k otázkam a podnetom 
týkajúcich sa vyhotovovania 
geometrických plánov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 24.09.2021

Vážený člen KGaK,
na základe otázok z komerčnej sféry na vy-
svetlenie a riešenie existujúcich problémov, 
spracoval Katastrálny odbor ÚGKK SR sta-
novisko KO/2021/002030-3, ktoré Vám 
v prílohe posielame.
Zverejnené je aj na stránke Úradu 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/
technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/

Krátka správa Komory č. 39/2021 – 
Pozvánka na 28. SGD 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.09.2021

Vážený člen KGaK,
dovoľujeme si Vás pozvať na 28. slovenské 
geo detické dni!

Pripravujeme ich s upraveným formátom 
ako jednodňovú konferenciu, bez spoločen-
ského večera.
Vzhľadom na predpokladaný nepriaznivý 
vývoj pandemickej situácie v plánovanom 
termíne 04.11.2021 a aj na základe Va-
šich vyjadrení v dotazníku k forme podujatia 
(reagovalo 206 respondentov – 85 za pre-
zenčnú formu, 112 za online formu a 9 ne-
má záujem o účasť), sa organizačný výbor 
28. SGD pripravuje na kombinovanú formu 
priebehu seminára. Miesto konania zostáva 
v Žiline, Holiday Inn.

V prílohe prikladáme pozvánku a prihlášku, 
v ktorej vyznačte preferovanú formu svojej 
účasti s potrebnými údajmi a doručte ich do 
kancelárie Komory do 28.10.2021.

Odborný program je zostavený tak, aby ste 
sa dozvedeli o aktivitách KGaK a ÚGKK SR, 
odznejú informácie katastrálneho a legisla-
tívneho odboru Úradu. Nové technológie bu-
dú tentoraz prezentované online v rámci re-
klamných blokov cez prestávky.

Zaujímavý bude blok venovaný 30. výročiu 
založenia SSGK a 100. výročiu podpísania 
Trianonskej zmluvy. Poskytnuté budú infor-
mácie o vybudovaní geodetickej kalibračnej 
základnice vo Viničnom, komparátora na ka-
libráciu krátkych dĺžkových meradiel a o na-
hradení pásma elektronickými diaľkomer-

mi v atletike. Prezentovaná bude aj posled-
ná publikácia od autora Ing. Jozefa Mareka 
z histórie geodézie, ktorá by mala byť súčas-
ťou materiálov pre účastníkov prezenčnou 
formou.

Vystavovatelia využijú pre ponuku svojich 
produktov a služieb štandardný priestor ho-
tela a ostatným sme ponúkli možnosť re-
klamného priestoru v rámci prestávok po-
čas online vysielania a súčasne v sále.

Dámy a páni, srdečne Vás v mene organi-
začného výboru, odborných garantov a všet-
kých ochotných ľudí, ktorí pripravujú 28. 
SGD, na ne pozývame.
Veríme, že aj napriek zmeneným podmien-
kam života dokážeme zachovať kontinuitu 
konania geodní, aj keď v inom rozsahu, ako 
ste boli zvyknutí.
Dúfame, že 28. SGD zorganizujeme s reš-
pektovaním platných hygienických pravidiel, 
na Vašu spokojnosť.

Krátka správa Komory č. 40/2021 – 
Dotazník o BIM
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2021

Vážený člen Komory,
preposielame Vám žiadosť o vyplnenie krát-
keho anonymného dotazníka o BIM (z angl. 
Building Information Modeling – Informač-
né modelovanie stavieb), ktorý sme pripra-
vili v spolupráci s BIM asociáciou Sloven-
sko. Otázky sú krátke a výstižné, preto Vám 
vyplnenie nezaberie viac ako 1 – 3 minúty.
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom 
tohto linku: BIM DOTAZNÍK
(https://bimas.typeform.com/to/eO2Uofb8)

V samotnom dotazníku sú vložené logické 
linky, takže reaguje na zadané údaje. Napr. 
ak uvediete, že BIM nevyužívate, neponúk-
ne Vám otázky ohľadom toho, aké projekty 



slovenský geodet a kartograf   1|2022 25n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a K

a koľko percent projektov robíte v BIM atď. 
Tento dotazník sa nemá vypĺňať „za fi rmu“, 
ale za konkrétnu osobu, ktorá má záujem 
odpovedať na jednoduché otázky, preto Vás 
zároveň prosíme o rozposlanie medzi Vašich 
kolegov.
Účelom dotazníka je získať čo najhodnover-
nejší obraz o aktuálnom stave využívania 
BIM v slovenskom stavebníctve. Tak ako po 
minulé roky, aj tentoraz je dotazník anonym-
ný a vyhodnotenie bude už tradične prezen-
tované počas druhého dňa 7. národnej BIM 
konferencie, t. j. 28.10.2021.
Aj tento ročník môžete sledovať online!
Ďakujeme za Váš čas.
 

Krátka správa Komory č. 41/2021 – 
Nová služba ÚGKK SR – Notifi kácia 
o blížiacom sa skončení platnosti 
preukazu geodeta 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.10.2021

Vážený člen Komory,
posielame Vám informáciu ÚGKK SR, že od 
27.10.2021 je sfunkčnená nová služba, kto-
rá každému geodetovi evidovanému v cen-
trálnom registri geodetov zašle notifi káciu 
o blížiacom sa skončení platnosti preukazu 
geodeta. Notifi káciu služba zasiela 60 dní, 
následne 45 dni a v deň skončenia platnosti 
preukazu. Geodet v uvedených časových in-
tervaloch dostane SMS správu a email, kto-
rý obsahuje postup vydania nového preuka-
zu geodeta.

Postupujte podľa Usmernenia ÚGKK SR 
č.USM_UGKK SR_10/2019, z 20.09.2019, 
ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní 
preukazu geodeta (pdf).

Žiadosť o vydanie nového preukazu (pdf).

Krátka správa Komory č. 42/2021 – 
Pozvánka na I. ročník konferencie 
o pozemkovom práve
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.10.2021

Vážený člen Komory,
preposielame Vám pozvánku na I. ročník 
konferencie o pozemkovom práve s ná-
zvom: Analýzy a trendy v pozemkových 
úpravách, ktorú organizuje Katedra správ-
neho a environmentálneho práva Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia sa uskutoční 19.11.2021 v ča-
se od 9:00 h v priestoroch právnickej fakul-
ty zmiešanou formou – bude možné zapojiť 
sa online aj prezenčne. Konferencia je bez 
konferenčného poplatku a primárnym vý-
stupom z nej bude zborník v tlačenej aj on-
line verzii, ktorý bude publikovaný do konca 
roka 2021. Zborník vychádza v spolupráci 
s vydavateľstvom Wolters Kluwer.

Tematické okruhy konferencie:
–  Pozemkové úpravy v kontexte ochrany 

životného prostredia 
–  Verejné obstarávanie vypracovania 

a vykonania projektov pozemkových 
úprav 

–  Účastník pozemkových úprav – práva, 
povinnosti a možnosti 

–  Pozemkové úpravy – šanca pre vidiek 
Bližšie informácie o konferencii nájdete 
v prílohách tohto mailu.

Na konferenciu sa možno prihlásiť prostred-
níctvom tohto linku: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf-KSkJRTYbcvSEJzsD1Bi
Gk5ZaPuoICMaYVNdcGXuuJcORMg/
viewform?usp=sf_link

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte 
na:
Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M 
odborný asistent
Katedra správneho a environmentálneho 
práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
maros.pavlovic@fl aw.uniba.sk
 

Krátka správa Komory č. 43/2021 – 
Nová verzia MK ZBGIS 4.5
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.10.2021

Vážený člen Komory,
preposielame Vám informáciu o novej verzii 
MK ZBGIS 45.
GKÚ pre Vás pripravilo novú verziu MK 
ZBGIS 4.5 s nasadením od 28.10.2021, 
s množstvom noviniek. Pozrite si link 
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/
kataster?pos=48.367118,18.326310,10

Doplnená funkcia identifi kácie objektov 
Pridanej vrstvy zo súboru, doplnená funk-
cia Priblížiť a vycentrovať objekt v mape 

pri identifi kovaných objektoch v okne Infor-
mácie z mapy, doplnené podkladové mapy 
ZBGIS, ZBGIS ŠEDÁ a SATELITNÁ v téme 
Geografi cké názvoslovie, doplnená skupina 
vrstiev Geografi cké názvy SR v téme Geo-
grafi cké názvoslovie s vrstvami:
Geografi cký názov,
Variantný názov,
Historický názov.

Doplnené nové vrstvy v skupine Geografi c-
ké názvy sveta v téme Geografi cké názvo-
slovie:
Názvy riek,
Názvy prieplavov,
Názvy prielivov,
Názvy zálivov a zátok,
Názvy ostrovov,
Názvy súostroví.
Zmeny v téme Archív:

Doplnená vrstva Technicko-hospodárska 
mapa 1:5 000, doplnený klad mapových lis-
tov Klad ML 1:5 000 v skupine Klady mapo-
vých listov, doplnené vrstvy v skupine Štát-
na mapa odvodená 1:5 000:
ŠMO5 – 1. vydanie čierno-biele,
ŠMO5 – ďalšie vydania čierno-biele,
ŠMO5 – ďalšie vydania farebne.

Odstránená vrstva ŠMO5 – 2. vydanie v sku-
pine Štátna mapa odvodená 1:5 000, do-
plnená vrstva ZM 25 v skupine Základná 
mapa SR, Doplnená funkcia Export údajov 
ŠMO5 Raster – ďalšie vydania čierno-biele.

Prepojenie Rezortnej transformačnej služ-
by RTS a Mapového klienta ZBGIS – zobra-
zenie transformovaných bodov a súborov 
v Mapovom klientovi:
bod,
ESRI Shapefi le,
VGI,
TXT/CSV.
Aktualizovaná vrstva Mračná bodov v téme 
3D Terén – hrady a zámky SR.

Zmeny:
Upravené vyhľadávanie fyzických osôb v té-
me Kataster nehnuteľností – vyhľadajú sa 
všetky fyzické osoby podľa zadaného priez-
viska v rámci obce/katastrálneho územia.
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Krátka správa Komory č. 44/2021 – 
AKO – Atribúty katastrálneho operátu
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.11.2021

Vážený člen Komory,
preposielame Vám informáciu ÚGKK SR 
o novej aplikácii nový MiniGIS.
Na 28. slovenských geodetických dňoch 
bola zverejnená webová aplikácia nový Mi-
niGIS pod názvom AKO – Atribúty katastrál-
neho operátu. Aplikáciu vyvinul Výskumný 
ústav geodézie a kartografi e v Bratislave, 
ktorý ju bude udržovať, rozvíjať a priebež-
ne aktualizovať podľa údajov dodaných z ka-
tastrálnych odborov okresných úradov.
Url link: https://ako.vugk.sk/

Obsahom sú informácie o katastrálnych 
územiach:
• Názov a číslo k. ú.
• Kraj, okres, obec kde sa k. ú. nachádza
• Pracovné číslo k. ú
• Kód k. ú.
• Kategória k. ú, podľa zákona 

č. 180/1995 Z. z.
•  Informácie o vektorových mapách 

v katastrálnom území
 Odovzdávané VGP
 Typ mapy (VKMč, VKMi, VKMt, SPM)
 Vyhlásená platnosť
 Mierka mapy
 Vzorec na výpočet dovolenej 

odchýlky výmery

• Informácie o katastrálnych operátoch 
v katastrálnom území
 Názov typu operátu (ROEP, ZMVM, 

THM, Návod A, JPÚ, PPÚ, OKO NM)
 Rok schválenia operátu

• Iné doplňujúce poznámky ku k. ú.

Priebežne bude doplnené:
• Informácie o rastrových mapách (či sú 

zverejnené na CICA, druhy rastrových 
máp)

• Možnosť požiadania o stiahnutie otvore-
ných dát (open data)

Webová aplikácia je spustená v overovacej 
prevádzke.
Naším cieľom v tejto fáze je zistiť záujem od-
bornej verejnosti o aplikáciu, nastavenie vý-
konnostných kapacít a zozbieranie prípad-
ných pripomienok.
 

Krátka správa Komory č. 45/2021 – 
Spolupráca KGaK a Renomia
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.11.2021

Vážený člen Komory,
členovia orgánov KGaK na spoločnom ro-
kovaní odsúhlasili ďalšie rokovania so zá-
stupcami Renomie (medzinárodná spoloč-
nosť v odbore poistenia a risk manažmentu) 
a odporúčali prejsť na zastupovanie Komory 
maklérskou fi rmou v rámci poistenia AGaK, 
pričom sa zabezpečí poistná ochrana na mi-
nimálne rovnakej cenovej hladine ako je te-
raz a garancia marketingovej podpory.

Zástupcovia maklérskej fi rmy odprezentova-
li svoje služby, ktoré ponúkajú Komore, aj na 
28. SGD .
Zastrešia komplexný servis pre poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone činnos-
ti geodetov a kartografov v zmysle Zákona 
č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších noviel 
a doplnení
• zastupovanie a obhajovanie práv 

vyplývajúcich z poistného krytia 
geodetov a kartografov

• aktívne oslovovanie autorizovaných 
geodetov a kartografov s možnosťou 
zaradenia sa do poistenia

• vedenie databázy poistených členov 
KGaK

• kontrola úhrad poistného poistených 
členov KGaK

• organizácia a účasť na vzdelávacích 
seminároch pre členov KGaK.

Na základe uvedeného Vás informujeme, 
aby ste sa v prípade škodovej udalosti 
v rámci poistenia zodpovednosti za škodu 
pri výkone činnosti AGaK obracali na likvi-
dátorov spoločnosti Renomia.
V priloženom letáku nájdete kontakty na lik-
vidátorov, ktorý Vám pomôžu pri riešení ško-
dových udalostí.
Prikladáme aj stručnú prezentáciu spoluprá-
ce KGaK a Renomie.

Krátka správa Komory č. 46/2021 – 
Nový zákon o Komore geodetov 
a kartografov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.11.2021

Vážený člen Komory,
na včerajšom rokovaní NR SR bol schvále-
ný nový zákon o Komore geodetov a karto-

grafov s navrhovanou účinnosťou od 01.01. 
2022.
V krátkom čase vám prinesieme jeho úpl-
né znenie. Predstavenstvo KGaK pripravuje 
návrh nových dokumentov KGaK, ktoré bu-
dú refl ektovať znenie nového zákona. Budú 
predložené na rokovanie nasledujúceho VZ 
KGaK v roku 2022.

Na tomto mieste chceme vyjadriť poďako-
vanie všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe 
nového zákona JUDr. Poldaufovej, Mgr. Šol-
týsovej z Legislatívneho odboru ÚGKK SR 
a Mgr. Heldovej a jej tímu z Legislatívneho 
odboru Úradu vlády SR.

Osobitné poďakovanie patrí Ing. J. Mrvovi, 
predsedovi ÚGKK SR, za neustálu podporu 
pri tvorbe zákona a pri jeho presadzovaní na 
rokovaniach vo vláde SR a v NR SR.

Naše poďakovanie patrí Ing. J. Hardošovi 
a členom legislatívnej komisie KGaK, ktorí 
pripravovali textáciu nového zákona o KGaK 
počas niekoľkých rokov.

Ďakujeme.
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
predseda predstavenstva KGaK

Krátka správa Komory č. 47/2021 – 
Zrušenie regionálnych stretnutí v roku 
2021
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.12.2021

Vážený člen Komory,
na zasadaní predstavenstva KGaK 26.11. 
2021 sa okrem iného diskutovala aj téma 
regionálnych stretnutí v roku 2021. Bohu-
žiaľ pre pandemickú situáciu musíme pristú-
piť k zrušeniu plánovaných stretnutí.
Uprednostňujeme prezenčnú formu orga-
nizácie regionálnych stretnutí, a preto sme 
na zasadnutí predstavenstva KGaK rozhod-
li o ich odložení na 1. štvrťrok 2022. Po 
prehodnotení aktuálnej situácie začiatkom 
r. 2022 Vás budeme informovať o nových 
termínoch regionálnych stretnutí.

V zmysle uznesenia VZ KGaK bol minimálny 
počet bodov (kreditov) za tri roky znížený zo 
60 na 20 pre vzdelávacie obdobie 2020 – 
2022, takže body za neuskutočnené regio-
nálne stretnutia v roku 2021 by Vám nemali 
chýbať v evidencii vzdelávania AGaK.
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Krátka správa Komory č. 1/2022 – 
Nový zákon o Komore geodetov 
a kartografov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.01.2022

Vážený člen Komory,
ako sme Vás už informovali v KS č. 46/ 
2021, bol zverejnený nový zákon NR SR 
č. 487/2021 o Komore geodetov a kar-
tografov, ktorý nadobúda účinnosť 01.01. 
2022 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/
SK/ZZ/2021/487/20220101.

Znenie nového zákona prináša viaceré zme-
ny a doplnenia, čo sa premietne do nových 
dokumentov Komory, ktoré musí schváliť 
najbližšie valné zhromaždenie KGaK. Pred-
stavenstvo KGaK pracuje už niekoľko me-
siacov na znení nových dokumentov KGaK 

a bude schvaľovať ich podobu pre rokovanie 
VZ KGaK na svojom januárovom zasadaní. 
Spolu s materiálmi na VZ KGaK dostanete 
úplné znenie nových dokumentov a budeme 
vás žiadať o zaslanie pripomienok k nim vo-
pred, aby sme rokovanie VZ KGaK absolvo-
vali podľa možnosti štandardne.

Pretože zákon spresňuje, okrem iného, aj 
spôsob výkonu vybraných GaK činností 
(§10), vedenie zoznamu AGaK (§6), poza-
stavenie činnosti AGaK (§11), práva a po-
vinnosti člena KGaK (§13), disciplinárnu 
zodpovednosť (§21), ktoré majú vplyv na 
údaje evidované v databázach KGaK, dáva-
me vám touto správou do pozornosti najmä 
tieto ustanovenia (§§). V priebehu prvých 
mesiacov r. 2022 budeme zosúlaďovať ob-
sah doterajších databáz vedených KGaK, 
a teda žiadať vás o súčinnosť a poskytova-

nie doplňujúcich údajov a informácií. Formu 
a spôsob vám zašleme čoskoro.

Zákon samozrejme obsahuje aj prechodné 
ustanovenia, ktoré sa týkajú procesov v kona-
ní (riešení). V zásade aplikuje princíp obvyklej 
transpozície, že procesy a konania, ktoré sa 
začali v čase účinnosti pôvodného zákona, 
sa dokončia podľa „pravidiel“ ustanovených 
pôvodným zákonom. Doklady a rozhodnutia 
vydané podľa pôvodného zákona zostáva-
jú v platnosti a transponujú sa tak, aby spĺ-
ňali ustanovenia nového zákona. Nový zá-
kon nemení obsah oprávnení a pečiatok vy-
daných podľa pôvodného zákona. Mení len 
obsah databáz vedených KGaK (zoznam, re-
gister a evidenciu členov), ukladá KGaK do-
plniť tieto databázy o ďalšie údaje a v tejto sú-
vislosti členom KGaK poskytnúť tieto údaje 
Komore.

Ponúkame mapové výstupy, v závislosti od ich podrobnosti, presnosti a následnej technológie spracovania, ktoré možno 
využiť všeobecne na dokumentáciu územia, projekčné práce, analýzy zmien na území, napĺňanie GISov a iné.

• archívne mapové podklady z celého územia SR dátové dátové sady rokov 1949, 70. a  80. roky a od roku 2002 – 2003 v pra-
videlných intervaloch cca. 3 roky na dokumentáciu a podrobnú analýzu zmien v krajine,

• nové letecké meračské snímkovanie (LMS) a laserové skenovanie (LLS) v rôznych mierkach, presnostiach a podrob-
nosti detailu (už od 0,02 m),

• spracovanie LMS a LLS automatickými metódami (DSM, DTM, 3D modely územia, či už ako MESH alebo CAD modely) 
ale predovšetkým stereofotogrametrickými interaktívnymi metódami vytvorené ortofotomapy (ortofotomozaiky) a ste-

reofotogrametrickým mapovaním 3D vektorový polohopis a výškopis,
• ďalšie služby ako termovízne snímkovanie, mobilné mapovanie, šikmé snímkovanie a 3D modely miest a zástavby.

Napríklad, z nového snímkovania v rozlíšení 0,05 m/pixel, vykonaného v mimovegetačnom období, je možné rýchlo 
a efektívne získať technický podklad – vektorový 3D polohopis a výškopis podľa požiadaviek objednávateľa, ktorý je 
kvalitou a obsahom porovnateľný so štandardnými geodetickými metódami, napríklad pre potreby projektovania  (PPÚ, 
projektanti, architekti a pod.).

Ďalšie informácie je možné získať na HYPERLINK "http://www.surveye.sk/geodata-a-sluzby" 
www.surveye.sk/geodata-a-sluzby alebo HYPERLINK "mailto:info@surveye.sk".

VÁŠ PARTNER PRE 

GEODÁTA A SLUŽBY
AUTHORIZED DEALER
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28. slovenské geodetické dni
 

Dobrý deň.

V zmysle odporúčaní Európskeho parla-
mentu o rodovo neutrálnom jazyku, alebo 
o jazyku berúcom ohľad na všetkých, sa 
odporúča nepoužívať oslovenie „Milé dámy 
a páni,“ vhodnejšie je oslovenie neutrálne, 
napríklad „Občania“, „Dobrý deň“, alebo 
napríklad v lietadle „Srdečne vás vítame na 
palube“. Dovoľte mi teda, aby som naposle-
dy odvážne využil aspoň možnosť kombiná-
cie zastaraných a odporúčaných oslovení 
a privítal vás, milé dámy a vážení páni, na 
pomyselnej palube 28. slovenských geode-
tických dní. Alebo ešte inak, v záujme zní-
ženia uhlíkovej stopy vás privítal, milé dámy 
a páni, pri spomienke na 28. SGD.

V roku 2020 sa po prvý raz od roku 1993 
Slovenské geodetické dni nekonali, podob-
ne ako aj iné odborné a spoločenské akcie 
v našom odbore. Nekonali sa napriek tomu, 
že sme na Úrade geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR (ÚGKK SR), v predstavenstve Ko-
mory geodetov a kartografov (KGaK), v os-
tatných profesijných organizáciách v odbo-
re, prostredníctvom ich odborných garantov, 
medzi sponzormi aj vystavovateľmi mali jed-
noznačnú podporu na ich uskutočnenie. 
Zmenené podmienky života nám ich realizo-
vať nedovolili.

Valné zhromaždenie KGaK, konané 09.04. 
2021, prijalo uznesenie o zabezpečení prí-
pravy a realizácie 28. slovenských geo-
detických dní. Uznesenie bolo rozpracova-
né na rokovaní predstavenstva KGaK 20.05. 

2021. Na základe týchto skutočností sme 
sa 10.06.2021 na rokovaní organizačné-
ho výboru a odborných garantov 28. SGD 
pustili do ich prípravy. Komora geo detov 
a kartografov pripravuje SGD v kolegiálnej 
spolupráci s Úradom geodézie, kartogra-
fi e a katastra SR, Stavebnou fakultou STU 
v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou ge-
odetov a kartografov, Zamestnávateľským 
zväzom geodetov a kartografov, Kartogra-
fi ckou spoločnosťou SR a Slovenskou spo-
ločnosťou pre fotogrametriu a diaľkový 
prieskum Zeme, prostredníctvom odbor-
ných garantov, ktorí spolupracujú na prípra-
ve odborného programu podujatia, ale sú 
nápomocní aj pri riešení organizačných zále-
žitostí. Príprava 28. SGD bola uľahčená tým, 
že sme už mali zostavený odborný program. 
Museli sme však zvažovať, rešpektovať 
a riešiť podmienky, za ktorých bude možné 
28. SGD realizovať. Prijali sme rozhodnutie, 
že 28. SGD zrealizujeme ako jednodňovú 
akciu kombináciou prezenčnej a online for-
my, bez spoločenského večera. To si vyžia-
dalo korekciu programu, zmenu organizá-
cie a zabezpečenie technických podmienok 
pre online prenos. Vážime si skutočnosť, že 
konanie 28. SGD nespochybnil nikto, s kým 
sme ich pripravovali, a to ani v čase kompli-
kujúcich sa podmienok. Spoločným úsilím 
sa nám podarilo zvládnuť a nečakané situ-
ácie a neobvyklé neistoty. Najviac nám po-
mohla jednoznačná podpora podujatia od 
Ing. Jána Mrvu, predsedu ÚGKK SR a aktív-
na pomoc predsedu predstavenstva KGaK 
pána prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. Váži-
me si ju a ďakujeme.

Odborným garantom, autorom príspevkov 
a referujúcim patrí uznanie za pestrý odbor-
ný program, ktorý obsiahol aktivity a činnosť 
ÚGKK SR, činnosť KGaK a iné zaujímavé in-
formácie z odboru GaK. Spolu bolo prezen-
tovaných jedenásť prednášok. Sedem z nich 
osobne, štyri online. Skvelú prácu odvied-
li aj technici , ktorí realizovali online prenos 
z podujatia. Škoda, že účastníci online for-
my nemôžu vidieť ich prácu bezprostredne 
a zázemie celého prenosu. Zistili by, že aj 
v tom je veľa tvorivého, aj keď by sa to zdalo, 
že je to technologicky chladné. Nie je to tak, 
je to živá interakcia ľudí.

O tom, že keď sa sily spoja a pre dobrú vec 
sa nájde vzájomná podpora, svedčí aj vyda-
nie knihy Jozefa Mareka Vybrané kapitoly 
z histórie geodézie, kartografi e a katastra 
na Slovensku. Vydanie knihy, ktorej sa Jo-
zef Marek nedožil, považujeme za vzdanie 
úcty a vďaky jej autorovi za dielo, ktoré vy-
tvoril. Vydavateľmi publikácie sú Úrad geo-
dézie, kartografi e a katastra SR v spolu-
práci s Komorou geodetov a kartografov 
a Slovenskou spoločnosťou geodetov a kar-
tografov. Záverečnú redakciu knihy vyko-
nal Ing. Július Bartaloš, PhD. Finančné za-
bezpečenie vydania knihy podporili aj fi r-
my GEO KOD, GEO METRA KOŠICE, WILLA 
a PROGEOS. Rodina Jozefa Mareka si žela-
la, aby bola kniha poskytnutá odbornej ge-
odetickej a kartografi ckej verejnosti. Poteši-
lo nás, že sa tak stalo práve počas konania 
28. SGD. Vďaka ochote vedenia GKÚ Brati-
slava dostali účastníci konferencie aj pub-
likáciu 70 rokov geodetického a kartogra-

Ing. Vladimír Stromček, odborný garant 28. SGD Ing. Ján Mrva, predseda ÚGKK SR
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fi ckého ústavu Bratislava. V oboch knihách 
nájdete zaujímavé, a v niektorých statiach aj 
prekvapujúce, informácie. Knihy sú dostup-
né aj v elektronickej forme.

Na 28. SGD sa spolu zúčastnilo 266 účast-
níkov, z toho online formou 190 a prezenč-
ne 76. Tieto počty považujeme za úspech, 
hlavne ak sa na ne pozeráme s ohľadom na 
okolnosti, v ktorých sa konali a vzhľadom na 
to, v akých podmienkach žijú a pracujú ge-
odeti a pracovníci v katastrálnej služby na 
Slovensku. Možnosť zúčastniť sa na výsta-
ve geodetickej techniky využilo päť fi riem, 
formu online inzercie využilo sedem spoloč-
ností. Vzhľadom na komplikovanú situáciu 
v geodetických fi rmách si vážime skutoč-
nosť, že 28. SGD fi nančne podporilo 16 fi -
riem a spoločností.

Hlavným prínosom konania 28. SGD je to, 
že sa ich podarilo zachrániť a vytvoriť pred-
poklady na konanie tých budúcich v lepších 
časoch. Všetkým, ktorí prispeli k ich kona-
niu chcem v mene organizačného výboru 
s vďačnou úctou poďakovať. Úprimné ďa-
kujem patrí aj tým, ktorí sa na 28. SGD zú-
častnili online aj prezenčne. V neustále sa 
meniacich podmienkach by sme prípravu 
28. SGD neboli zvládli, bez vysokého nasa-
denia pracovníčok kancelárie KGaK.

Aj keď sa časy menia, SGD zostávajú. Onli-
ne forma v neviditeľnom prostredí interne-
tu nám pomáha prekonať vzdialenosti a ne-
príjemné skutočnosti. Táto forma je hlavne 
o informáciách, prostredníctvom interne-
tu môžeme sprostredkovať nové poznatky, 
riešenia a zachovať tak vzájomnú energiu 
myšlienok a poznania. Prezenčná forma je 
tiež o informáciách, ale tá je aj o emóciách, 
ktoré prežívame pri osobných stretnutiach. 
Bolo by nádherné, a verme, že sa toho doč-
káme, že sa od klávesníc a monitorov, vráti-
me k vzájomne podaným rukám, úsmevom 
a spontánnym rozhovorom. K stretnutiu ži-
vých ľudí, ktorých ľudská a profesijná blíz-
kosť SGD charakterizuje. Po skončení akcie 
sme cítili niečo ako nečakanú radosť, pre-
kvapenie, že to celé celkom dobre dopadlo. 
Verím, že po regenerácii normálneho života 
a po období slobody plnej zákazov sa nám 
podarí vrátiť sa na 29. SGD do priateľského 
prostredia spoločnosti srdečných ľudí.

Ing. Vladimír Stromček
za organizačný výbor 28. SGD

Momentka z konferencie

Momentky 
z výstavy
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Viac informácií o prístroji Leica LS15 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, 
fi rme GEOTECH Bratislava s.r.o. na tel. čísle 0910 111 268, alebo na www.geotech.sk.

Leica LS 15

Celý proces merania je vďaka digitálnym nivelačným prístrojom pre VPN – Leica LS15 efektívnejší a presnejší – od automa-
tického zaostrovania až po dotykovú obrazovku s prehľadným rozložením, bez bežných chýb pri nivelácii, napríklad nespráv-
neho čítania lát. Tieto nivelačné prístroje poskytujú najspoľahlivejšie výsledky, jednoduché pracovné postupy – zacieliť na la-
tu viete aj cez dotykový displej vďaka integrovanej kamere. Prístroj zaznamenáva nielen presnú výšku, ale dokonca aj polohu 
lát, takže k nivelačnému ťahu viete priložiť aj prehľadný náčrt. Vysokú presnosť až 0,2 mm/km je možné dosiahnuť aj použi-
tím bežných invarových lát, tých istých, ktoré Leica vyrába už niekoľko desaťročí.
S LS15 už nemusíte cieliť na latu len cez ďalekohľad. Zacielenie môžete jednoducho vykonať cez farebný dotykový displej, na 
ktorom sa premieta obraz z kamery. Následným stlačením tlačidla prístroj automaticky zaostrí a presne odmeria prevýšenie.

Viac informácií získate u autorizovaného distribútora Trimble pre Slovenskú republiku Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, 
na tel. čísle 0915 765 910, alebo na obchod@geotronics.sk.

Benefi ty:
  Jednoduché používanie: prístup ku GNSS korekci-

ám Trimble bez potreby konfi gurácie, kompatibilita 
s takmer všetkými aplikáciami na meranie polohy.

  Flexibilita: vďaka širokému výberu subskripcií na 
presnosť je používanie škálovateľné pre jednotliv-
cov, malé aj väčšie tímy s možným prispôsobením 
pri zmene požiadaviek.

  Výkon: vysoká kvalita určovania polohy s až centi-
metrovou presnosťou.

Kľúčové vlastnosti: 
  ľahká, odolná anténa s jednoduchým nastavením 

a používaním,
  bluetooth spojenie so zariadeniami s Androidom 

alebo iOS,
  podpora všetkých globálnych GNSS systémov,
  3-frekvenčný príjem (L1, L2, L5),
  zlepšená presnosť v náročných podmienkach vďa-

ka technológii Trimble ProPoint.

Trimble Catalyst je revolučná služba určovania polo-
hy pre mobilné zariadenia. Pomocou malej a jedno-
duchej antény Trimble DA2 so subskripciou pre poža-
dovanú presnosť na danú dobu premeníte vaše zaria-
denie s Androidom alebo iOS na výkonný nástroj pre 
merania s centimetrovou presnosťou.

Ako to funguje?
Prvá investícia spočíva v kúpe lacnej, ale výkonnej 
antény Trimble DA2. K anténe sa následne dokupujú 
subskripcie na požadovanú presnosť a čas. Subskrip-
cie na presnosť sú dostupné vo forme mesačných ale-
bo ročných licencií v presnostiach od 1 do 60 cm. 
Okrem toho je k dispozícii typ subskripcie on demand 
pre centimetrovú presnosť v baleniach po 10 alebo 
100 hodín s čerpaním po celých hodinách. Súčasťou 
subskripcií je aj prístup ku GNSS korekčným službám 
Trimble RTX. Následne stačí anténu pripojiť k vášmu 
smartfónu a začať meranie v ľubovoľnej polohovacej 
aplikácii.

Najdôležitejšie vlastnosti Leica LS15:

  Zvýšená produktivita
  Vyššia presnosť nameraných dát
  Lepší komfort pri meraní a vyššia 

bezpečnosti v teréne

Trimble Catalyst s GNSS prijímačom DA2

-
a 

a 
-

m 

-

m

Nevyhnutné zvýšenie produktivity
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Viac informácií nájdete na: 
www.geoteam.sk , www.geomax-positioning.com alebo obchod@geoteam.sk

Najvyšší model a zároveň najnovší GNSS prijímač od Geomaxu je Zenith60, ktorý 
nahradil svojho predchodcu Zenith35. Je to prvý model, ktorý má GSM modem 
štvrtej generácie 4G (LTE) a po prvý raz má anténa dva sloty pre 2x li-ion batérie, 
ktorej výdrž v režime RTK je až 11 hodín. Batéria je úplne rovnaká ako v kontrol-
nej jednotke Geomax ZeniusX, tým viete pre celý GNSS set použiť jednotný systém 
akumulátorov. Tento model sa dá objednať aj s novým typom sklonomera IMU, či 
prípadne aj s rádio-modemom SATEL TR4+. Vysoká odolnosť prístroja voči elek-
tromagnetickým poliam vám dáva istotu, že sa na svoje meranie môžete maximál-
ne spoľahnúť.

Základné technické parametre:

  NovAtel OEM7: 555 kanálov multifrekvenčne
  Príjem: GPS L1, L2, L2C,L5, GLONASS L1, L2, L2C, GALILEO E1, E5a, E5b, 

AltBOC, BeiDou B1, B2, B3, QZSS L1, L2, L2C, SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, 
GAGAN

  GLONASS L3, Galileo E6 a QZSS L6 budú poskytované v budúcnosti 
v upgrade fi rmvéru.

  RTK presnosť Hz 8 mm ± 1 ppm (rms), V 15 mm ± 1 ppm (rms).

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk alebo priamo na: info@geopriestor.sk a 0907 821 224.

Nový Geomax GNSS Zenith60  

Profesionálny kompaktný GNSS prijímač Stonex S580

Talianska spoločnosť Stonex priniesla na trh novinku vo svojom portfóliu – malý, 

kompaktný vysokovýkonný GNSS prijímač Stonex S580. Nový model prináša naozaj malé 

rozmery, ktoré oceníte pri každej práci. GNSS prijímač prijíma všetky dostupné satelitné 

systémy – GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS a SBAS. Stonex S580 podporuje 

2-frekvenčný príjem satelitných signálov a dosahuje centimetrovú presnosť, tak ako aj iné 

geodetické GNSS prijímače.

Spolu s modernými kontrolnými jednotkami Stonex s operačným sys-
témom Android a poľným softvérom Stonex Cube-a, poskytuje naozaj 
výkonné riešenie pre každodennú geodetickú prax či GIS merania. Vý-
hodou je predovšetkým veľmi nízka hmotnosť, kde celá zostava spolu 
s kontrolnou jednotkou a výtyčkou nepresahuje váhu 2 kg.

GNSS prijímač je možné plne nastavovať a ovládať pomocou smartfónu 
cez wi-fi  rozhranie. Wi-fi  prináša taktiež možnosť prepojenia prijímača 
s iným GIS zariadením, čím získate napr. tablet s centimetrovou pres-
nosťou. Stonex S580 predstavuje oproti konkurenčným produktom 
v rovnakej kategórii výborný pomer cena/výkon.
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Uznesenie 6/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK vzalo na vedomie 
informáciu o návrhu zákona o Komore 
a ukladá povinnosť pripraviť návrh znenia 
vnútorných predpisov KGaK na septembro-
vé zasadanie.
Z: podľa návrhu v zápisnici č. 3/2021 T: 25.11.2021

Samostatný bod

Uznesenie 10/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke pre 
vydávanie mandátnych certifi kátov (MC).
Z: predstavenstvo KGaK T: 25.11.2021

Na spoločnom rokovaní KGaK a ÚGKK SR 
odznela informácia, že aktivita ÚGKK SR 
v tomto smere je momentálne pozastave-
ná, pretože podpisovanie úradného overe-
nia je založené na starej platforme, ktorá sa 
nebude rozvíjať a aj úradné overenie sa bu-
de budovať nanovo. 
Prof. Kopáčik – zatiaľ nie je evidovaný me-
dzi AGaK dopyt po MC. Bolo by vhodné 
prostredníctvom dotazníka osloviť členov 
KGaK a spraviť medzi nimi prieskum, či by 
refl ektovali na elektronické podpisovanie 
dokumentov aspoň pre práce v inžinierskej 
geodézii. 
 

Uznesenie 12/2021 Z č. 4/2021

Predstavenstvo ukladá preveriť možnosť vy-
tvorenia nového loga KGaK na Fakulte archi-
tektúry a dizajnu STU.
Z: prof. Kopáčik T: 25.11.2021

Prof. Kopáčik – Vzhľadom na to, že Komo-
ra nie je štátna organizácia, nie je možné 
v jej logu uvádzať štátny znak. S požiadav-
kou na posúdenie súčasného loga KGaK 
oslovil bývalú dekanku na Fakulte architek-
túry a dizajnu STU. Z jej vyjadrenia vyplýva, 
že terajšie logo je čitateľné a je v poriadku, 

Informácie z kombinovaného zasadania predstavenstva KGaK 
23. 09. 2021

s vyše 20-ročnou históriou a nie je potreb-
né ho meniť. Samozrejme jeho rekonštruk-
cia sa môže uskutočniť. 
Predstavenstvo poverilo prof. Kopáčika pre-
veriť cenu za tvorbu nových návrhov loga 
KGaK.

Rôzne 
 
Predstavenstvo berie na vedomie informá-
ciu o korešpondencii kancelárie Komory od 
posledného zasadania.

2.1 Čerpanie Sociálneho fondu solidarity 
(SFS)

Komora eviduje úmrtia členov Komory Ing. 
Jozef Pniaka, 17.08.2021, vo veku 70 rokov 
a Ing. Jozefa Daniela, 08.09.2021, vo veku 
59 rokov.
Z tohto dôvodu predseda predstavenstva 
predkladá návrh na čerpanie prostriedkov 
pre ich rodiny.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500 €/člen.

Komora prijala aj žiadosť svojho člena o po-
skytnutie prostriedkov SFS pri čerpaní dl-
hodobej PN z dôvodu úrazu. Keďže takúto 
požiadavku Komora doteraz neevidovala, 
predstavenstvo navrhlo zodpovedať nasle-
dujúce otázky k postupu čerpania SFS z dô-
vodu 3-mesačnej PN po úraze.
Otázka pre členov P:
1.  Či má KGaK priznávať podporu zo SF 

v budúcnosti aj v prípadoch dlhodobej 
PN?

2.  Ak áno, či viazať priznanie tejto podpory 
len na pracovné úrazy súvisiace s výko-
nom povolania a aká má byť dĺžka PN, 
aby mohol byť príspevok priznaný?

3.  Aká má byť výška príspevku zo SF, ak 

KGaK doteraz priznávala 500 € v prípa-
de úmrtia?

Členovia predstavenstva sa vyjadrili pozitív-
ne k čerpaniu v prípade PN, viazanie na pra-
covný úraz by bolo však komplikované a nie 
je isté, či má Komora právo posudzovať PN. 
Vzhľadom na to, že prostriedky určené čle-
nom zo SFS sú už pre tento rok vyčerpané, 
momentálne nie je priestor na takýto prí-
spevok z dôvodu rozpočtových pravidiel.
Do budúceho VZ predstavenstvo pripra-
ví návrh na navýšenie minimálnej čiastky 
SFS a doplní pravidlá jeho čerpania.

Uznesenie13/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o priznaní fi -
nančnej podpory pre rodiny zosnulých čle-
nov Komory – príspevok na úhradu poh-
rebných nákladov. Do budúceho valného 
zhromaždenia bude pripravený návrh na 
navýšenie minimálnej čiastky SFS a dopl-
nené pravidlá jeho čerpania.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď a k VZ 2022

2.2 Ocenenie najlepšieho študenta 
SvF STU v Bratislave

Komora prijala od dekana SvF STU v Brati-
slave list so žiadosťou o spoluprácu v rámci 
oceňovania najlepších študentov Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave pri príležitosti ukon-
čenia ich štúdia. Cena KGaK bola udelená 
absolventke Ing. Barbore Bujňákovej v štu-
dijnom programe geodézia a kartografi a.
 

Uznesenie 14/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo odsúhlasilo fi nančný prí-
spevok pre ocenenú študentku SvF STU 
v Bratislave vo výške 100 €.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď
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2.3 Renomia – maklérska spoločnosť

Členovia orgánov KGaK na spoločnom roko-
vaní odsúhlasili ďalšie rokovania so zástup-
cami Renomie a odporúčali prejsť na zastu-
povanie Komory maklérskou fi rmou v rámci 
poistenia AGaK, pričom sa zabezpečí poist-
ná ochrana na minimálne rovnakej cenovej 
hladine ako je teraz a garancia marketingo-
vej podpory.
Predseda Komory na rokovaniach v priebe-
hu leta splnomocnil zástupcov Renomie ko-
munikovať s poisťovňami v mene Komory, 
ako aj možnosti riešiť likvidáciu a poskyto-
vať služby prostredníctvom ich zástupcov. 
Z dôvodu čerpania dovoleniek v maklérskej 
spoločnosti aj v poisťovniach zatiaľ nemáme 
spätnú informáciu.
 

2.4  Kniha Jozefa Mareka

Prof. Kopáčik informoval členov predstaven-
stva o záujme vydať nedokončený rukopis 
Ing. Jozefa Mareka, ktorý pôvodne pojedná-
val o pôsobení ruských a ukrajinských ge-
odetov na území Československa. Rukopis 
dopracovali doc. Ing. Horňanský a Ing. Bar-
taloš. V súčasnosti sa hľadajú fi nancie na vy-
danie knihy (náklad 440 ks/4 000 €). Hlav-
ným vydavateľom je UGKK SR a oslovené sú 
ďalšie fi rmy z praxe.
Predseda Komory predložil členom pred-
stavenstva otázku, či majú záujem, aby sa 
Komora stala spoluvydavateľom tejto kni-
hy poskytnutím fi nančnej čiastky na jej vy-
danie vo výške 1 000 € z prevádzkovej re-
zervy, prípadne časť by sa prefi nancovala 
z výnosov 28. SGD. Je záujem časť nákla-
du odovzdávať účastníkom 28. SGD. Online 
účastníci 28. SGD by ju mali dostať v elek-
tronickej forme.
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
 

Uznesenie 15/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo odsúhlasilo fi nančný prí-
spevok na vydanie knihy „Vybrané kapitoly 
z histórie geodézie, kartografi e a katastra 
na Slovensku“ vo výške 1 000 €.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

 

2.5  Legislatívne aktivity

Zákon č. 215/1995 – na ÚGKK SR sa v prie-
behu leta uskutočnilo stretnutie k návrhu §6 
– vybrané GaK činnosti. Úrad zjednotil pa-
ragraf na 2 oblasti – KN a IG, ZZGK navrhol 
4 až 5 oblastí v intenciách predložených na 
spoločnom rokovaní Ing. Kožárom a KGaK 
prezentovala pôvodný návrh zostavený SAK. 
K tejto problematike sa vedie rozsiahla dis-
kusia. KGaK pristúpila na úpravu pôvodného 
návrhu, ktorý zostavila do 6 bodov: činnos-
ti súvisiace s informačnými systémami (IS) 
rezortu (KN, ZB GIS, SKPOS...), IS súvisiace 
s činnosťami verejnej a štátnej správy v sta-
vebníctve, IS, ktoré generujú podklady ale-
bo výstupy pre konania pred orgánmi štát-
nej alebo verejnej správy, činnosti, ktoré ma-
jú osobitný režim z hľadiska presnosti (IG). 
Tento návrh je pre Úrad prijateľný. Majú zá-
ujem spracovať paragrafové znenie zákona 
do konca roka 2021.

Novela katastrálneho zákona – pripravuje 
sa, zatiaľ nemáme bližšie informácie.

Nový zákon o Komore geodetov a kartogra-
fov – k zákonu boli prijatých v MPK konaní 
vyše 10 zásadných pripomienok a obyčajné 
pripomienky, ktoré sa rokovaniami podari-
lo vyriešiť kompromisom alebo boli stiahnu-
té, prípadne akceptované. Doplnili sa vzory 
pečiatok (aj pre hosťujúcich AGaK). Na ro-
kovaní vlády k zákonu štátny tajomník MH 
SR opäť predniesol zásadnú požiadavku na 
zrušenie povinného členstva v komorách „v 
súlade s očakávaniami EÚ“. Po argumentá-
ciách zo strany zástupcov Úradu a Komory 
svoj návrh stiahol, ale budú na ňom trvať na 
koaličnej rade. Materiál nakoniec prešiel bez 
pripomienok a postupuje do parlamentu.
 

2.6  Nová webová stránka

Napĺňanie jednotlivých podstránok je ukon-
čené, treba doriešiť členskú základňu, kto-
rá je momentálne zverejnená kompletne. 
V rámci registrácie boli doplnení pôvodní 
užívatelia, na úvodnej stránke je namiesto 
newslettra banner na prihlášku do KGaK, 

v infobloku sú zákony a vyhlášky vo forme 
linku na Slov-Lex pre aktuálnosť a aktívna je 
notifi kácia k novozverejnenému článku.
 

2.7 Trestné oznámenie pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu

Člen Komory oznámil 06.06.2020 neopráv-
nené autorizačné overenia GP – zneužitie 
jeho pečiatky vyrobeným duplikátom a sfal-
šovanie jeho podpisu. V nadväznosti na uve-
dené 15.06.2020 Komora podala trestné 
oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu členom Komory. Člen KGaK 
požiadal Komoru o právne zastupovanie 
v prebiehajúcom policajnom šetrení. Pred-
metom poistenia právnej ochrany je ochra-
na oprávnených právnych záujmov poistenej 
osoby v prípadoch, v rozsahu a za podmie-
nok stanovených v týchto VPP-PO a v poist-
nej zmluve, t. j., že v tomto prípade nie je mož-
né využiť právnu ochranu v intenciách PZ.
Prof. Kopáčik dorieši požiadavku člena Ko-
mory vo svojej kompetencii, prípadne sa Ko-
mora môže pokúsiť vyrokovať zľavu pri za-
stupovaní s advokátskou kanceláriou Zuza-
na Papšíková.

2.8  Odmietanie prác geodetmi

Ing. Nagy na základe konkrétnej sťažnosti 
zisťuje, že mnoho geodetov odmieta zákaz-
ky, či už z dôvodu prácnosti alebo nevedo-
mosti. Komora by sa uvedeným mala zaobe-
rať.

2.9  Online register užívacích vzťahov

V uplynulých mesiacoch bola KGaK oslo-
vená Komorou pozemkových úprav prijať 
účasť na rokovaniach o priebehu a budúc-
nosti pozemkových úprav, ktoré sa uskutoč-
nili na MPRV SR.
Rokovania sa z podnetu ministra rozšírili na 
témy, ktoré MPRV SR považuje za kľúčové:
– zabezpečiť preukázanie vlastníckych 

a užívacích vzťahov k pôde pri 
poskytovaní platieb a podpory zo zdrojov 
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Spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
inak hrozia veľké fi nančné straty pre 
Slovensko z hľadiska krátenia platieb 
zo strany EÚ,

– motivovať podielových spoluvlastníkov 
poľnohospodárskej pôdy usporiadať 
rýchlo a efektívne vzťahy k pôde, aby 
to prinieslo predovšetkým záujem 
hospodáriť na pôde, vlastniť pôdu, resp. 
ju efektívne prenajímať a obnoviť vzťah 
k pôde,

– defi novať a realizovať pozemkovú 
reformu.

V ďalšej diskusii bol prezentovaný zámer 
MPRV SR vytvoriť online register užívacích 
vzťahov, ktorý by bol súčasťou katastrálne-
ho portálu a postupne by sa napĺňal po jed-
notlivých katastroch v rokoch 2022 – 2024. 
Register bude verejný.
Na pracovných rokovaniach sa za KGaK zú-
častnil Ing. Štefan Nagy.

Minister MPRV SR podporuje aj PÚ. Hľadá 
aj iné možnosti fi nancovania. Generálny ria-
diteľ sekcie PÚ zriadil pracovnú skupinu, 
ktorá bude pracovať na novelizácii metodic-
kých návodov týkajúcich sa PÚ a zákona č. 
330/1991 – zástupca KGaK Ing. Peter Re-
páň.

2.10 Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vzhľadom na množiace sa prípady a sťaž-
nosti odporúča Ing. Nagy spracovať pred-
nášku, ktorá by bola prezentovaná na regi-
onálnych stretnutiach. Ing. Jacko upozor-
ňuje, že je geodetom známych veľa KÚz, 
v ktorých nechce nikto riešiť vytyčovanie 
hraníc pozemkov a vyhotovovať GP, keďže 
nikto geodeta nezaplatí vzhľadom na objed-
návku zákazníka a značný nesúlad medzi 
platným stavom KN a skutočnosťou.
Navrhujeme, aby Úrad hľadal možnosti do-
mapovania intravilánov takýchto katastrál-
nych území. Ing. Jacko navrhuje možnosť 
napr. hľadať spôsob a fi nancie domapovania 
KÚz, kde je KN mapa nečíselná a prebehli 
pozemkové úpravy (domapovanie intravilá-
nu fi rmou, ktorá spracúvala PÚ).
Prof. Kopáčik navrhuje pokúsiť sa inicio-
vať k danej problematike diskusiu so skupi-
nou odborníkov, osloviť napr. doc. Hudeco-
vú alebo súdnych znalcov na spracovanie 
prednášky. Možno by mohli skúsiť vytypovať 

problematické KÚz na nové mapovanie, kto-
ré by sa predložili Úradu.
Ing. Holá navrhuje zhromaždiť problema-
tické prípady, ktoré by sa na regionálnych 
stretnutiach vysvetľovali.
 

2.11 Odpovede na otázky 
pri vyhotovovaní GP

Od ÚGKK SR boli prijaté odpovede na otáz-
ky a podnety týkajúce sa vyhotovovania ge-
ometrických plánov zozbierané regionálnym 
zástupcom KGaK pre Nitriansky kraj Ing. 
Martinom Ondriašom. Vzhľadom na to, že 
sú už umiestnené na webe Úradu, odpove-
de budú odoslané členom Komory krátkou 
správou.

2.12  Zriadenie Komisie pre tvorbu 
Smernice na vyhotovovanie 
geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov

Rozhodnutím predsedu ÚGKK SR bola zria-
dená Komisia pre tvorbu Smernice na vy-
hotovovanie geometrických plánov, kde za 
KGaK sú určení zástupcovia Ing. Holá a Ing. 
Sadloň, pričom KGaK bude mať pri rozhodo-
vaní 3 hlasy. Ing. Holá bola poverená rozho-
dovaním aj za KK KGaK, spolu 2 hlasy.

2.13  Skenovanie pôvodných 
katastrálnych máp

Ing. Jacko apeluje na zabezpečenie urých-
leného celoplošného skenovania pôvod-
ných katastrálnych máp INTRAVILÁNOV 
(nateraz len intr. hlavne vo VKMn) z ORIGI-
NÁLOV mapových listov z Ústredného ar-
chívu GAK, ktoré by boli voľne dostupné pre 
geodetov, uložené na CICE (teraz len intr. 
vzhľadom na rozsah ML).

Vnútorné predpisy KGaK – znenie 

dokumentov

 
Prof. Kopáčik informoval o pripravovanom 
seminári IPG2021, na ktorom je v poobed-
ňajších hodinách plánovaná prezentácia 
vnútorných predpisov KGaK. Predstava je 
predniesť, čo je úlohou predpisov a v čom 
sa líšia od pôvodnej verzie. Samozrejmosťou 

je ich zosúladenie s novým zákonom o ko-
more.
Predložený návrh k samostatnému doku-
mentu o elektronickom hlasovaní odporúča 
zapracovať do volebného a do rokovacieho 
poriadku, pretože nemá oporu v zákone.
Systém sústavného vzdelávania nebude 
súčasťou prednášaných vnútorných pred-
pisov KGaK, keďže kompetencia systému 
vzdelávania prechádza po prijatí nového zá-
kona na predstavenstvo.
Vytvorený bude link, na ktorom budú zdieľa-
né všetky dokumenty Komory a v ktorých 
sa budú úpravy riešiť formou komentárov od 
autora, prípadne priamo v texte.
Po ukončení pripomienkovania sa dohodne 
ešte v jesennom období osobitné stretnutie 
k dokumentom, na ktorom sa vydiskutujú 
navrhované zmeny.

Organizácia 28. SGD

 
Vzhľadom na predpokladaný nepriaznivý vý-
voj pandemickej situácie v plánovanom ter-
míne konania 28. SGD 04.11.2021 a aj na 
základe vyjadrení členov Komory v dotaz-
níku k forme podujatia (reagovalo 206 res-
pondentov – 85 za prezenčnú formu, 112 za 
online formu a 9 nemá záujem o účasť), 
sa organizačný výbor 28. SGD pripravuje 
na kombinovanú formu priebehu seminá-
ra, miesto konania zostáva v Žiline, Holiday 
Inn. Súčasne sa mení formát SGD na jed-
nodňovú konferenciu, bez spoločenského 
večera. Pozvánka je pripravená a bude dis-
tribuovaná elektronickou formou krátkou 
správou.
Odborný program je zostavený tak, aby 
sa účastníci dozvedeli o aktivitách KGaK 
a ÚGKK SR, odznejú informácie katastrál-
neho a legislatívneho odboru Úradu. No-
vé technológie budú prezentované online 
v rámci reklamných blokov cez prestávky. 
Zaujímavý bude blok venovaný 30. výročiu 
založenia SSGK a 100. výročiu podpísania 
Trianonskej zmluvy. Poskytnuté budú infor-
mácie k vybudovaniu geodetickej kalibrač-
nej základnice vo Viničnom, komparátora 
na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel 
a o nahradení pásma elektronickými diaľ-
komermi v atletike. Prezentovaná bude aj 
posledná publikácia od autora Ing. Jozefa 
Mareka z histórie geodézie, ktorá by mala 
byť súčasťou materiálov pre účastníkov pre-
zenčnou formou.
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Vystavovatelia využijú pre ponuku svojich 
produktov a služieb štandardný priestor ho-
tela a ostatným bola ponúknutá možnosť re-
klamného priestoru v rámci prestávok po-
čas online vysielania a súčasne v sále.

Regionálne stretnutia – harmonogram

 
Predstavenstvo v diskusii odsúhlasilo návrh 
na spracovanie dotazníka pre členov KGaK 

podľa regiónov s prieskumom záujmu o for-
mát regionálnych stretnutí. V prípade online 
formy bude potrebné dopracovať link na for-
mulár prezencie účastníkov.
Návrhy termínov pre regionálne stretnutia 
je potrebné doručiť do kancelárie KGaK do 
08.10.2021.

Základná príprava valného zhromaždenia 

2022

 
Predstavenstvo odsúhlasilo termín a miesto 
budúceho VZ: 08.04.2022, hotel Dixon, 
Banská Bystrica. Kombinovaná forma VZ 
by bola z dôvodu hlasovania problematic-
ká, predbežne bude preferovaná prezenčná 
účasť.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie z kombinovaného zasadania 
predstavenstva KGaK 26.11.2021

 
Uznesenie 6/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK vzalo na vedomie infor-
máciu o návrhu zákona o Komore a ukladá 
povinnosť pripraviť návrh znenia vnútorných 
predpisov KGaK na septembrové zasadanie.
Z: podľa návrhu v zápisnici č.3/2021 T: 27.01.2022

Samostatný bod

Uznesenie 10/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke na 
vydávanie mandátnych certifi kátov.
Z: predstavenstvo KGaK T: 27.01.2022

Prof. Kopáčik – zatiaľ nie je evidovaný me-
dzi AGaK dopyt po MC. Prostredníctvom 
dotazníka budú oslovení členovia KGaK 
s cieľom preskúmať, či by refl ektovali na 
elektronické podpisovanie dokumentov as-
poň pre práce v inžinierskej geodézii. Do-
tazník bude obsahovať popis, ukážky, cenu. 
Obsah MC je schválený, na online rokovaní 
s fy Disig budú preberané možnosti nezávis-
lého riešenia jeho použitia.
 

Uznesenie 12/2021 Z č. 4/2021

Predstavenstvo ukladá preveriť možnosť 
vytvorenia nového loga KGaK na Fakulte 
architektúry a dizajnu STU.
Z: prof. Kopáčik T: 27.01.2022

Predstavenstvo poverilo prof. Kopáčika pre-
veriť cenu za tvorbu nových návrhov loga 
KGaK. Zatiaľ návrh cenovej ponuky nebol 
predložený.

Uznesenie 13/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o priznaní fi -
nančnej podpory pre rodiny zosnulých čle-
nov Komory –- príspevok na úhradu poh-
rebných nákladov. Do budúceho valného 
zhromaždenia bude pripravený návrh na 
navýšenie minimálnej čiastky SFS a dopl-
nené pravidlá jeho čerpania.
Z: prof. Kopáčik, Ing. Geisseová T: 27.01.2022

Uznesenie 14/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo odsúhlasilo fi nančný prí-
spevok pre ocenenú študentku SvF STU 
v Bratislave vo výške 100 €.
Z: Ing. Geisseová   

V roku 2021 sa z dôvodu pandemickej situá -
cie neuskutočnili promócie, na ktorých sa 
odovzdávajú ceny pre najúspešnejších ab-
solventov. Cena predsedu KGaK preto ne-
bola zatiaľ odovzdaná, uvedené bude dorie-
šené cez študijné oddelenie SvF STU v Bra-
tislave.
 

Uznesenie 15/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo odsúhlasilo fi nančný prí-
spevok na vydanie knihy „Vybrané kapitoly 
z histórie geodézie, kartografi e a katastra 
na Slovensku“ vo výške 1 000 €
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Z dôvodu výšky sponzorských príspevkov 
na vydanie knihy je fi nančný príspevok Ko-
mory upravený na 500,- Eur.
 

Korešpondencia kancelárie
 
Predstavenstvo berie na vedomie informá-
ciu o korešpondencii kancelárie Komory od 
posledného zasadania.
 

Prijaté rozhodnutie predstavenstva KGaK 
o zápise nových členov do zoznamu AGaK

Uznesenie 16/2021 Z č. 6/2021

Predstavenstvo rozhodlo o zápise Ing. Mi-
roslavy Šufl iarskej, Ing. Samuela Vlčeka, 
Ing. Mariána Kalafuta, Ing. Istvána Gyöpö-
sa, Ing. Juraja Brázdila do zoznamu AGaK 
k 19.01.2022.
Z: predstavenstvo KGaK  T: 19.1.2022

 

Podpis nadobúdateľa v ZPMZ

Od člena KGaK bol prijatý podnet k povin-
nosti podpisovania nadobúdateľa v tlačive 
ZPMZ. Úradní overovatelia trvajú na tom, 
aby bolo podpísané vlastníkom, resp. objed-
návateľom.
Ing. Holá: Podpis na ZPMZ nemá žiadnu 
„právnu hodnotu“, pretože nie je overený no-
tárom. Z toho dôvodu pri súdnom spore pod-
pis na ZPMZ nemá žiadny význam a sudca 
ho neberie do úvahy. Úradný overovateľ ne-
dokáže rozlíšiť falšovaný podpis od pravého.
Predseda predstavenstva navrhuje, aby Ing. 
Holá požiadala o spoluprácu ÚGKK SR pri 
spracovaní ofi ciálneho usmernenia, ktoré by 
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bolo odoslané katastrálnym odborom a čle-
novia Komory by boli informovaní krátkou 
správou.

Nová webová stránka

Návrh nového webu je pripravený.
Napĺňanie jednotlivých podstránok je ukon-
čené, členská základňa je upravená – aktív-
ni členovia. Kancelária si ujasní ďalšie funk-
cionality nového webu.
Termín na doručovanie pripomienok do 
kancelárie Komory: 10.12.2021
 

Vnútorné predpisy KGaK
 
Na zasadaní boli prerokované pripomienky 
k jednotlivým interným predpisom KGaK, 
prijaté do dátumu zasadania.
Všetky dokumenty nadobúdajú účinnosť 
v nasledujúci deň po ich schválení valným 
zhromaždením.

Uznesenie 17/2021 Z č. 6/2021

Spracovaná bude nová verzia volebného 
poriadku, v ktorej budú zahrnuté návrhy 
z diskusie.
Z: predseda KGaK T: 27.01.2022

Predbežné zhodnotenie 28. SGD
 
28. SGD sa uskutočnili 04.11.2021 kombi-
novanou formou, miesto konania Holiday 
Inn Žilina. Nie sú žiadne negatívne odozvy, 
skôr naopak, poďakovania, že sa ich za da-
ných okolností vôbec podarilo zrealizovať.
Zúčastnilo sa na nich 190 účastníkov online 
a 76 účastníkov prezenčne.
Výstavu zrealizovalo 5 vystavovateľov (Sur-
veye, 3Gon, Geotronics Slovakia, Villa, 
Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.), pri-
čom 7 využili aj online inzerciu – reklamný 
priestor počas prestávok.
SGD podporilo 16 sponzorov (6 v roku 2020 
+ 10 v roku 2021).
Vydanie publikácie Ing. Jozefa Mareka pod-
porili: ÚGKK SR, KGaK, SSGK, Geokod, Vil-
la, Geometra Košice, Geodetická kancelária 
Progeos, s. r. o.
Vzhľadom na to, že sa 28. SGD pripravova-
li už v roku 2020, boli už v tomto čase od 
sponzorov prijaté fi nančné prostriedky. Po 
zrušení konferencie v roku 2020 mali byť 

využité v ďalšom roku. Z účtovného hľadis-
ka sú preto 28. SGD v rozpočte Komory evi-
dované v priebehu 2 rokov. V roku 2020 je 
v rozpočte pre 28. SGD evidovaný zisk 
3 484,59 a zisk predpokladáme po spraco-
vaní účtovníctva aj v roku 2021.
Poďakovanie patrí Ing. Stromčekovi a celé-
mu organizačnému výboru, odborným ga-
rantom a zástupcom ÚGKK SR, ktorí akciu 
podporili svojou aktívnou prezenčnou účas-
ťou a, samozrejme, všetkým sponzorom 
a účastníkom.

Regionálne stretnutia
 
Plánované regionálne stretnutia v roku 
2021 sú vzhľadom na pandemickú situá-
ciu zrušené. 
Regionálni zástupcovia uprednostňujú pre-
zenčnú formu stretnutí, a preto volia radšej 
odloženie stretnutí na 1. štvrťrok 2022.
Ing. Kubík konzultoval prípravu RS s býva-
lým regionálnym zástupcom za Žilinský kraj 
Ing. Stromčekom, návrh programu má pred-
bežne spracovaný.
Ing. Holá má v pláne pozvať Ing. Leitmana 
(ÚGKK SR) a zástupkyňu SPF, čo podporuje 
aj Ing. Repáň s ohľadom na práve prebieha-
júce PPÚ.
Ing. Ondriaš – tematika vytyčovania hraníc 
predstavuje najvypuklejší problém, ktorý by 
bolo vhodné metodicky spresniť pracovník-
mi Úradu. Po stanovení predpokladaných 
termínov vo februári a marci treba priprave-
né témy poslať na Úrad s pozvánkou pre no-
vého riaditeľa Katastrálneho odboru.
Ing. Kubík – pretrváva problematika GP na 
rozostavené stavby a ku kolaudácii.
KGaK aj ÚGKK SR uvedené už v minulosti 
riešili v spolupráci so stavebnými úradmi, 
avšak odozva bola nulová. Predseda pred-
stavenstva podporuje spracovanie pred-
nášky na danú problematiku, a jej prezen-
táciu v jesenných mesiacoch na konferencii 
Stavebné úrady, ktoré organizuje SKSI, prí-
padne ju možno uverejniť aj v Stavebných 
novinách.
Ing. Lukáč – považuje za vhodné na regio-
nálnych stretnutiach diskutovať aj nový zá-
kon o Komore.

Uznesenie 18/2021 Z č. 6/2021

Predstavenstvo rozhodlo o potrebe spraco-
vať krátku správu, že regionálne stretnutia 

sa v roku 2021 neuskutočnia, v polovici 
februára regionálni zástupcovia prehodno-
tia termíny stretnutí.
Z: kancelária KGaK T: ihneď

Uznesenie 19/2021 Z č. 6/2021

Regionálni zástupcovia pripravia predbež-
né témy stretnutí a následne kancelária 
KGaK odošle pozvánku na stretnutia pre 
ÚGKK SR, pričom by bola vítaná účasť no-
vého riaditeľa KO ÚGKK SR.
Návrh problematiky GP na rozostavené 
stavby a ku kolaudácii spracujú členovia 
Katastrálnej komisie.
Z: regionálni zástupcovia a kancelária KGaK 
 T: 01/2022

 

Príprava valného zhromaždenia 2022

Predstavenstvo odsúhlasilo termín a miesto 
budúceho VZ: 08.04.2022, hotel Dixon, 
Banská Bystrica. Kombinovaná forma VZ 
by bola vzhľadom na hlasovanie problema-
tická, predbežne bude preferovaná prezenč-
ná účasť.
Materiály súvisiace s konaním VZ – 
program, správa P-KGaK, správy orgánov 
KGaK, vyhodnotenie rozpočtu, návrh rozpoč-
tu na ďalšie obdobie, interné predpisy KGaK, 
navýšenie SFS, plán odborných podujatí... 
Distribúcia sa uskutočňuje v zmysle Rokova-
cieho poriadku VZ najneskôr 3 týždne pred 
VZ.
Termín na doručenie ďalších návrhov do 
programu je pred januárovým zasadaním 
predstavenstva.
 

Rôzne

Legislatívne aktivity

Zákon o KGaK – v utorok 23.11.2021 pre-
behlo v parlamente NR SR hlasovanie k zá-
konu o Komore. Zákon predkladal pod-
predseda vlády SR Holý. Podporila ho celá 
koalícia a niektorí opoziční poslanci. Pred-
chádzajúce rokovania vo výboroch a s Le-
gislatívnym odborom NR boli zo začiat-
ku rozporuplné, hlavne evidovali prekážky 
z ustanovení európskych smerníc pri prí-
stupe k hosťujúcim a usadeným geodetom 
a kartografom. Zákon bol po dohode predlo-
žený v tomto roku aj za cenu potreby pozme-
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ňovacích návrhov. Prijatých bolo 16 pozme-
ňujúcich návrhov, ktoré si osvojili 3 poslan-
ci. Boli schválené bez diskusie. Precizuje sa 
v nich nakladanie so žiadosťami hosťujúcich 
a usadených GaK, napr. využívanie IMI sys-
tému (Internal Market Information System 
– Informačný systém o vnútornom trhu) pri 
zisťovaní bezúhonnosti, kvalifi kácie a od-
bornej spôsobilosti uchádzača o vstup do 
KGaK. Po dopracovaní defi nitívneho znenia 
zákona bude potrebné upraviť interné doku-
menty KGaK, ktoré budú skontrolované LO 
ÚGKK SR, aby nevznikli problémy pri ich im-
plementácii do praxe.
Nadštandardné vzťahy ÚGKK SR a KGaK, 
ako aj kontinuálna podpora návrhu zákona 
zo strany ÚGKK SR výrazne napomohli pre-
sadeniu návrhu zákona vo vláde SR aj v NR 
SR.
Zákon č. 215/1995 – nie sú nové informá-
cie, vyhotovenie paragrafového znenia sa 
odsunulo o rok. Úrad oslovil ministerstvá 
a úrady, aby poskytli svoje návrhy a stano-
viská k pripravovanému novému zákonu 
o geodézii a kartografi i.
 

Konferencia o pozemkovom práve

Ing. Repáň informoval o konferencii, kto-
rá sa uskutočnila 19.11.2021 v priestoroch 
právnickej fakulty. Organizovala ju Katedra 
správneho a environmentálneho práva Práv-
nickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Zborník prednášok bude spracova-
ný v tlačenej aj online verzii do konca roka 
2021.
Na konferencii sa zúčastnili minister pô-
dohospodárstva, riaditeľ ÚVO, predseda 
ZMOS, podpredseda ÚGKK SR, predseda 
KPÚ... Členovia KPÚ spracovali prednášku, 
ktorou upozornili na problematiku zhotovite-
ľov PPÚ.
Podpísané bolo memorandum o spolupráci 
(minister – UK Bratislava) – výstup pre apli-
kačnú prax.
 

Verejné obstarávania na výsledky 
geodetických a kartografi ckých prác – 
podnet od Ing. Šrámkovej

Ing. Šrámková zaslala členom P-KGaK 
a kancelárii KGaK podnet v znení:
„Vážené Predstavenstvo KGaK,
dovoľujem si vás požiadať ako členka Komo-

ry geodetov a kartografov o zaoberanie sa 
nasledujúcou problematikou z bežnej praxe 
geodetov, ktorá sa javí čoraz vážnejšia.
Za posledné obdobie niekoľkých rokov, ale 
predovšetkým tohto aktuálneho sa vyskytli 
verejné obstarávania na výsledky geodetic-
kých a kartografi ckých prác (napr. zamera-
nie polohopisu a výškopisu, prvkov obsahu 
tematickej mapy a pod. rôznymi metódami 
zberu dát) a vzhľadom na nízku cenu uspe-
li aj fi rmy, ktoré nemali v predmete podni-
kania ani geodetické a kartografi cké práce 
(napr. IT fi rmy, dronisti, alebo len s automa-
tizovaným spracovaním dát a iné). Tieto fi r-
my nedodávajú kvalitné výstupy – mapové 
podklady, ktoré nikto negarantuje či už pres-
nosťou, ani náležitosťami v súlade s legisla-
tívou. Dokonca niekedy sa nepožadovalo ani 
autorizačné overenie alebo sa požadovala 
nesprávna osobitná odborná spôsobilosť na 
vybrané GaK činnosti.
Naša spoločnosť sa začiatkom tohto roka 
obrátila na Komoru so žiadosťou o stanovis-
ko, ktoré aj bolo vypracované a zaslané jed-
nému verejnému obstarávateľovi (je k dispo-
zícii v Komore). Žiaľ, riešilo len jednu časť 
komplexného problému a len pre jedno ve-
rejné obstaranie, a preto to nebolo dostatoč-
né pre celú túto problematiku. Týmto dávam 
podnet na prediskutovanie problematiky 
a žiadosť o jej riešenie pre podporu geode-
tov, ako aj GaK činností.
Riešenie problému vidím v niekoľkých kro-
koch:
1.  jasným a presným zadefi novaním 

GaK činností (čo sú to GaK činnosti 
všeobecne – nielen vybrané GaK 
činnosti) v pripravovanom Zákone o GaK 
a kto je oprávnený vykonávať ich, t. j. 
subjekt – právnická osoba, ktorá má 
v predmete podnikania (v OR SR alebo 
ŽR SR) uvedenú viazanú živnosť na GaK 
práce (t. j. zodpovedná konkrétna osoba 
s príslušným vzdelaním),

2.  osloviť ÚGKK SR nech vydá usmernenie 
do času schválenia nového Zákona 
o GaK pre túto problematiku,

3.  zverejniť na webovej stránke KGaK 
stanovisko (prípadne v spolupráci 
s právnou kanceláriou) + zverejnenie 
usmernenia od ÚGKK SR.

Ide mi o to, aby sme sa ako geodeti a kar-
tografi  a predovšetkým AGaK vedeli oprieť 
o jasné verejné informácie a takto usmerniť 
aj zákazníka a verejného obstarávateľa.

V prípade potreby o doplnenie informácií 
som k dispozícii. Snažila som sa stručne vy-
jadriť problém a potrebu jeho riešenia.
Vopred ďakujem za spoluprácu.“

Diskusia:
Prof. Kopáčik – vo veci podnikania sa už 
v minulosti oslovilo MV SR, avšak odpove-
ďou bolo, že živnostenské úrady nemajú 
kapacity na celoplošné inšpekcie, podnety 
však riešia (potrebné sú doklady).
K návrhu č. 1 – bude implementované v ná-
vrhu nového zákona o geodézii a kartogra-
fi i, predpoklad možného riešenia až v ro-
ku 2023.
K návrhu č. 2 – Predseda predstavenstva 
prerokuje s ÚGKK SR možnosti riešenia 
problematiky a dohodne spoločný postup 
ÚGKK SR a KGaK.
K návrhu č. 3 – P-KGaK súhlasí s návrhom 
po dohode s ÚGKK SR o spoločnom po-
stupe.
Ing. Repáň dáva do pozornosti svoju pred-
nášku na VZ o podnikaní AGaK. Informoval 
o celoplošnej kontrole živností s projektmi 
pozemkových úprav, keď sa museli preuka-
zovať dokladmi na výkon tejto živnosti.

Uznesenie 20/2021 Z č. 6/2021

Predseda predstavenstva vyvolá rokovanie 
s vedením ÚGKK SR k predloženému pod-
netu a dohodne ďalší spoločný postup.
Z: predseda predstavenstva T: 27.01.2022

Katastrálny zákon (novela)

Ing. Holá informovala o zverejnení predbež-
nej informácie o pripravovanej novele ka-
tastrálneho zákona. K novele boli vznese-
né námietky: Východoslovenská distribuč-
ná požaduje evidovať staré vecné bremená 
v KN, Slovenská advokátska komora (SAK) 
je za odbúranie byrokracie, prepojenie s re-
gistrom osôb...
 
 
Zasadanie Skúšobnej komisie ÚGKK SR

Ing. Holá sa 21.10.2021 zúčastnila ako 
členka zasadania SK na ÚGKK SR, ktorého 
súčasťou boli aj kvalifi kačné skúšky na pre-
verovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
fyzických osôb na autorizačné a úradné ove-
rovanie výsledkov vybraných geodetických 
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a kartografi ckých činností podľa § 6 písm. 
a) – e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografi i, v znení neskorších predpisov.
 

Uznesenie 21/2021 Z č. 6/2021

Do budúcnosti zaradiť do programu zasa-
dania predstavenstva informáciu o priebe-
hu kvalifi kačných skúšok na ÚGKK SR.
Z: kancelária KGaK T: priebežne

Komisia pre tvorbu Smernice na vyhotovo-
vanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov

Ing. Holá informovala o stretnutí členov ko-
misie 22.10.2021, na ktorom sa prebrala 
osnova, čo bude náplňou smernice.

Jubilanti v roku 2022

Sťažnosti na činnosť úradných 
overovateľov

Regionálni zástupcovia prijímajú od členov 
sťažnosti na nedodržanie lehoty na overenie 
GP u niektorých úradných overovateľov. Je 
možné podať podnet na ÚGKK SR na rieše-
nie situácie bez konkrétnej sťažnosti?
Ing. Bušniaková – Nedodržané lehoty ove-
rovania je možné riešiť žiadosťou o vrátenie 
poplatkov.

Nákup techniky pre online prenosy

Členovia predstavenstva boli požiadaní o vy-
jadrenie k nákupu techniky na online prenosy.
Predbežne bol schválený príspevok z pre-
vádzkovej rezervy vo výške 1 000 € na vy-

danie publikácie Ing. Mareka. Pretože v re-
zerve zostanú prostriedky, členovia predsta-
venstva boli vyzvaní k vyjadreniu, či súhlasia 
s nákupom techniky vo výške 2 113,43 €
V prevádzkovej rezerve je 3 000 € a vzhľa-
dom na výšku sponzorského na knihu bude-
me doplácať za jej vydanie z vlastných zdro-
jov nie 1 000, ale 854,4 €, ktoré ešte môže-
me rozdeliť na náklady SGD a prevádzkovú 
rezervu.

Uznesenie 22/2021 Z č. 6/2021

Predstavenstvo odsúhlasilo nákup techni-
ky pre online prenosy z kancelárie KGaK.
Z: kancelária KGaK T: ihneď

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

80. rokov 

Ing. Ján VELEG

70. rokov 

Ing. Viktor MIKLUŠ
Ing. Miroslav ŽDIŇÁK
Ing. Tibor ANDERKÓ
Ing. Juraj ORTUTA
Ing. Peter HOLIČ
Ing. Ján ŠRÁMKA
Ing. Viera FRONCOVÁ
Ing. Peter BABÁL
Ing. Michal DUDO
Ing. Kamil FRONC
Ing. Bohumil ONDRUŠKA
Ing. Jaroslav BENEDIKOVIČ
Ing. Vincent BUJDÁK
Ing. Ivan SUČÍK
Ing. Ivan POLÁČEK

60. rokov 

doc. Dr. Ing. Jana IŽVOLTOVÁ
Ing. Zuzana GARDOŇOVÁ
Ing. Marián BULLA
Ing. Attila CZÍRIA
Ing. Boris HORŇÁK
Ing. Stanislav ZVERINA
Ing. Peter LIŠKA
Ing. Prosper PAJTINKA
Ing. Július PALUSKA
Ing. Ľubor SKOVAJSÍK
Ing. Alena VÍZYOVÁ
Ing. Katarína ÁDÁMOVÁ
Ing. Peter GRIGER
Ing. Juraj SUCHANSKÝ
Ing. Beata MEŠŤANOVÁ
Ing. Zuzana BUĽKOVÁ
Ing. Jozef DRINKA
Ing. Vladimír KARTUSEK
Ing. Tibor BUGÁR
Ing. Peter JANČIČEK
Ing. Jozef BERNÁT
Ing. Jozef BEŇO
Ing. Katarína CHOVANCOVÁ
Ing. Ladislav LADIČKOVSKÝ
Ing. Roman TATARKO
Ing. Lev ŠVÁRNY

50. rokov 

Ing. Martin HOFFMANN
Ing. Marta MOKRÁ
Ing. Juraj KUBIČÁR
Ing. Rastislav MIKLÁŠ
Ing. Erika HANESCHOVÁ
Ing. Richard BUNČIAK
Ing. Stanislav PAVELKA
Ing. Peter LADISLAV
Ing. Peter FAŠANG
Ing. Pavol KOSTELNÍK
Ing. Roman WÁGNER
Ing. Oľga MLYNARČÍKOVÁ
Ing. Martin TALAROVIČ
Ing. Peter PETRO
Ing. Melánia HENSELOVÁ
Ing. Robert GEISSE, PhD.
Ing. Milan TOMÁŠIK
Ing. Radovan KAMENSKÝ
Ing. Peter MORAVČÍK
Ing. Rudolf STANEK
Ing. Dagmar PEKAROVIČOVÁ
Ing. Štefan ORBÁN
Ing. Ľubomír HANKO
Ing. Andrej KUBÍK
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 02. 06. 2021 do 31. 12. 2021

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1135 Ing. Roman Strelka A 26. 11. 2021

KGaK opätovne zapísala zoznamu (stav k 31. 12. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

158 Ing. Ladislav Ivan C 01. 10. 2021

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 31. 12. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

046 Ing. Jozef Bujňák A 07. 09. 2021

915 Ing. Ľuboslav Čičkán C 14. 12. 2021

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 31. 12. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

826 Ing. Dana Gáboriková A 01. 12. 2021

1120 Ing. Dana Ďurková  A 31. 12. 2021

851 Ing. Lucia Englartová A 31. 12. 2021

524 Ing. Jozef Nazad  C 31. 12. 2021

621 Ing. Nadežda Novotová A 31. 12. 2021

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 31. 12. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

308 Ing. Karol Petrovský C 18. 11. 2021

772 Ing. Jarmila Martišová A 31. 12. 2021

405 Ing. Daniela Tomová A 31. 12. 2021

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1026 Ing. Jozef Daniel A 08. 09. 2021

485 Ing. Jozef Tatarko B 12. 12. 2021

Vysvetlivky: 
A – podľa § 6 písm. a/ až e/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i
B – podľa § 6 písm. d/ až j/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i

C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Informácie kancelárie KGaK
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1. Pokyny na spracovanie hlavných odborných článkov

Potenciálni autori príspevkov dodajú do kancelárie Komory 
nasledujúce dokumenty:
a)  maketu príspevku (dokument alebo PDF),
b)  jednotlivé súčasti príspevku, z ktorých pozostáva príspevok 

(texty, obrázky, fotografi e, grafy, tabuľky a iné) v osobitných 
súboroch.

Maketa príspevku:

Maketa príspevku je približná predstava autora, ako by mal príspe-
vok vyzerať. Autor v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jed-
notlivých súčastí príspevku (texty, obrázky, kresby, fotografi e a iné). 
Maketa sa odovzdáva v digitálnej forme. Obsahuje text príspevku 
spolu s grafi kou v takom rozvrhnutí, aké si predstavuje autor. V ma-
kete autor výrazne označí navrhovanú dôležitosť, resp. veľkosť foto-
grafi í, grafov a obrázkov. K jednotlivým častiam príspevku treba pri-
pojiť opis (text). V makete možno uviesť aj poznámky autora (auto-
rov) určené pre Redakčnú radu, resp. pre grafi ka (grafi čku).

Jednotlivé súčasti príspevku:

Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol 
spracovaný.

Texty treba dodať v celku, bez grafi ky, nadpisy nepísať verzálkami 
(veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov, texty spra-
covať vo formáte MS Word (*.docx), dodržiavať jednotné jednodu-
ché riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 

Pokyny a kvalitatívne podmienky na spracovanie 

hlavných odborných článkov, 

príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 

a reklám na rok 2022

neprispôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny rozde-
ľovník slova na konci riadku.

Obrázky, fotografi e, skeny, grafy a perové kresby dodať ako samo-
statné súbory v rastrovom formáte v príslušnej kvalite, zodpoveda-
júcej navrhovanej veľkosti pre tlač.

Obrázky, fotografi e a skeny v samostatných súboroch v rastrových 
formátoch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlíšenie obrázkov pre fotografi e a ilu-
strácie je 300 dpi pri veľkosti 1:1 a pre perokresby 600 dpi pri veľ-
kosti 1:1, prípadne vo vektorovom formáte Adobe Illustrator (*.pdf).
Grafy a perové kresby s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri 
veľkosti 1:1 (minimálna hrúbka čiary 0,2 dpi pre perové kresby pri 
veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale vyexporto-
vať do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových for-
mátoch s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1.

Grafy – okrem vyobrazenia grafu dodať aj súbor dát, z ktorých bol 
graf zostrojený (napr. *.xls).

Vzorce – treba dodať napísané v príslušnom programe. Nedodávať 
ako obrázky vložené do textu.

V prípade, že obrázky, fotografi e a skeny nespĺňajú kvalitatívne 
podmienky, nie je možné dodržať ich veľkosť stanovenú v makete. 
V tom prípade budú veľkostne upravené podľa ich kvality.
 
Za kvalitu súčastí príspevku zodpovedá spracovateľ. V prípade 
nedodania kvalitných súčastí príspevku nie je možné vyhotoviť 
grafi cký vizuál vo veľkosti požadovanej spracovateľom.

2. Pokyny na spracovanie príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky

Pri spracovaní príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spraco-
vateľskej techniky treba dodať text (opis produktu a základné infor-
mácie o ňom) v rozsahu cca 300 slov (cca 1 800 znakov bez me-
dzier), zobrazenie produktu ako obrázok, logo výrobcu (nie predaj-
cu) a kontakt na predajcu.
Spracovateľ príspevku do rubriky sa riadi kvalitatívnymi podmien-
kami pre hlavné odborné príspevky a reklamy a príslušnými pokyn-
mi na spracovanie jednotlivých súčastí článku, t. j. pre texty, logoty-
py, fotografi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.

Príspevok do tejto rubriky nie je honorovaný a je súčasťou grafi cké-
ho spracovania časopisu, preto aj jeho vizualizácia je v kompetencii 
grafi ka (grafi čky).

Za obsah a kvalitu reklám a príspevkov v rubrike Novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky (dodaných textov a ich súčastí) 
zodpovedá spracovateľ, nie Redakčná rada SGaK.
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Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy

Cenník reklamy:

Položka MJ Výkon Cena €

01 A4 celá strana reklama na obálke – strana 4 332,00 €

02 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 4 166,00 €

03 A4 celá strana reklama na obálke – strana 2, 3 300,00 €

04 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 2, 3 150,00 €

05 A4 celá strana reklama v časopise – strany 4 – 46 266,00 €

06 A5 polovica A4 reklama v časopise – strany 4 – 46 139,00 €

07 A4, A5 vkladanie letákov/nezmenená váha časopisu 135,00 €
 

Zľavy:

Predkladatelia reklám, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu (formát A4) v štyroch po sebe idúcich číslach časopisu, dostanú zľavu 
formou možnosti uverejniť jednu farebnú reklamu formátu A5 vnútri časopisu, za zníženú cenu podľa nasledujúcich pravidiel:

Objednaná služba: Pôvodná cena € Teraz Zľava €

Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4 133,00 € 0 € 133,00 €

Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4 133,00 € 13,00 € 120,00 €

Z3 Reklama v časopise, formát A4 133,00 € 26,00 € 106,00 €

Zaradenie do čísla bulletinu, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od predkladateľa reklamy a obsahovej vyťaženosti časopisu.

Poznámky:
Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafi ku.

Redakčná rada SGaK

3. Pokyny na spracovanie reklamy
 
Reklamy (vopred pripravené v grafi ckých štúdiách) treba dodať vo 
formáte PDF (s orezovými znakmi, prípadne spadávkou)
•   pre čistý formát časopisu (celá strana A4) je reklama 

na spadávku 210 × 297 mm (+ spadávka 4 mm); 
ak nie je na spadávku, 180 × 270 mm (rámec sadzby),

•   pre formát A5 (t. j. polovica A4) 
je pre čistý formát 210 × 145 mm (+ spadávka 4 mm); 
ak nie je na spadávku, 180 × 135 mm

Farebnosť reklamy musí byť v CMYK-u.
 

Pri reklamách vytváraných súčasne s tvorbou časopisu treba do-
držať pravidlá ako pri spracovaní hlavných odborných článkov. 

Logotypy je potrebné dodať v krivkách , t. j. vo vektorovej grafi ke 
(napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami daného 
subjektu, pripravenými v CMYK-u.
Ďalej je potrebné okrem hotovej reklamy dodať osobitne text, foto-
grafi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti a zároveň maketu (t. j. 
náhľad na reklamu).
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Zdravia, lásky plný dom
a spokojný život v ňom,

nech máte dobrých ľudí vždy po boku,
to v novom roku 2022

Vám želá zo srdca 
Redakčná rada bulletinu.
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