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Leica CS30
Nový šikovný ovládač Leica

Odolný a bezúdržbový 

▪ Široký rozsah pracovnej teploty, 
skvelá ochrana proti vlhkosti, prachu 
a nárazom. Schopný pracovať za 
všetkých podmienok, tak ako vy.
▪ „Hot-swap‟ batérie: ani počas 

výmeny batérie nemusíte prístroj 
vypínať, komunikácia s prístrojom 
zostáva spustená, nevzniká potreba 
zatvárať programy ani ukladať dáta.
▪ Na stavbe sa môže stať čokoľvek, 

avšak tablet pokračuje v práci: 
odolný voči pádu, prachu, počasiu, 
vode, stavenisku, autu, ruksaku = 
spoľahlivý partner pre geodéziu.

Navrhnutý pre geodéziu

▪ Efektívny spoločník nielen k softvéru 
Leica Captivate, ktorý zvládne 
všetko od pripájania k prístrojom 
až k zdieľaniu dát v jednom poľnom 
softvéri. 
▪ Stabilný operačný systém Windows® 

je flexibilné riešenie pre všetky druhy 
potrieb na stavenisku.
▪ Bluetooth® s dlhým dosahom, 

keď vaše úlohy vyžadujú spojenie 
na veľké vzdialenosti napríklad 
s totálnou stanicou. 

Šitý na mieru

▪ 7-palcový displej je výborne čitateľný 
aj na priamom slnku, vhodná veľkosť 
na prehliadanie grafických podkladov, 
vhodný pre používanie prístrojov 
s kamerou a zároveň dostatočne 
ľahký pre celodennú prácu.
▪ Plná LTE podpora, WiFi, možnosť 

pripojenia klávesnice, možnosť voľby 
modelu s rádiomodemom pre totálne 
stanice. 

Keď sa pripravujete na celodennú prácu, chcete si byť istý, že ste vybavený efektívnymi nástrojmi. Práve ovládač 
predstavuje kritické spojenie geodeta, jeho prístroja a kancelárie. Malý tablet Leica CS30 je všestranný ovládač navrhnutý 
s myšlienkou na odolnosť, je spratný a možno ho vziať kdekoľvek, avšak výkon má na zvládnutie všetkých druhov 
geodetických prác. Ovládač je vybavený kamerou a bezproblémovo pracuje s 3D modelmi a kresbami. Ak hľadáte práve 
tieto vlastnosti, vyberte si Leica CS30. 
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Obrázok na obálke: 
Západ slnka vo Veľkej Fatre 
– Národná prírodná 
rezervácia Tlstá.
Autor: Marek Javor
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l Milí čitatelia!
V predchádzajúcom čísle časopisu ste iste zaregistrovali re-
latívne väčšiu obmenu funkcionárskeho kolektívu v jednotli-
vých orgánoch Komory vrátane predsedu predstavenstva, 
ktorá vznikla na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
Komory. Prvoradou úlohou novozložených orgánov Komory 
bude inovácia vnútorných predpisov na základe pripravova-
ného nového zákona o Komore. Zaželajme teda novým funk-
cionárom do nastávajúceho trojročného funkčného obdobia 
veľa invencie a tvorivých nápadov pri zlepšovaní činností 
jednotlivých orgánov Komory.
Rubriku Hlavných odborných článkov v treťom čísle vypĺňa-
me dvomi zaujímavými a aktuálnymi príspevkami. Prvý pri-
pravil mladý kolektív pracovníkov Katedry geodézie, Staveb-
nej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, v ktorom predstavujú 
využitie mikrogravimetrie pri záchrane sakrálnych pamiatok 
na Slovensku. Druhý príspevok z oblasti využitia moderných 
technológií analýzy reálneho stavu celej plochy povrchu vo-
zoviek z hľadiska nerovností a rizikových miest pre vznik ak-
vaplaningu, pripravil autor z Ústavu geodézie, Fakulty sta-
vební, Vysokého učení technického v Brne, s názvom „Ploš-
ná analýza nerovností vozovek s grafi ckou interpretací“.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komo-
ry prinášame rozhovor s novým predsedom predstavenstva 
Komory geodetov a kartografov, krátke správy z činnosti 
orgánov Komory č. 26 – 35, pozvánku na konferenciu IPG 
2021 s tematickým zameraním na aktuálne legislatívne úlo-
hy v rezorte ÚGKK SR a v stavebníctve, pozvánku na semi-
nár SKPOS 2021 pri príležitosti 15. výročia vzniku služby 
a pozvánku na 28. slovenské geodetické dni v hoteli Holi-
day Inn v Žiline.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia geodetickej techniky SURVEYE, s.r.o., 
3gon Slovakia, s.r.o., GEOTECH Bratislava, s.r.o. a GEOTEAM, 
spol. s.r.o.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie zo zasada-
nia predstavenstva KGaK 17.06.2021, informácie zo spoloč-
ného rokovania orgánov KGaK 17.06.2021, informácie zo 
spoločného rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK 
SR 18.06.2021 a informácie kancelárie Komory o nových 
členoch, o členoch, ktorým bola obnovená, resp. pozastave-
ná činnosť, o členoch, čo vystúpili na vlastnú žiadosť, ako aj 
o členoch, čo opustili naše rady v tomto roku.
V závere dnešného editoriálu chcem vysloviť podporu opä-
tovnému usporiadaniu Slovenských geodetických dní v Ži-
line, ktorú si organizátori a odborní garanti tohto podujatia 
určite zaslúžia. Snáď zmena z dvojdňového podujatia na jed-
nodňové bude len prechodná a v budúcnosti sa budeme 
môcť stretnúť aj na zaužívanom a úspešnom spoločenskom 
večere. Príjemné čítanie tretieho čísla želá všetkým čitate-
ľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Mikrogravimetria pri záchrane sakrálnych pamiatok

Abstrakt

Odborná verejnosť zaznamenáva v súčas-
nosti značné množstvo požiadaviek pamiat-
karov, historikov a iných kompetentných 
osôb zodpovedných za stav historických 
stavebných pamiatok, na ich monitorova-
nie. Účelom takejto diagnostiky je pomôcť 
pri rozhodovaní o spôsobe obnovy alebo 
záchrany hmotného kultúrneho dedičstva, 
podľa toho, či diagnostika súvisí s preven-
tívnym, alebo v horšom prípade sanačným 
procesom. Príspevok je venovaný dvom 
metódam geofyzikálneho prieskumu podlo-
žia historickej stavby, a to mikrogravimetrii 
a georadarovej metóde, s cieľom ukázať na 
komplexnosť prístupu a poukázať na neza-
meniteľné miesto geodeta a geofyzika pri 
záchrane stavebnej pamiatky.

1. Úvod

Výhodou súčasných geodetických metód 
je bezkontaktné monitorovanie objektu pri 
získavaní detailných informácií o jeho sta-
ve a zmenách v čase. Pre potreby získania 
komplexnejších informácií o konkrétnom 
historickom objekte sa absolútne geodetic-
ké metódy často kombinujú s geotechnický-

mi a geofyzikálnymi metódami na získanie 
doplňujúcich informácií, napr. o podloží, ale-
bo o stave nosných konštrukcií. K takýmto 
metódam patria napr. dilatometrické, tenzo-
metrické alebo inklinometrické metódy, pre-
ferované hlavne pre svoju nízkonákladovosť.

Na modelovanie hustotných nehomo-
genít podpovrchových vrstiev dávajúcich 
obraz o poruchách podložia, alebo výsky-
te dutín vytvorených ľudskou činnosťou je 
vhodná metóda mikrogravimetrie, ktorá sí-
ce nepatrí k nízkonákladovým metódam pre 
vysokú nadobúdaciu hodnotu prístrojového 
vybavenia, ale je to rokmi osvedčená metó-
da pre svoju presnosť a spoľahlivosť. Z tohto 
dôvodu našla široké uplatnenie v geodézii, 
geofyzike, archeológii, geológii, oceánogra-
fi i, ťažobnom priemysle, vulkanológii, seiz-
mológii a pod [1], [2], [3]. Výber metódy pre 
diagnostiku konkrétneho historického ob-
jektu závisí od stavu pamiatky, požiadaviek 
statika, pamiatkara, alebo správcu objek-
tu, a samozrejme, od nárokov na presnosť 
a detailnosť záznamu. Príspevok je venova-
ný teoretickému a praktickému pohľadu na 
aplikáciu mikrogravimetrie pri identifi kovaní 
podzemných dutín sakrálneho objektu a po-
rovnaním výsledkov s výstupmi podpornej 
„plytkej“ georadarovej techniky. Pri rieše-
ní vplyvu gravitačných účinkov blízkych te-

lies na merané hodnoty tiažového zrýchle-
nia mikrogravimetrickou metódou sa použi-
la metóda založená na rozbore digitálneho 
modelu, získaného terestrickým laserovým 
skenovaním blízkeho okolia.

Problematika využitia gravimetrie, geo-
radarovej techniky a terestrického laserové-
ho skenovania pri monitorovaní historických 
objektov nie je nová a majú s ňou skúsenos-
ti geodeti aj geofyzici, napr. Butler [4], [5], 
Lowrie [6], Pospíšil [7], Zahorec [8], Pašte-
ka [9], Telford [10], Vajda [11] a iní. Výho-
dou uvedených metód je ich nedeštruktív-
nosť a vysoká spoľahlivosť, ktorá sa umoc-
ňuje použitím videozáznamu mikrokamerou 
zapustenou do úzkej štrbiny podlahy moni-
torovaného podzemia príslušnej pamiatky. 
Nepriamym výstupom takéhoto monitoringu 
historického objektu môže byť popri odhale-
ní porúch a skúmaní obsahu neprístupných 
podzemných priestorov aj zvýšenie atraktivi-
ty pamiatky otvorením podzemných priesto-
rov a jej vizualizácia prostredníctvom vytvo-
reného 3D modelu. Na druhej strane, fi nálny 
výstup z terestrického laserového skenova-
nia stavebnej pamiatky môže slúžiť pri tvor-
be informačných systémov a katalogizácii 
historických objektov, čo môže nepriamo 
súvisieť s podporou rozvoja turistického ru-
chu.

Obr. 1 • Použitie mikrogravimetrie v Kostole Panny Márie 
v Kláštore pod Znievom

Obr. 2 • Interiér kostola naznačujúci vstup do hrobky Obr. 3 • Georadar (GPR
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2. Gravimetrický prieskum

Gravimetrický prieskum pozostávajúci zo zisťo-
vania hustotných diskontinuít v podpovrchových 
vrstvách je založený na presných meraniach veľ-
mi malých zmien tiažového zrýchlenia. Preto sa 
táto aplikácia gravimetrických metód nazýva 
aj mikrogravimetria [4], [9]. Na mikrogravimet-
rické úlohy sú praktickejšie relatívne gravimet-
re, ktoré využívajú na vytvorenie protisily elas-
tickú kremennú, alebo kovovú pružinu alebo 
elektromagnetickú silu, vytvorenú supravodivý-
mi cievkami [12]. Protisila slúži na dosiahnutie 
rovnovážneho stavu. Takýto konštrukčný prin-
cíp s kremennou pružinou využíva aj gravimeter 
Autograv Scintrex CG-5, ktorý patrí v súčasnos-
ti medzi všestranné a vysoko pokročilé systémy 
a bol použitý aj pri uvedenom mikrogravimetric-
kom prieskume. Prístroj je schopný merať tia-
žové zrýchlenie s presnosťou 5 μGal, s rozlíše-
ním 1 μGal. Tento gravimeter s hmotnosťou 8 kg 
a rozmermi 22 × 21 × 30 cm je predurčený na 
meranie v teréne, takmer kdekoľvek [13].

Z pohľadu gravimetrie je možné defi no-
vať dve základné gravimetrické úlohy, hlav-
nú a obrátenú. Hlavná úloha sa zaoberá zis-
ťovaním gravitačných účinkov telies s rôzny-
mi geometrickými tvarmi, pričom sú dané 
základné parametre týchto telies, ako roz-
mery, hustota a pozícia vzhľadom na polohu 
merania. Obrátená úloha gravimetrie je opa-
kom priamej, teda pre danú tiažovú anomá-
liu nachádzame, teoreticky, nekonečný počet 
telies s rôznymi geometrickými parametrami 
a hustotou. Z hľadiska fyziky nie je táto úlo-
ha korektne zadaná a vyžaduje si špeciálne 
metódy riešenia [14], [15]. Z dôvodu zvýšenia 
spoľahlivosti metódy je vhodné túto metódu 
kombinovať s inou, nezávislou metódou, na-
príklad použitím georadarovej techniky.

Základnou fyzikálnou veličinou, ktorá 
tvorí výstup zo spracovania terénnych mera-
ní tiažového zrýchlenia relatívnym gravimet-
rom je úplná Bouguerova anomália (UBA), 
interpretovaná vzťahom [16], [17]:
ΔgB = g(φ,λ,H) – γ0 (φ) + 0,3086H – 
2πGρH – B + T (H,φ,λ), (1)
kde (H,φ,λ) je meraná hodnota tiažového 
zrýchlenia v bode so súradnicami φ, λ, opra-
vená o chod gravimetra a prepočítaná na 
absolútnu hodnotu,
γ0 (φ) je teoretická hodnota zrýchlenia nor-
málneho tiažového poľa,
H je výška bodu nad geoidom,
ρ je hustota Bouguerovej dosky,
B je Bullardov člen,

T(H,φ,λ) je topografi cká korekcia v mera-
nom bode.

Tiažové zrýchlenie normálneho poľa 
γ0 (φ), teda jeho teoretická hodnota je vypo-
čítaná na referenčnom elipsoide a počíta sa 
pomocou Somigliana-Pizettovho vzťahu [18]:

  (2)

kde a je dĺžka hlavnej polosi referenčného 
elipsoidu,
b je dĺžka vedľajšej polosi referenčného 
elipsoidu,
γa je normálne tiažové zrýchlenie na rovníku 
pre daný elipsoid,
γb je normálne tiažové zrýchlenie na póle 
pre daný elipsoid.

Tretí člen rovnice (1) predstavuje približný 
vzťah pre výpočet redukcie vo voľnom vzdu-
chu a defi nuje hodnotu tzv. vertikálneho gra-
dientu. Z praktických dôvodov sa pri výpoč-
toch používa zmena normálneho tiažového 
zrýchlenia s výškou nad elipsoidom h [18]:

  , (3)

kde H je výška nad geoidom daná v met-
roch a redukcia vo voľnom vzduchu F je vy-
počítaná v miligaloch. Vo všeobecnosti defi -
nuje skutočnosť, že pri náraste alebo pokle-
se nadmorskej výšky o 1 meter sa tiažové 
zrýchlenie zväčší alebo zmenší približne 
o hodnotu 0,3086 mGal. Táto skutočnosť 
poukazuje na nevyhnutnosť merať počas 
mikrogravimetrického prieskumu aj výšky.

Štvrtý člen rovnice (1) predstavuje príťažli-
vosť nekonečnej Bouguerovej dosky a nazýva 
sa Bouguerova redukcia. Jej výpočet je založe-
ný na predpoklade, že medzi bodom na Zemi 
a geoidom je nekonečná horizontálna Bougue-
rova doska. Po zavedení konštantnej hodnoty 
hustoty dosky ρ = 2,67 g/cm3 a gravitačnej 
konštanty G= 6,6742.10-11 m3kg-1s-2 sa do 
výpočtov zavádza približná hodnota Bouguero-
vej redukcie daná tiež v mGal:
AB ≈ 0,0419ρH ≈0,1119H (4)

Cieľom Bouguerovej redukcie je úplné od-
stránenie topografi ckých hmôt nad geoi-
dom. Bullardov člen B predstavuje rozdiel 
účinku sférickej dosky s otvorom, zodpove-
dajúcim polomeru a ≈ 1,5˚ a rovinnej Bo-
uguerovej dosky. Uvedený uhol je hranicou 
Hayford-Bowieho zóny a zodpovedá približ-
ne 100 americkým míľam (166,7 km). Pri 
najčastejšie používanej redukčnej hustote 
2,67 g/cm3 sa Bullardov člen počíta pomo-
cou približného vzorca:
B ≈ 0,00146471H – 3,534.10-7H2   (5)
Bouguerova redukcia však neodstraňuje vply-
vy hmôt nad Bouguerovou doskou nad a v oko-
lí meraného bodu, kde sa prejavuje vplyv prí-
ťažlivosti horstiev a dolín. Preto sa do výpočtu 
úplnej Bouguerovej anomálie zavádza tzv. to-
pografi cká korekcia T, ktorou sa rieši odčítanie 
tiažového vplyvu horstiev a pripočítanie účinku 
dolín, ktoré sú svojou hmotou pod ekvipotenci-
álnou plochou meraného bodu.

Pri meraní konkrétnych stavebných ob-
jektov je nevyhnutné uvažovať aj s gravitač-
ným vplyvom samotnej stavby, ktorý sa za-
komponuje do tzv. korekcie stien. Preto tre-
ba poznať parametre stavby, ktoré musia 
referencovať s pozíciou bodov, kde je mera-
né tiažové zrýchlenie. Na tento účel sa môže 
využiť model, získaný z terestrického lasero-
vého skenovania, z ktorého sa defi nujú po-
trebné parametre budovy, ako sú tvar, roz-
mery objektu a hrúbka stien. (obr. 4, 5)

3. Georadarový prieskum

Georadar (GPR – ground penetrating radar) 
je prístroj, ktorý sa často používa v geotech-
nickom prieskume podpovrchových vrstiev 
zeme (obr. 3). Využíva fyzikálne vlastnosti 
radarových impulzov, ktoré slúžia na zma-

Obr. 5 • Pôdorys lode kostola

Obr. 4 • Model arkádovej steny kostola 
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povanie tvaru podložia. Princíp GPR spočíva 
vo vysielaní vysokofrekvenčných rádiových 
vĺn do podložia a fyzikálne vlastnosti podlo-
žia (hlavne jeho vodivosť) majú vplyv na in-
tenzitu a smer pôsobiaceho vlnenia. Pretože 
jednotlivé podpovrchové vrstvy pôsobia ako 
prekážky, spôsobujú odraz, resp. lom rádio-
vých vĺn. Odrazené vlny sú spätne zachyte-
né prijímacou anténou, tá konvertuje rádio-
vý signál na elektrický, ktorý sa zobrazí na 
zobrazovacej jednotke [19].

Nekoherentnosť signálu, zjavná na radaro-
vej snímke (obr. 6), pomáha pri detekcii a iden-
tifi kácii zmeny podložia, prítomnosti dutín ale-
bo „cudzorodých“ podzemných objektov, prí-
padne napomáha pri detekcii štruktúrnych 
zmien horniny alebo stavebných materiálov 
(otvory, diery, trhliny, zlomy a pod.). Pri meraní 
historických objektov je najvhodnejšie meranie 
v nízkej rýchlosti (do 25 km/h), a teda sa odpo-
rúča zabezpečenie pohybu prístroja pomocou 
manuálnej obsluhy v pravidelných profi loch 
monitorovanej lokality. Čas prechodu elektro-
magnetického signálu prostredím sa prepočí-
tava na hĺbku štruktúry pomocou vzťahu:
h = 0,5tc√

—
εr (6)

kde h je hĺbka štruktúry,
v je rýchlosť šírenia elektromagnetického 
signálu prostredím,
t je čas prechodu signálu podložím,
c je rýchlosť svetla vo vákuu,
εr je relatívna permitivita prostredia.

4. Praktický experiment 
a interpretácia výsledkov

Na demonštráciu vybraných metód použí-
vaných pri prieskume historického objektu 
môžu poslúžiť výstupy z konkrétneho geofy-
zikálneho merania Kaplnky sv. Magdalény 
umiestnenej na starom žilinskom cintoríne, 
kde boli skombinované gravimetrické a geo-
radarové merania, s cieľom identifi kovať pod-
zemné priestory. Kaplnka sv. Magdalény v Ži-
line je zo začiatku 18. storočia, vtedy vznikol 
aj cintorín. Do tejto kaplnky doniesol z Ríma 

Andrej Muško z Diviny v roku 1719 obraz Bla-
hoslavenej Panny Márie Lauretánskej. Na čel-
nej strane kaplnky bol ešte koncom 20. sto-
ročia latinský nápis: „SENATUS AC POPULUS 
PRIVILIGATE CIVITATIS SOLNENSIS“ (Se-
nát a obyvateľstvo slobodného mesta Žilina). 
Kaplnka slúžila dlhé roky na smútočné obra-
dy, až do postavenie domu smútku. V súčas-
nosti je kaplnka značne poškodená a uzatvo-
rená. V roku 2017 boli vo vežičke objavené 
dva zvony. a koncom roka 2018 Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky vyhlásil Kaplnku 
sv. Magdalény za národnú kultúrnu pamiat-
ku. Radnica mesta Žiliny plánuje kaplnku po 
reštaurátorskom a archeologickom výskume 
v čo najkratšom čase zrekonštruovať [20]. 
S týmto cieľom a na podnet pamiatkarov 
mesta sa v lokalite vykonal kombinovaný geo-
fyzikálny prieskum, pomocou ktorého sa mal 
nájsť zatiaľ nedeštruktívnym spôsobom dutý 
podzemný priestor a následne sa má identifi -
kovať jeho obsah, prípadne pôvodný účel.

Geofyzikálny prieskum kaplnky sprevádza-
lo geodetické zameranie objektu metódou te-
restrického laserového skenovania. Z priesto-
rového modelu (obr. 9, 10), sa defi novali rozme-
ry pôdorysu objektu (800 × 600 cm), výška, 
tvar a hrúbka stien, teda parametre, ktoré slú-
žili na výpočet korekcií vplyvu príťažlivosti stien. 
Merania skutočného tiažového zrýchlenia sa 
uskutočnili v uzloch pravidelnej štvorcovej sie-
te, v pravidelných rozstupoch cca 1m (obr. 8). 
Po zavedení redukcií tiažového zrýchlenia a ná-
slednej korekcii vplyvu stien kaplnky sa vypo-
čítali hodnoty úplnej Bouguerovej anomálie, 
z ktorých sa vytvorila mapa úplných Bouguero-
vých anomálií (obr. 11) v príslušnej mierke.

Miesto výskytu podzemného priestoru 
je na mape úplných Bouguerových anomá-
lií znázornené červeným obdĺžnikom. Mikro-
gravimetrické výsledky boli následne potvr-
dené aj georadarovým prieskumom, pričom 
pohyb GPR prístroja kopíroval štvorcovú sieť 
nakreslenú na podlahe kaplnky.

Obr. 6 • Výsledky georadarového 
prieskumu

Obr. 8 • Umiestnenie mikrogravimetrických bodov 
v pôdorysnom pohľade

Obr. 7 • Kaplnka sv. Magdalény (zdroj [19]) 

Obr. 9, 10 • 3D model Kaplnky sv. Magdalény v Žiline

Obr. 11 • Prítomnosť podzemnej krypty, hrobové miesto
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5.  Záver

Mikrogravimetria patrí k základným metódam 
geofyzikálneho a geotechnického priesku-
mu. Je to metóda, ktorá sa používa dlhé ro-
ky pri detekcii hustotných diskontinuít podlo-
žia v rôznych oblastiach prieskumných aktivít 
človeka. Príspevok je venovaný teoretickým 
základom mikrogravimetrického prieskumu, 
ktoré sú následne aplikované pri diagnostike 
podložia národnej kultúrnej pamiatky, Kapln-
ky sv. Magdalény v Žiline. Spoľahlivosť me-
tódy je overená použitím georadarovej tech-
niky. Ďalšou použitou metódou je metóda 
terestrického laserového skenovania, ktorá 
poskytla údaje o geometrických parametroch 
sakrálneho objektu, potrebných na zavedenie 
korekcií z vplyvu stien. Cieľom aplikácie uve-
dených metód bolo identifi kovať miesto vý-
skytu podzemnej dutiny v kaplnke nedeštruk-
tívnym spôsobom. Prieskum potvrdil výskyt 
dutiny a identifi koval prípadné umiestnenie 
krypty obidvomi použitými metódami. Ďalšie 
práce pokračujú v identifi kácii obsahu pod-
zemia kaplnky použitím mikrokamery, ktorá 
sa zapustí do úzkej štrbiny v podlahe. Video-
záznam by mal umocniť pravdepodobnosť vý-
sledkov prieskumu, prípadne ukázať miesto 
vstupu do podzemných priestorov. Ďalší osud 
nálezu je na rozhodnutí kompetentných osôb.

Motiváciou uvedeného príspevku bolo uká-
zať na pozitívny súčasný trend, vyplývajúci 
z tvorby dokumentácie, potrebnej pri záchrane 
stavebných kultúrnych a historických pamia-
tok alebo ich častí a poukázať na nezastupiteľ-
nú úlohu geodeta a geofyzika v tejto aktivite. 
Cieľom príspevku bolo ukázať aj na vzájomnú 
podporu a doplnenie funkcií prieskumu pou-
žitých metód mikrogravimetrie, georadarovej 
techniky, terestrického laserového skenova-
nia a metódy videozáznamu, hoci použitie jed-
notlivých metód nie je všade možné a má svo-
je obmedzenia. Napríklad metóda mikrogravi-
metrie je založená na meraní „malých“ zmien 

tiažového zrýchlenia v lokalite „malého“ roz-
sahu, ktoré nemusia byť spoľahlivo určené, ak 
sú odmerané hodnoty tiažového zrýchlenia 
v rámci presnosti merania. Použitie georada-
rovej metódy je zase obmedzené nevhodnými 
vodivostnými podmienkami podložia, spôsobe-
né napr. jeho vysokou vlhkosťou (vysoká hladi-
na spodnej vody, podmáčanie a pod.). Použitie 
metódy terestrického laserového skenovania 
je v súčasnosti obmedzené teplotou vonkajšie-
ho prostredia. V tomto prípade sú limitujúcim 
faktorom nízke teploty ovzdušia. Pri monitoro-
vaní podpovrchových vrstiev zeme sa používa-
jú často aj iné geotechnické i geofyzikálne me-
tódy, založené napr. na geoelektrických alebo 
geoseizmických princípoch, ktoré prinášajú 
spoľahlivé výsledky o poruchách podložia, tie 
však nie sú predmetom uvedeného príspevku.

Poďakovanie
Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA 
038ŽU-4/2020 „Nové prístupy k výučbe fy-
zikálnej geodézie vo vysokoškolskom študij-
nom odbore“, ktorý je podporovaný Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.

Literatúra

[1]  Rozimant, K., Pašteka, R., Šefara, J.: Gravimetria, 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 1994. 
309 s. ISBN 80-223-0763-7.

[2]  Pašteka, R.: Gravimetria – meranie a vyhodnotenie 
tiažových meraní. Bratislava, [Online] 2014. 
Dostupné na http://www.kaeg.sk/wp-content/
uploads/2014/09/2Gravimetria-skripta.pdf.

[3]  Torge, W.: Gravimetry. Berlin – New York : Walter de 
Gruyter 1989, ISBN 9783110107029, 477 p.

[4]  Butler, D. K.: Microgravimetric and gravity gradient 
techniques for detection of subsurface cavities. 
Geophysics, roč. 49, č. 7, 1984, p. 1084-1096 
[Online]. Available on: https://digital.lib.usf.edu/
SFS0052642/00001

[5]  Butler, D. K.: Cavity detection and delineation research. 
Report 1. Microgravimetric and magnetic surveys: 
Medford cave site, Geotechnical Laboratory U. S. 
Army Engineer Waterways Experiment Station. Florida 
[Online] 1983. Available on: https://digital.library.unt.
edu/ark:/67531/metadc303925/m1/

[6]  Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2007, ISBN-10: 
0521675960. 381 p.

[7]  Pospíšil, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 01, 
HE02 – Geofyzika a geodynamika, VUT v Brně, Fakulta 
stavební, 2007, 218 s.

[8]  Zahorec, P., Vajda P., Papčo, J., Sainz-Maza, S. A., 
Pereda, J.: Prediction of vertical gradient of gravity 
and its significance for volcano monitoring – example 
from Teide volcano. Contributions to Geophysics and 
Geodesy, roč. 46, č. 3, 2016, p. 203-220.

[9]   Pašteka, R., Kušnirák, D., Wilken, D., Putiška, R., 
Papčo, J., Godová, D., Zvara, I., Nogová, E., Ondrášová, 
l.: Effective combination of microgravimetry and 
geoelectrical methods in the detection of subsurface 
cavities in archaeological prospection – selected case-
studies from Slovakia. Contributions to Geophysics and 
Geodesy, roč. 49, č. 4, 2019, p. 479-496.

[10]  Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E.: Applied 
Geophysics. Cambridge University Press, 1990, ISBN 
0-521-32693-1, p. 770.

[11]  Vajda, P., Pánisová, J.: Practical comparison of formulae 
for computing normal gravity at the observation point 
with emphasis on the territory of Slovakia. Contributions 
to Geophysics and Geodesy, roč. 35, č. 2 [Online] 2005. 
Available on http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/
CGG/35/2/Vajda-Panisova_CGG-35-2_web.pdf

[12]  Janák, J.: Gravimetria. Bratislava : STU, 2010. ISBN 
978-80-227-3254-3, 131 s.

[13]  CG-5 Operational manual, SCINTREX, Document Part 
No. 867700 Revision 8, 2012 Canada.

[14]  Brimich, L.: Tiažové pole Zeme. Bratislava : 
Geofyzikálny ústav SAV, [Online] 2016. Dostupné na 
http://www.fyzikazeme.sk/mainpage/stud_mat/other/
tiaz_pole.pdf

[15]  Escobar, I. P., Berquó, F. R., Papa, A. R. R.: Adjustment 
of Gravity Observations towards a Microgal Precision. 
International Journal of Geosciences, 4, 2013, 98-107 
[Online] 2013. Available on http://www.scirp.org/
journal/ijg

[16]  Vaľko M., Pálinkáš V., Kostelecký J.: Korekce 
absolutních tíhových měření z atmosférických vlivů. 
Geodetický a kartografický obzor. roč. 59 (101), č. 4, 
2013, s. 69-75.

[17]  Torge, W., Müller, J.: Geodesy. 4th edition. Berlin/
Boston : Walter de Gruyter, 2012, ISBN 978-3-11-
020718-7, p. 433.

[18]  Wellenhof, B. H., Moritz, H.: Physical geodesy. Wien : 
Springer-Verlag, 2006, ISBN-10 3-211-33544-7, 403 p.

[19]  Dong, Y., Ansari, F.: Non-destructive testing and 
evaluation (NDT/NDE) of civil structures rehabilitated 
using fiber reinforced polymer (FRP) composites. 
ScienceDirect [Online] 2021. Dostupné na https://
www.sciencedirect.com/topics/materials-science/
ground-penetrating-radar

[20] Žilina Gallery, Kaplnka sv. Magdalény (Online) 
2006. Dostupné na https://zilina-gallery.sk/picture.
php?/58183/category/3994

Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Lektorovali:

Prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Ústav geodézie, kartografie a GIS
Fakulta BERG TU v Košiciach



slovenský geodet a kartograf   3|20218

Plošná analýza nerovností vozovek 
s grafickou interpretací

 

Abstrakt 

Námětem tohoto článku jsou moderní tech-
nologie analýzy reálného stavu celé plochy 
povrchu vozovky z hlediska nerovností a ri-
zikových míst pro vznik akvaplaningu.

Účelem popisovaného řešení je posu-
nout současný pohled na nerovnosti vozo-
vek z izolovaného liniového a lokálního po-
jetí identifi kace geometrických vad povrchu 
vozovek k modernímu pojetí, využívajícímu 
současnou výkonnou výpočetní techniku 
a grafi cké systémy.

Vstupem pro analýzy je podrobný digi-
tální model povrchu komunikace, který je 
pořízen metodou laserového skenování mo-
bilním mapovacím systémem bez nutnosti 
přerušení provozu na komunikaci. Vyhod-
nocení probíhá po ucelených blocích ko-
munikace v délce několika desítkách kilo-
metrů s průměrnou hustotou zaměření až 
2000 bodů na 1 m2.

Řešení je založeno na původním softwa-
rovém systému ATLAS DMT, který na pri-
márním detailním modelu vozovky analyzuje 
místní nerovností v několika variantách a ty 
grafi cky zobrazuje formou výstupních mate-
matických modelů jednotlivých analýz (hyp-
sometrická barevná stupnice). Hodnoty ana-
lýz jsou určovány pro celou plochu komuni-
kace v hustotě 15 až 50 bodů na 1 m2.

Z klasických analýz nerovností jsou vy-
hodnocovány: podélné nerovnosti v po-
době mezinárodního indexu IRI, podélné 
a příčné nerovnosti simulovaným měřením 
4 m a 2 m latí a teoretická hloubka vody ve 
vyjetých kolejích.

Speciálně jsou vyvinuty postupy na iden-
tifi kaci relativních nerovností v oblasti pro 
různé vlnové délky. Standardně jsou řešeny 
oblasti o poloměru 1 m a 0.2 m pro detail-
ní zobrazení poruch. Tato analýza není vá-
zána na směr měření a postihuje všechny 
významnější nerovnosti podle zvolené refe-
renční oblasti.

Detailní model vozovky dále umožňuje 
v ploše identifi kovat místa s nedostatečný-

mi sklony vozovky indikující problémy s od-
tokem vody. Na kritická místa pro vznik 
akvaplaningu upozorňuje kresba simulova-
ných drah kapek vody, které doplňuje výpo-
čet koncentrace odtoku.

Výstupem je soubor datových informací 
na mapovém podkladu s obsahovými vrst-
vami jednotlivých analýz. Data jsou polohově 
referencovaná a je možné s nimi pracovat 
v prostředí GIS. Data jsou obvykle interpreto-
vána ve formě barevných plošných obrazů. 
Data analýz lze ve zvolených místech pře-
vést do tabulkových číselných výstupů. 

1. Úvod

Tento článek bude věnován technologii 
umožňující komplexní plošné posouzení 
geometrie povrchu vozovky.   Její vývoj byl 
podpořen Statním fondem dopravní infra-
struktury (SFDI) v rámci několika projektů 
řešených v letech 2017 a 2018 [5], [6] a 
[7]. Technologie se skládá z měřícího systé-
mu pro sběr prostorových dat a softwarové-
ho nástroje pro provedení analýz na digitál-
ním modelu povrchu vozovky.

Měřící systém je tvořen mobilním lase-
rovým systémem, pomocí kterého je možné 
zdokumentovat desítky kilometrů vozovky 
v reálném čase. Výsledkem zpracovaní za-
znamenaných dat jsou mračna bodů v národ-
ním souřadnicovém a výškovém systému.

Vytvoření digitálního modelu povrchu vo-
zovky a následné geometrické analýzy jsou 
realizovány ve vyvíjených programových mo-
dulech českého software ATLAS DMT. Ve 
formě digitálního modelu jsou rovněž vyjad-
řovány jednotlivé parametry povrchu vozov-
ky. Vytvořené výstupy jsou dále převáděny na 
bitmapy nebo na shape soubory (případně do 
tabulek). V této formě jsou výsledky analýz 
prezentovány na webu v GIS aplikacích.

Při tradiční diagnostice povrchů vozovek 
se používají multifunkční měřící systémy osa-
zované řadou různých senzorů. Nerovnosti 
vozovek zde jsou určovány pouze v jízdních 

stopách měřícího vozidla zpravidla laserový-
mi profi lometry.  Poslední dobou se však začí-
nají prosazovat nové technologie schopné za-
chytit tvar vozovky v plném rozsahu.  Můžeme 
zde hovořit o statických, mobilních a UAV Li-
DAR systémech [10], [11] a [12].   Své místo 
v této oblasti hledají i fotogrammetrické me-
tody [8] a [9].  

2.  Parametry vyjadřující geometrii 
vozovky

Principiálně může být geometrie vozovky 
posouzena z pohledu požadavků na výšky, 
na sklony, na tloušťky konstrukčních vrstev 
a na nerovnosti jejího povrchu.

Provedení vozovky ve správných výš-
kách, v požadovaných tloušťkách konstrukč-
ních vrstev, v příslušných podélných a příč-
ných sklonech a s požadovanou rovinatos-
tí povrchu je v České republice posuzováno 
zejména během realizace stavby. Doložení 
provedení vozovky v předepsaných staveb-
ních tolerancích pro jednotlivé výše jmeno-
vané parametry je předmětem přejímacího 
řízení a je jednou z podmínek nezbytných 
pro uvedení komunikace do provozu.

Podélné a příčné nerovnosti vozovky se 
v České republice určují při jejím uvedení do 
provozu, na konci záruční doby a dále v pra-
videlných časových intervalech v době její ži-
votnosti. Nerovnosti vozovky ve všech výše 
uvedených etapách životního cyklu vozovky 
jsou posuzovány především prostřednictvím 
mezinárodního indexu nerovnosti IRI. Před 
uvedením vozovky do provozu se rovinatost 
vozovky posuzuje také pomocí svislé odchyl-
ky mezi vozovkou a na ní položenou latí. Pro 
určování nerovností v podélném směru se po-
užívá lať délky 4 m a pro určování nerovnos-
tí v příčném směru se používá lať délky 2 m.

Povrch vozovky je možno v souvislos-
ti s jejím zvlněním daným vlnovou délkou 
λ analyzovat z hlediska a) mega-textur, kdy 
λ je v intervalu <50 mm, 0.5 m>, b) nerov-
ností charakterizovaných vlnovou délkou 
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λ v intervalu <0.5 m, 50 m> a c) geomet-
rického přetvoření povrchu vozovky od po-
žadovaného tvaru popsatelného zvlněním 
o vlnové délce λ > 50 m.

Na povrchu vozovky se mohou kromě ne-
rovností výše uvedené vlnové podstaty vysky-
tovat i další geometrické útvary nerespektu-
jící její plynulý průběh. V této souvislosti lze 
hovořit o poruchách vozovky geometrického 
charakteru. Příkladem takové poruchy jsou 
vyjeté koleje, které obvykle vznikají na asfal-
tových vozovkách v souvislosti s těžkou ka-
mionovou dopravou. U vyjetých kolejí se ná-
sledně určuje jejich velikost R (viz. horní levá 
část obrázku 2) a též teoretické hloubka sto-
jící vody W (viz. horní pravá část obrázku 2).  
Uvedené hodnoty lze vždy určovat pro levou 
a pravou jízdní stopu.  Dalším příkladem mo-
hou být lokální zdvihy vozovky h1, schůdky 
na vozovce h2 a lokální propady vozovky h3 
(viz. dolní část obrázku 2). Klasifi kace jednot-
livých druhů poruch se v České republice pro-
vádí s využitím katalogů poruch vozovek zpra-
covaných samostatně pro cementobetonové 
vozovky [2] a asfaltové vozovky [3].

3. Měřící systémy použitelné 
pro posuzování povrchu vozovky

V současnosti jsou povrchy vozovek pozem-
ních komunikací posuzovány zpravidla na 
základě výběrové kontroly. Pro určování jed-
notlivých parametrů jsou používány různé 
technologie.

Výšky a sklony vozovky a tloušťky kon-
strukčních vrstev jsou určovány v kontrolních 
bodech umístěných v příčných profi lech váza-

ných na osu komunikace se základním roze-
stupem 10 až 20 m. Kontroly se obvykle pro-
vádějí za využití přesných totálních stanic (viz. 
obr. 4). Zkušební metodou pro kontrolu výšek 
a sklonů stanovenou v českých technických 
normách je přesná nivelace (ukázka nivelač-
ního přístroje, viz obr. 3). Zkušební metodou 
pro určování tlouštěk je destruktivní metoda 
založená na vývrtech.

Předpokládá se, že mezi kontrolními pro-
fi ly je průběh vozovky plynulý. Tato skuteč-
nost je ověřována posouzením rovinatosti 
vozovky pomocí mezinárodního indexu ne-
rovnosti IRI, podélné nerovnosti měřené la-
tí délky 4 m a příčné nerovnosti měřené la-
tí délky 2 m. Mezinárodní index nerovnosti 
IRI je určován v podélných profi lech umístě-
ných do předpokládaných jízdních stop vozi-
del. Měření jednotlivých jízdních stop všech 
jízdních pruhů se realizuje za využití profi lo-
metrů založených buď na dvou-hmotovém 
odezvovém systému nebo na měření svis-
lým laserem spojeným s inerciální jednot-
kou. Místa pro měření latí lze vybírat libovol-
ně v ploše posuzované komunikace.

Přechod z výběrové bodové nebo výběro-
vé profi lové kontroly na úplnou plošnou kon-
trolu povrchu vozovky dnes umožňuje po-

Obr. 1 • Zvlnění vozovky

Obr. 2 • Poruchy povrchu vozovky

Obr. 4 • Totální stanice – Trimble S7

měrně dynamický rozvoj laserových skeno-
vacích systémů.

Tímto způsobem pořízený digitální model 
povrchu vozovky je využitelný pro určení libo-
volného z výše uvedených parametrů a též 
pro řadu dalších geometrických analýz.

Praktické nasazení takového systému 
však bude mít i svoje limity dané konečnou 
přesností digitálního modelu povrchu vozov-
ky. Ta se dále přenáší až do přesnosti jed-
notlivých určovaných parametrů vozovky.

Obr. 6 • Lať s klínkem

Obr. 3 • Nivelační přístroj – Trimble DiNi

Obr. 5 • Laserový profilometr – ARRB HAWKEYE 1000
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Obecně je vyžadováno, aby přesnost kon-
trolního měření ve formě mezní odchylky δK 
byla významně vyšší ve vztahu k mezní sta-
vební odchylce δx nebo stavební toleranci Tx 
kontrolovaného parametru X [5]. Obdobně 
jako s tolerancí T lze pracovat s šířkou klasi-
fi kační stupnice využívanou pro mezinárod-
ní index nerovnosti IRI a hloubku vyjeté ko-
leje R [1]. Výsledek kontrolního měření lze 
považovat za referenční v případě platnosti 
rovnice (1). V opačné situaci je nezbytné při 
posuzovaní povrchu vozovky zohlednit nejis-
totu kontrolního měření σK.

δK ≤ 0.2 Tx, δK ≤ 0.4 δx (1).

Přesnost kontrolního měření ve formě smě-
rodatné odchylky σK lze vypočítat dle rovnice 
(2). Součinitelem konfi dence t se defi nuje rizi-
ko α nesprávného závěru při hodnocení vozov-
ky na základě provedeného měření. S rizikem 
α je vhodné dále pracovat při statistickém vy-
hodnocení rozsáhlých kontrolních měření.

σK = δK / t (2)

Je-li dodržen požadavek na přesnost kont-
rolního měření určitého parametru ve vzta-
hu k jeho požadované stavební toleranci, lze 
výsledky kontrolního měření využít pro jed-
noznačné posouzení stavu vozovky. U pa-
rametrů s danou tolerancí se následně vo-
zovka hodnotí jako vyhovující nebo nevyho-
vující. U parametrů s klasifi kační stupnicí se 
přiřazuje jeden z pěti klasifi kačních stupňů.

Nemá-li kontrolní měření požadovanou 
přesnost nebo přesnost nebyla ověřena na 
dostatečně rozsáhlém statistickém souboru, 
lze výsledky měření využít pouze pro detekci 
problémových míst. Na takto identifi kovaná 
místa se lze následně detailněji zaměřit.

 

4.  Technologie pro plošné 
posouzení vozovky

Technologie vyvíjená pro plošné posuzová-
ní povrchu vozovky je tvořena mobilním ske-
novacím systémem a programovými modu-
ly software ATLAS DMT. Testování techno-
logie bylo primárně prováděno ve vazbě na 
mobilní mapovací systém RIEGL WMX-450. 
Využitelné jsou samozřejmě i mapovací sys-
témy jiných výrobců, vždy je ale třeba po-
soudit celou technologii s ohledem na zajiš-
tění dostatečné přesnosti.

4.1. Mobilní skenovací systém

Měřící systém Riegl VMX-450 tvoří dvojice 
laserových skenerů Riegl VQ 450, inerciál-
ní měřící jednotka IMU, GNSS přijímač, odo  -
metr a panoramatická kamera (viz. obr. 7 
a 8). Každý z dvojice laserových skenerů 
pracuje na frekvenci 200 Hz.

Data zaznamená tímto zařízením jsou vy-
soce homogenní. To je zajištěno dvojicí ske-
nerů registrující řady bodů odkloněné od smě-
ru jízdy v konstantním úhlu (viz. obr. 9 a 10). 
Rozestupy jednotlivých bodů v řadách závisí 
na frekvenci skenerů. Rozestupy jednotlivých 
řad bodů jsou závislé na měřící rychlosti. Vy-
sokou relativní přesnost zaměřených bodů 
zajišťuje inerciální jednotka IMU. Čím jsou si 
dva body blíže tím přesněji je určen jejich vzá-
jemný prostorový vztah. Výše zmíněné vlast-
nosti mobilního měřícího systému jsou využi-
ty pro kvalitní stanovení jednotlivých parame-
trů vyjadřujících nerovnosti vozovek.

Na pořízení dat navazuje prostorový výpo-
čet trajektorie jízdy měřícího systému a stan-
dardní výpočet mračna bodů. Tyto výpočty 
probíhají v Univerzálním transverzálním Mer-

catorově systému souřadnic (UTM). Následu-
je převod dat do národního souřadnicového 
a výškového systému. Zpracování je provede-
no odděleně pro levý a pravý skener. Uvede-
ným postupem lze dosáhnout centimetrové 
polohové a výškové přesnosti ve vztahu k ná-
rodním referenčním systémům.

4.2. Softwarové řešení

Atlas DMT je grafi cký software vyvinutý pro 
zpracování a různé formy vizualizace digitál-
ního modelu terénu. Software je primárně ur-
čený pro projektanty a geodety. V posledních 
letech je vývoj tohoto software také zaměřen 
do oblasti zpracování rozsáhlých digitálních 
modelů a na analýzy povrchů vozovek.

Vlastním grafi ckým analýzám povrchu 
vozovky předchází:

a) Generování digitálního modelu povrchu 
vozovky

Vstupními daty jsou mračná bodů. Generování 
digitálního modelu vozovky probíhá automati-
zovanou procedurou zahrnující eliminaci před-

Obr. 8 • Mobilní mapovací systém 
RIEGL WMX-450 – umístění na autě

Obr. 10 • Pravý skener – data

Obr. 7 • Mobilní mapovací systém RIEGL WMX-450 – 
detail

Obr. 9 • Levý skener – data
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mětů nesouvisejících s povrchem vozovky a mi-
nimalizací šumu měření. Cílem navrženého al-
goritmu je vyloučit potřebu následných ruční 
editací digitálních modelů povrchu vozovky.

b) Výškové zpřesnění vygenerovaných 
digitálních modelů

Digitální modely povrchu vozovky vytvořené 
z dat pořízených mobilními mapovacími sys-
témy lze výškově zpřesnit. Pro tento účel je 
nutné podél trajektorie měřícího systému 
geodeticky zaměřit linii kontrolních bodů 
v hustotě 20 až 50 m. Linie kontrolních bodů 
se využije pro vygenerování korekčního digi-
tálního modelu. Přesnost výsledného digitál-
ního modelu povrchu vozovky se následně 
pohybuje na úrovní jednotek milimetrů.

Výškově nekalibrované digitální modely 
povrchu vozovky s absolutní výškovou přes-
ností v řádech jednotek centimetru lze bez 
omezení využít pro vyhodnocení mega-tex-
tur, nerovností a příčných sklonů.

Výškově kalibrované digitální modely po-
vrchu vozovky s absolutní výškovou přesnos-
tí v řádech jednotek milimetrů lze dále využít 
pro vyhodnocení výškových změn povrchu 
vozovek. Tyto modely mohou být také dále 
použity pro projekci například v souvislosti 
s návrhem oprav pozemních komunikací.

Grafi cké analýzy povrchu vozovky budou de-
tailně popsány v následující kapitole tohoto textu.

5. Grafická interpretace

Základní představu o geometrickém cha-
rakteru vozovky lze také získat na základě 
různých forem vizualizace digitálního mode-
lu jejího povrchu (vrstevnice, stínování atd.).

Prostřednictvím grafi ckých analýz lze po-
vrch vozovky posoudit z hlediska výšek, ne-
rovností, sklonových poměrů a odvodu vody 
z jejího povrchu [6].

Jednotlivé grafi cké výstupy je možné zob-
razit na podkladě ortofotomapy, katastrální 
mapy nebo polohopisné situace stavby.
V následujícím textu budou uvedeny ukázky 
vizualizace:
a)  rozdílového modelu povrchu vozovky,
b)  modelu povrchu vozovky stínováním,
c)  podélných nerovností povrchu vozovky,
d)  relativních nerovností povrchu vozovky,
e)  příčných nerovností povrchu vozovky,
f)  sklonových poměrů povrchu vozovky a
g)  míst s rizikem kumulace vody a vzniku 

bezodtokových oblastí.

a) Rozdílový digitální model povrchu vozovky

Aktuální stav vozovky lze porovnat s projek-
tovým stavem povrchu vozovky, s libovolným 
stavem povrchu vozovky zaměřeným v minu-
losti nebo s uživatelsky nadefi novanou refe-
renční plochou [7]. Výškové změny povrchu 
vozovky následně matematicky popisuje roz-
dílový digitální model. Pro vizualizaci výško-
vých změn povrchu vozovky lze využít napří-
klad barevnou hypsometrii (viz. obr. 11).

Průběh výškových změn v místě uživatel-
sky defi nované linie je dále možné znázornit 
svislým řezem (viz. obr. 12).

b) Model povrchu vozovky vizualizovaný 
stínováním

Níže uvedený obrázek (viz. obr. 13) je ukáz-
kou vyjádření povrchu vozovky prostřednic-
tvím vrstevnic a stínování.

Stínování je velmi dobrým nástrojem pro 
vystižení plasticity povrchu vozovky. Tohoto 
lze využít pro polohovou lokalizaci geomet-
rických poruch vozovek kratších vlnových 
délek. Konkrétně se může jednat o větší trh-
liny v krytu, vyjeté koleje, boule a výtluky na 
vozovce, rozhraní různých krytů vozovek, 
obrysy provedených oprav vozovky, mostní 
dilatační závěry a v některých případech ta-
ké obrysy vodorovného dopravního značení.

c) Podélné nerovnosti povrchu vozovky

Pro kvalifi kované hodnocení zvlnění 20 m 
úseků vozovky v pásmu vlnových délek od-
povídajících nerovnostem se v České repub-
lice používá mezinárodní index nerovnosti 
IRI. Tento parametr vyjadřuje míru komfortu 
jízdy po vozovce. Číselně je parametr IRI dán 
funkcí podélného profi lu vozovky. Při ploš-
né analýze je parametr IRI stanoven v rastru 
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Obr. 11 • Prostorová analýza – svislé posuny vozovky vztažené k projektu

Obr. 12 • Profilová analýza – svislé posuny vozovky vztažené k projektu

Obr. 13 • Vizualizace digitálního modelu povrchu vozovky
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25 × 25 cm. Jednotlivé body tohoto rastru re-
prezentují těžiště 20 m úseků vozovky.

Hodnoty mezinárodního indexu IRI na 
20 m úsecích vozovky lze též exportovat do 
textového výpočetního protokolu (viz. tab. 1).

Kvalifi kované hodnocení podélných ne-
rovností vozovky lze provést také pokládá-
ním virtuální latě  délky 4 m na digitální mo-
del povrchu vozovky. Podélná nerovnost je 
následně maximální svislá vzdálenost mezi 

latí a digitální modelem vozovky. Uvedenou 
metodou lze účinně identifi kovat zvlnění vo-
zovky s vlnovou délkou λ menší jak 4 m. Při 
plošné analýze je hodnota podélné nerov-
nosti počítána v rastru 25 × 25 cm. Jednotli-
vé body tohoto rastru reprezentují střed latě.

d) Relativní nerovnost povrchu vozovky

Relativní nerovnost je vyjádřením míry ne-
rovnosti defi nované kruhové oblasti o sta-

noveném poloměru r vzhledem k převláda-
jícímu průběhu vozovky v širším okolí. Tento 
parametr je defi nován jako odklon normály 
stanovené oblasti od normály plochy okolní 
vozovky. Takto stanovená hodnota je normo-
vána na interval (0,1). Při plošné analýze je 
hodnota relativní nerovnosti počítána v rast-
ru 25 × 25 cm. Níže uvedená ukázka je vý-
sledkem plošného řešení relativní nerovnos-
ti pro oblasti vozovky s velikostí r = 0.2 m. 
Na obrázku je patrné rozhraní asfaltového 
a cementobetonového krytu a dále jsou ro-
zeznatelné i obrysy desek cementobetono-
vého krytu.

e) Příčná nerovnost povrchu vozovky

Kvalifi kované hodnocení příčných nerovnos-
tí vozovky se provádí na základě pokládání 
virtuální latě délky 2 m na digitální model 
povrchu vozovky. Příčná nerovnost je ná-
sledně maximální svislá vzdálenost mezi la-
tí a digitálním modelem vozovky. Uvedenou 
metodou lze účinně identifi kovat zvlnění vo-
zovky s vlnovou délkou menší jak 2 m. Kon-
krétně jsou velmi dobře identifi kovatelné vy-
jeté koleje. Hloubka vyjetých kolejí bývá ná-
sledně označována symbolem R.

Dalším standardizovaným parametrem 
příčné nerovnosti je teoretická hloubka vo-
dy v kolejích W. Tento parametr je určován 
pomocí virtuálního pokládaní vodorovné la-
tě stanovené délky na digitální model povr-
chu vozovky. Oba výše uvedené parametry 
jsou opět počítány v rastru 0.25 × 0.25 m. 
I v těchto případech jednotlivé body tohoto 
rastru reprezentují střed latě.

Obr. 17, 18 a 19 jsou ukázkou vizualizace 
vyjetých kolejích ve vozovce pomocí stínova-
ného modelu povrchu vozovky a dvou výše 
popsaných parametrů příčné nerovnosti.

f) Sklonové poměry povrchu vozovky

Analýza sklonových poměrů je realizována 
plošnou vizualizací hodnot příčných a vý-
sledných sklonů vozovky.

Příčný sklon v jednotlivých místech vo-
zovky je určován referenční přímkou délky 
0.5 m. Sklon přímky je vypočítán regresní 
analýzou. Hypsometrické zobrazení je plas-
tickým obrazem dílčích příčných sklonů vo-
zovky s barevným rozlišením levostranného 
a pravostranného sklonu.

Výsledný sklon vozovky je výslednice 
příčného a podélného sklonu v daném bo-
dě. Hodnota výsledného sklonu ovlivňuje 
kvalitu odvodnění povrchu vozovky. Číselně 

Obr. 14 • Mezinárodní index nerovnosti IRI

Tab. 1 •  Výpočetní protokol parametru IRI

začátek úseku [km] konec úseku [km] IRI [mm/m] Klasifikace

7.90 7.92 1.0 1

7.88 7.90 1.5 1

7.86 7.88 2.3 2

7.84 7.86 2.0 2

Obr. 15 • Podélná nerovnost určená latí délky 4 m

Obr. 16 • Relativní nerovnost – oblast r = 0.2 m
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Obr. 17 • Vizualizace digitálního modelu povrchu vozovky

Obr. 18 • Příčná nerovnost určená latí délky 2 m

Obr. 19 • Hloubka vody v kolejích

by hodnota výsledného sklonu neměla být 
menší jak 1 %. Určován je ze sklonů trojú-
helníků generalizovaného modelu povrchu. 
Cílem hypsometrického zobrazení je vizuali-
zace extrémně malých sklonů vozovky.

Obr. 20 a 21 jsou ukázkou komunikace 
v místě se změnou klopení vozovky.

g) Místa s rizikem kumulace vody a vzniku 
bezodtokových oblastí

Výstupy popisující odtok vody z povrchu vo-
zovky jsou založeny na jejím geometrickém 
tvaru bez uvážení hydraulických a hydrolo-
gických faktorů. Způsob odvodu vody z po-
vrchu vozovky je vyjádřen vykreslením si-
mulovaných drah kapek pohybujících se po 
digitálním povrchu vozovky. Pro jednotlivé 
body drah vodních kapek je následně určo-
vána koncentrace odtoku. Tento parametr 
vyjadřuje velikost plochy vozovky, ze které je 
voda do daného místa odváděna.

Cílem analýz zaměřených na sklonové 
poměry vozovky, na odtok vody z povrchu 
vozovky a na určovaní hloubky vody ve vyje-
tých kolejích je detekce míst majících poten-
ciálně problémy s odvodem vody. Kumulo-
vaná voda na vozovce vytváří v dopravním 
provozu podmínky pro vznik velmi nebez-
pečného jevu zvaného aquaplaning.

6. Posouzení přesností

Tato podkapitola textu přináší informace 
o přesnostech měřícího systému RIEGL 
WMX-450 a informace o požadavcích na 
geometrii povrchu vozovky, se kterými se 
pracuje v České republice.

6.1. Experimentální určení přesnosti 
měřícího systému RIEGL WMX-450

Experimentální stanovení přesnosti techno-
logie založené na měřícím systému RIEGL 
WMX-450 a software ATLAS DMT bylo po-
prvé realizováno v roce 2016. Přesnost vý-
šek a převýšení bodů na digitálním mode-
lu byla zjišťována v projektu [5]. Přesnost 
určení mezinárodního indexu nerovnosti 
IRI, podélné nerovnosti měřené latí délky 
4 m a příčné nerovnosti měřené latí 2 m by-
la zjišťována v projektu [6].

Přesnost určení mezinárodního indexu 
nerovnosti IRI byla stanovena postupy po-
psanými v technických podmínkách vyda-
ných ministerstvem dopravy České repub-

Obr. 20 • Příčný sklon vozovky

Obr. 21 • Výsledný sklon vozovky
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liky [4]. Uvedená metodika byla aplikována 
také pro podélnou a příčnou nerovnost mě-
řenou latí.

Experiment přesnosti byl realizován na 
dvou zkušebních površích s rozdílnými hod-
notami podélných a příčných nerovností. 
Délka každého povrchu byla 500 m. Refe-
renční hodnoty všech posuzovaných para-
metrů byly odvozeny z měření přesnou ni-
velací. Touto technologií byl na každém zku-
šebním povrchu zaměřen jeden podélný 
profi l v podrobnosti 0.25 m a série příčných 
profi lů v podrobnosti 0.10 m. Posuzovanou 
technologií RIEGL WMX-450 byly jednotli-
vé povrchy opakovaně zaměřeny v měřících 
rychlostech 50 a 80 km/h.

Statistickým vyhodnocením za využití re-
gresní analýzy byly pro jednotlivé parametry 
nerovností vozovek určeny a) korekční ma-
tematický vztah na skutečné hodnoty a b) 

míra korelace mezi referenční a posuzova-
nou technologií. Dále byla určena opakova-
telnost a správnost posuzované technologie 
[4]. V případě opakovatelnosti měření hovo-
říme míře souladu opakovaných měření pro-
vedených za stejných podmínek. V případě 
správnosti měření hovoříme míře souladu 
provedených měření s referenčními hodno-
tami.  Uvedené je v analogii s pojmy vnitřní a 
vnější přesnost měření.

Pořízená data byla též využita pro stano-
vení přesnosti výšek a převýšení bodů na di-
gitálním modelu vozovky.

Výšková přesnost (absolutní přesnost) 
kalibrovaného digitálního modelu povrchu 
vozovky na linii kontrolních bodů s rozestu-
py 20 až 50 m lze popsat směrodatnou od-
chylkou σH = ±2.5 až ±3.5 mm.

Přesnost převýšení dvou bodů (relativ-
ní přesnost) na digitálním modelu povrchu 

vozovky vzdálených 1, 10 a 20 m lze po-
psat směrodatnou odchylkou σdh = ±1.1, 
±2.1 a ±3.2 mm.

Mezinárodní index podélné nerovnos-
ti IRI je na 20 m úsecích vozovky určován 
s opakovatelností, která se ve formě smě-
rodatné odchylky rovná ±0.10 mm/m a se 
správností, která se ve formě směrodatné 
odchylky rovná ±0.20 mm/m. Reálný roz-
ptyl vyhodnocených hodnot parametru IRI 
dokládá graf 1. Kvalita určení indexu IRI ne-
patrně klesá v závislosti na jeho hodnotě.

Podélná nerovnost měřená latí dél-
ky 4 m je určována s opakovatelností, kte-
rá se formě směrodatné odchylky rovná 
±0.42 mm a se správností, která se ve for-
mě směrodatné odchylky rovná ±0.77 mm. 
Reálný rozptyl vyhodnocených hodnot popi-
sovaného parametru dokládá graf 2.

Příčná nerovnost měřená latí délky 
2 m je určována s opakovatelností, kte-
rá se ve formě směrodatné odchylky rovná 
±0.36 mm a se správností, která se ve for-
mě směrodatné odchylky rovná ±0.76 mm. 
Uvedenými ukazateli přesností lze též po-
psat kvalitu určení hloubky vyjetých kolejích 
R a hloubky vody v kolejích W.

V červnu 2018 se měřící systém RIEGL 
WMX-450 zúčastnil prvního českého expe-
rimentu přesnosti zařízení pro měření me-
zinárodního indexu podélné nerovnosti IRI 
[4]. Tohoto srovnávacího měření se zúčast-
nily čtyři klasické měřící systémy a tři mobil-
ní skenovací systémy.

Výsledky statistického vyhodnocení ná-
rodního experimentu přesnosti potvrdily sta-
bilitu měřícího systému v čase a dále přes-
nost zařízení stanovenou v roce 2016. Při 
srovnání s ostatními měřícími systémy lze 
technologii založenou na měřícím systému 
RIEGL WMX-450 zařadit do skupiny kvalita-
tivně lepších měřících zařízení.

Obr. 23 • Koncentrace odtoku

Obr. 22 • Dráhy vodních kapek
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Graf 1 • Vyhodnocení mezinárodního indexu IRI na 20 m úsecích vozovky Graf 2 • Vyhodnocení podélné nerovnosti měřené latí délky 4 m
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Tabulka 2 • Klasifikace – Mezinárodní index nerovnosti IRI [1]

Parametr
Klasifikace

1 2 3 4 5

IRI [mm/m] < 2.0 2.0 – 3.0 3.1 – 4.2 4.3 – 6.3 > 6.3

Tabulka 3 • Klasifikace – Hloubka vyjetých kolejí R [1]

Parametr
Klasifikace

1 2 3 4 5

R [mm] < 4 4 – 8 8 – 22 23 – 35 > 35

6.2. Požadavky na geometrii vozovky 
v České republice

Na dálnicích je pro výšky vozovky H stano-
vena mezní stavební odchylka odpovídá 
hodnotě δH = ±10 mm. Mezní stavební od-
chylka projektových podélných sklonů kry-
tu vozovky SL, která je defi novaná pouze pro 
cementobetonové kryty, má hodnotu δSL = 
±0.2%. Mezní stavební odchylka projekto-
vých příčných sklonů krytu vozovky ST má 
hodnotu δST = ±0.4%.

Zavedená klasifi kace pro podélnou ne-
rovnost vyjádřenou mezinárodním indexem 
nerovnosti IRI na 20 m úsecích vozovky je 
uvedena v tabulce 2. Na dálnicích se pro 
podélnou nerovnost měřenou 4 m latí a pro 
příčnou nerovnost měřenou 2 m latí použí-
vá mezní odchylka δL4M = δL2M = +4 mm. 
Používaná klasifi kace hloubky vyjetých ko-
lejí R na pozemních komunikacích s návrho-
vou rychlostí nad 90 km/h je uvedena v ta-
bulce 3. Mezní odchylka pro hloubku vody 
ve vyjetých kolejích W odpovídá hodnotě δW 
= +8 mm.

7. Závěr

Tento příspěvek představil měřickou tech-
nologii založenou na mobilním mapovacím 
systému a vyvinutém softwarovém řešení 
využitelnou pro komplexní posouzení povr-
chu vozovky z hlediska výšek, nerovností, 
sklonových poměrů a odvodu vody z jejího 
povrchu. Od klasických měřících systému 
se tato technologie odlišuje víceúčelovým 
využitím pořízených dat a možností plošné-
ho hodnocení povrchu vozovek.

Vyvíjená technologie je primárně urče-
na pro investory ve fázi přejímání stavby 
pozemní komunikace od zhotovitele a jejím 

uváděním do provozu. Dále je určená pro 
správce pozemních komunikací pro posou-
zení stavu vozovky na konci záruční doby 
a dále pro posuzování stavu vozovky během 
její životnosti.

Experimentálním měřením na zkušeb-
ních površích byla stanovena přesnost urče-
ní všech základních parametrů popisujících 
geometrii vozovky. V závislosti na poměru 
přesnosti určení libovolného z kontrolova-
ných parametrů k velikosti mezní stavební 
odchylky nebo stavební tolerance takového 
parametru může být popsaná technologie 
využitelná pro jednoznačné hodnocení vo-
zovky nebo pro indikaci problémových míst 
na vozovce. Stav vozovky v takto vytipova-
ných místech lze následně prověřit nebo do-
plnit jinou diagnostickou metodou.

Primárně pořízené digitální modely vo-
zovky s centimetrovou výškovou přesností 
jsou využívány zejména pro určování stan-
dardizovaných parametrů podélných a příč-
ných nerovností, sklonových poměrů vozov-
ky a analýzy odtoku vody z vozovky.

Výškově zpřesněné digitální modely po-
vrchu vozovky s milimetrovou výškovou 
přesností lze dále využít pro kvalitní sledová-
ní výškových změn vozovky a jako podklady 
pro zpracování projektů oprav a rekonstruk-
cí vozovky.

Plošné analýzy povrchu vozovky jsou ta-
ké využitelné pro indikaci míst nebezpeč-
ných z hlediska aquaplaningu.
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Rozprávame sa s novým predsedom predstavenstva 
Komory geodetov a kartografov

n 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

1. Mohli by ste čitateľom bulletinu Slovenský 
geodet a kartograf priblížiť na úvod niekoľko 
základných informácií o sebe?

Pôsobím na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave už takmer 40 rokov, od r. 2004 
ako profesor pre odbor Geodézia a kartogra-
fi a. Postupne som prechádzal všetkými pozí-
ciami na katedre, fakulte až po súčasné pôso-
benie vo funkcii prorektora univerzity pre vedu 
a výskum. Súčasne vediem katedru geodézie 
a som spolugarantom študijných programov 
Geodézia a kartografi a na všetkých stupňoch 
vzdelávania. Pôsobím aj ako predseda Odbo-
rovej komisie pre priznávanie akademických 
titulov docent a profesor pre odbor Geodézia 
a kartografi a. Členom Komory geodetov a kar-
tografov (KGaK) som sa stal v r. 1996. Ostatné 
roky som pôsobil v pozícii predsedu skúšobnej 
a autorizačnej komisie (SAK) KGaK.

2. Prečo ste sa rozhodli študovať geodéziu 
a kartografiu na Stavebnej fakulte STU?

Povolanie geodeta-učiteľa som zdedil po svo-
jich rodičoch. Mama bola učiteľkou matema-
tiky, deskriptívnej geometrie a slovenské-
ho jazyka. Vštepila mi potrebu byť dôsledný 
a exaktný vo svojich vyjadreniach, ale aj po-
stojoch. Otec bol geodetom, a keďže pôsobil 
celý život v prostredí veľkého priemyselné-
ho závodu, odovzdal mi vzťah k inžinierskej 
a priemyselnej geodézii. Otec bol absolven-
tom SvF STU v Bratislave, tak sa logickým vy-
ústením zdalo štúdium na našej alma mater.

3. Kedy ste sa prvýkrát dostali do kontaktu 
s geodéziou?

S geodéziou som sa dostal do kontaktu už 
podstatne skôr, a to doma. Otec ma brával 
na niektoré práce ako fi guranta počas mojich 
štúdií na gymnáziu. „Asistoval“ som mu však 
už aj počas základnej školy, keď si často nosil 
domov výpočty, kresbu podkladov, vrstevníc 
a pod. Uvažoval som aj o štúdiu matematiky, 
ale nakoniec zvíťazila geodézia.

4. Skúste čitateľom nášho bulletinu 
priblížiť vaše pôsobenie v medzinárodných 
organizáciách.

Moje pôsobenie v medzinárodnom priestore 
má niekoľko línií. Niekoľko rokov som pôsobil 
v Klube dekanov stavebných fakúlt nemecky 
hovoriacich krajín, kde prizývajú aj dekanov 
stavebných fakúlt Slovenska a Českej repub-
liky. Som členom Bavorskej akadémie vied, 
jej Geodetickej komisie a od r. 2016 jej dozor-
nej rady. Najdlhšie pôsobenie na medzinárod-
nom poli prináleží organizácii FIG, v ktorej ak-
tívne pôsobím od r. 2000. Postupne som za-
stával pozíciu národného delegáta v komisii 
č. 2 pre vzdelávanie, č. 6 pre inžiniersku ge-
odéziu a č. 10 pre ekonomiku a manažment 
v stavebníctve. V rokoch 2006 – 2010 som 
pôsobil vo funkcii predsedu komisie č. 6.
Ďalšiu líniu reprezentuje moje pôsobenie 
v ISO TC 172 SC6 Optické prístroje, kde ak-
tuálne pôsobím aj v dvoch pracovných sku-
pinách WG3 a WG4 na testovanie geodetic-
kých prístrojov.

5. Ako vyzerá v súčasnosti váš bežný 
pracovný deň?

Začína sa o 7:00 bežnou administratívou, 
kontrolou došlej pošty. Mnoho času mi zabe-
rajú administratívne činnosti a úkony, či už 
spojené s funkciou prorektora alebo na fakul-
te a odbore. Ostatné roky zabezpečujem už 
len prednášky, posledné roky už aj v anglic-
kom jazyku. Okrem toho mám konzultácie 
s doktorandmi a diplomantmi, koordinujem 
2 riešiteľské kolektívy výskumných úloh. Veľa 
času mi zaberajú posudky (2 – 3 mesačne), 
obhajoby dizertačných prác a skúšky. K vlast-
nej odbornej činnosti, písaniu článkov, skrípt 
a učebníc, legislatívy alebo už spomínaných 
posudkov sa dostávam obvykle až neskoro 
poobede. Často sa to končí tým, že si prácu 
beriem domov a po večeri ešte pokračujem, 
niekedy 2 až 3 hodiny.

6. Ako vnímate svoje zvolenie za predsedu 
predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov na Slovensku?

Je to pre mňa pocta a potvrdenie môjho do-
terajšieho pôsobenia jednak v KGaK, ako aj 
v profesijnej oblasti. Veľmi si to vážim a ďa-
kujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas vo voľ-
bách. Moje odborné pôsobenie v oblasti in-
žinierskej geodézie, a najmä pri výstavbe tu-
nelov na Slovensku, akosi logicky vyústili do 
bohatej spolupráce s praxou, adekvátnych 
skúseností a aj vzťahu s KGaK. Z tohto pod-
hľadu to vnímam ako uznanie odborných kva-
lít vo sfére praktického výkonu profesie.

7. Máte konkrétne ciele a predstavy, 
ktoré chcete riešiť a dosiahnuť 
v nasledujúcom volebnom období Komory 
geodetov a kartografov, a ktoré sú to?

Aktuálne nám veľa času a priestoru zaberá le-
gislatívna činnosť. Úspešne a s intenzívnou sú-
činnosťou a pomocou ÚGKK SR sme dotiahli 
nový zákon o KGaK do štádia ukončenia MPK 
a posunuli ho na rokovanie legislatívnej rady 
Vlády SR, a dúfam, že aj parlamentu SR. Za-
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čali sa diskusie a práce na zákone o geodé-
zii a kartografi i. Vzájomne koordinujeme svo-
je aktivity aj pri pripomienkovaní návrhu zá-
konov o územnom plánovaní a o výstavbe. Vo 
všetkých prípadoch postupujeme spoločne so 
ZZGK a ďalšími profesijnými združeniami.
Účinnosť zákona o KGaK je nastavená na za-
čiatok r. 2022. Pre nás, členov KGaK, to zna-
mená zosúladiť všetky vnútorné predpisy 
KGaK s novým znením zákona, aj prerokovať 
a schváliť ich na VZ KGaK v r. 2022.
Popri týchto aktivitách budeme pokračovať 
v obvyklých stretnutiach s členmi KGaK v re-
giónoch v intenciách a možnostiach, ktoré 
bude diktovať aktuálna pandemická situácia. 
Práve z dôvodu stále pretrvávajúcej pandé-
mie chceme do budúcna intenzívnejšie imple-
mentovať podujatia organizované kombino-
vanou formou – prezenčne aj online. Takýto 
trend nám potvrdila aj väčšina členov KGaK, 
ktorá sa zapojila do online prieskumu po VZ 
KGK. Úloh je a bude ešte oveľa viac, budem 
ich musieť však riešiť postupne.

8. Aké kroky (krátkodobé i dlhodobé) máte 
v pláne uskutočniť, ktoré by smerovali ku 
skvalitneniu činnosti Komory a jej prezentá-
cii navonok?

Jednou z úloh KGaK je budovať dobré meno 
profesie geodetov a kartografov, osobitne vy-
tvárať povedomie o činnosti autorizovaných 
geodetov a kartografov. Súčasťou tohto sna-
ženia je aj aktuálne pripravovaná nová webo-
vá stránka KGaK, ktorá je hlavným informatív-
nym aj propagačným nástrojom v súčasnom 
mediálne orientovanom svete. Nedeliteľnou 
súčasťou mediálnej prezentácie KGaK je aj 
časopis Slovenský geodet a kartograf. Ku 
skvalitneniu činnosti KGaK s priamym účin-
kom na jej pozitívnu prezentáciu v profesij-
nom prostredí patrí aj budovanie dobrého 
vzťahu so sesterskými profesijnými združe-
niami na Slovensku a v zahraničí, ako aj vy-
soko profesionálneho vzťahu s inštitúciami 
štátnej a verejnej správy. Týmto smerom by 
sa mali uberať aktivity KGaK v oblasti komu-
nikácie navonok. Dovnútra by som rád aktivi-
zoval všeobecne činnosť orgánov, podľa mňa 
v mnohých oblastiach sme sa posúvali akousi 
zotrvačnosťou. Budeme o tom hovoriť s člen-
mi orgánov KGaK, s členskou základňou. Rád 
by som pritom využil potenciál, ktorý prináša-
jú do KGaK naši mladší kolegovia.

9. Skúste sa vyjadriť k doterajšej činnosti 
jednotlivých volených aj vymenovaných 
orgánov Komory, a v ktorých oblastiach 
činnosti vidíte ich nedostatky, resp. úlohy 
na zlepšenie.

Registrujem pozitívne aj kritické vyjadrenia 
z radov členov na činnosť KGaK, resp. jej or-
gánov. To je samozrejmé a dobré. Skôr, ako 
však pristúpime k akýmkoľvek zmenám vnút-
ri KGaK, spustíme prieskum/diskusiu, aby 
sme zistili očakávania samotných členov 
a odčlenili korektne väčšinový pohľad od in-
dividuálnych požiadaviek.

10. Sú v súčasnosti prenajímané priestory 
kancelárie Komory vhodné na činnosť 
všetkých jej orgánov?

Priestory, ktoré si KGaK prenajíma, nie sú do-
statočne reprezentatívne, ostatné roky sa zhor-
šila úroveň poskytovaných služieb v budove 
a postupne sa napĺňa kapacita na parkovanie 
vnútri areálu. Tieto skutočnosti nás viedli k úva-
he hľadať pre kanceláriu KGaK nové priestory. 
Aktuálna situácia na trhu s administratívnymi 
priestormi prenajímanými v Bratislave je vcel-
ku priaznivá, a tak je reálna šanca, že nájdeme 
pre kanceláriu KGaK vhodnejšie priestory bez 
navýšenia nákladov na ich prevádzku.

11. Vidíte určité možnosti na zabezpečenie 
a zlepšenie jednotlivých činností orgánov 
Komory, ako aj administratívnych prác kan-
celárie Komory v budúcich rokoch?

Určite áno. Do každej pozície som vždy vstu-
poval s istými predstavami reprezentujúcimi 
určitý pokrok. Bez týchto predstáv by som sa 
o daný post vôbec neuchádzal. Druhou stra-
nou mince je, či sa mi podarí tieto predstavy 
zrealizovať. Či nájdu pozitívnu odozvu a ocho-
tu podporiť ich v prospech spoločnej veci.

12. Ako si predstavujete spoluprácu Komory 
s ústredným orgánom štátnej správy, t. j. 
s ÚGKK SR a ktorým nosným oblastiam 
činnosti pripisujete najdôležitejší význam?

Musím povedať, že sa moje očakávania už 
z veľkej časti naplnili. Aktuálna atmosféra a ko-
munikácia s ÚGKK SR vrátane priamo riade-
ných inštitúcií je nadmieru pozitívna, otvorená 
a pragmatická. Rozhovory a diskusie sa vedú 
vecne, bez hľadania akýchkoľvek postranných 
záujmov a prevláda pri nich ochota počúvať 
partnera a akceptovať jeho názor. Prvé výsled-
ky vidíme v oblasti legislatívy a očakávam, že 

budú nasledovať v krátkom čase výsledky aj 
v oblasti sprístupňovania informácií, elektroni-
zácie procesov, ale aj metrológie.

13. Ako vnímate spoločenské postavenie 
profesie geodetov a kartografov z pozície 
poskytovania špecifických služieb (vybra-
ných geodetických a kartografických 
činností) a ich finančného ohodnotenia 
v budúcnosti? Považujete ho za uspokojivé? 
Ako vidíte budúcnosť profesie ako celku? 
Vidíte priestor na zlepšenie? Ak áno, tak kde 
a čím by ste začali?

Našu profesiu radím medzi tie, ktorých služ-
by bude spoločnosť (štát, občania a podnika-
teľská sféra) vždy potrebovať. V tomto smere 
by sme mohli byť spokojní, že o našu budúc-
nosť je postarané. Na druhej strane je všetkým 
nám známe, že služby, o ktoré má spoločnosť 
trvalý záujem (trvalý dopyt), postačujú na pre-
krytie štandardných nákladov a nepokrývajú 
potrebný rozvoj a sledovanie technologického 
vývoja (nákup moderných prístrojov a zariade-
ní, aktuálnych softvérov, nových vozidiel, ...). To 
znamená, že si musíme stále hľadať a zabez-
pečovať aj ďalšie zdroje príjmov, ktoré sú však 
väčšinou viazané na veľké investície, projek-
ty a politické rozhodnutia. Toto je priestor na 
spoločný postup so sesterskými profesijnými 
organizáciami (komorami a združeniami). Ne-
možno v tejto súvislosti nespomenúť proble-
matiku nerešpektovania základných pravidiel 
tvorby cien v našej profesii. Tu je priestor na 
vnútornú diskusiu ale najmä na hľadanie ná-
strojov na spoločný postup s kolegami, ktorí 
nie sú členmi KGaK, ale vykonávajú našu pro-
fesiu. Bude to však dlhá a strastiplná cesta.

14. Aké máte záľuby, aké sú vaše koníčky, 
resp. čomu sa venujete, ak sa naskytnú 
vo vašom bohatom dennom režime voľné 
chvíľky?

Nemám výrazné koníčky či záľuby. Snažím sa 
pravidelne dva až trikrát do týždňa športovať, 
ostatné roky hrám najmä tenis. V zime si rád za-
lyžujem, ak na to mám čas. Na čítanie beletrie 
mi čas, žiaľ, nezostáva, skôr si prečítam knihy 
o cestovaní alebo si pozriem cestopisný fi lm. Prí-
jemnou formou relaxu je pre mňa aj návšteva di-
vadla, opery alebo koncertov vážnej hudby.

Rozhovor viedol a otázky predsedovi 
predstavenstva KGaK kládol predseda 
redakčnej rady časopisu Ing. Štefan Lukáč 
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Krátka správa Komory č. 26/2021 – 
Webinár Využitie produktov leteckého 
snímkovania a laserového skenovania 
v geodetickej praxi
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.06.2021

Vážený člen KGaK,
preposielame vám pozvánku SSGK a Kated-
ry geodézie SvF STU v Bratislave na webinár 
Využitie produktov leteckého snímkovania 
a laserového skenovania v geodetickej pra-
xi.
Termín: 28.06.2021 prostredníctvom Micro-
soft Teams.
E-registráciu a úhradu vložného je potrebné 
vykonať najneskôr do 18.6.2021 z dôvodu 
obmedzeného počtu účastníkov.
E-registračný formulár: https://forms.gle/
GMLvP3rsgUEXmAi57

Kancelária KGaK

Vážené kolegyne, kolegovia,
keďže je stále potrebné dodržiavať hygienic-
ké opatrenia, ponúkame vám cez internet 
prihlásenie a účasť na webinári
„Využitie produktov leteckého snímkovania 
a laserového skenovania v geodetickej praxi“,
ktorý bude 28.06.2021 (pondelok) od 
9:00 do 11:30 hod. prostredníctvom Micro-
soft Teams (bez potreby inštalácie).
Cieľom webinára je poskytnúť informácie 
o voľne dostupných produktoch a službách 
na webovom sídle rezortu a zároveň pred-
staviť možnosť ich využitia na geodetické 
spracovanie meraní cez voľne dostupný 
softvér. Webinár je zaradený i do programu 
vzdelávania v Komore geodetov a kartogra-
fov. Program, registrácia je dostupná webo-
vom sídle SSGK, resp. z priloženej pozvánky.
Účastnícky poplatok – vložné je 15 €, a jeho 
uhradením na účet SSGK sa potvrdí vaša e-re-
gistrácia. Účet SSGG je vedený vo VÚB, a.s. 
a má IBAN: 
SK18 0200 0000 0000 1213 3062 
(VS: ICO)
Keďže licencia internetového rozhrania má 

Krátke správy z činnosti orgánov KGaK 
č. 26 – 35

limitujúci počet účastníkov, odporúčame sa 
registrovať čo najskôr.

Tešíme sa na vašu videoúčasť.
Za organizátorov

Ing. Dušan FERIANC
predseda VV SSGK
Koceľova 15
Bratislava

Krátka správa Komory č. 27/2021 – 
Vyhodnotenie online dotazníka – prieskum 
k využívaniu online prostriedkov pri 
aktivitách Komory 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.06.2021

Vážený člen KGaK,
v nadväznosti na odoslanú krátku správu 
č. 20/2021 sa vám touto cestou chceme 
poďakovať za váš čas pri vyplnení online do-
tazníka. Do ankety sa zapojilo cca 260 čle-
nov KGaK.

V prílohe vám posielame spracovanie vašich 
odpovedí a návrhov na riešenie.

Prvú časť vyhodnotenia online dotazníka 
tvoria grafy zhodnotenia odpovedí na jed-
notlivé otázky, ktoré mali charakter štatistic-
kého zisťovania.

Druhú časť tvorí prepis zaslaných návrhov 
a impulzov od respondentov. Sú tematicky 
zoskupené. Mnohé z nich už sú alebo budú 
v blízkej budúcnosti v štádiu riešenia, napr. 
v rámci bežiacich legislatívnych procesov tý-
kajúcich sa prípravy nového zákona o KGaK, 
nového zákona o geodézii a dvojice nových 
zákonov o územnom plánovaní a stavebnom 
konaní.

Ostatné návrhy budú zaradené do plánu čin-
ností jednotlivých orgánov a komisií KGaK.
Ďakujeme.

Krátka správa Komory č. 28/2021 – 
Zmeny v Obchodnom registri
autor: Advokátska kancelária Zuzana 
Papšíková, s.r.o., 01.07.2021
 
Vážený člen,
preposielame vám informácie o lehotách, v rám-
ci ktorých je potrebné vykonať zmeny v Obchod-
nom registri. Informácie spracovala Advokátska 
kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.
Podrobnejšie informácie sú v priloženom 
dokumente.

Vážený klient,
týmto si vás dovoľujeme informovať, že od 
1. októbra 2020 nadobudol účinnosť zákon 
č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(ďalej aj ako „Novela“). Pomaly uplynú nie-
ktoré lehoty, v ktorých treba upraviť/dopl-
niť/zmeniť zápisy v Obchodnom registri, pre-
to si vás touto cestou dovoľujeme informo-
vať, že je potrebné:
Najneskôr do 30.09.2022 doplniť rodné čís-
la pri spoločníkoch verejnej obchodnej spo-
ločnosti, komanditnej spoločnosti, spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, jediného ak-
cionára pri akciových spoločnostiach, a vo 
vzťahu k všetkým právnických osobám rod-
né čísla štatutárnych orgánov alebo členov 
štatutárnych orgánov, vedúcich organizač-
ných zložiek podnikov, prokuristov, členov 
dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na 
výkon nútenej správy a ich zástupcov, vedú-
cich podnikov alebo organizačných zložiek 
podnikov zahraničných právnických osôb
Najneskôr do 30.9.2021 s následkom vý-
mazu zápisu, ak lehota nebude dodržaná: 
potvrdenie zapísaných údajov o podnikoch 
zahraničných právnických osôb, organizač-
ných zložiek podnikov zahraničných práv-
nických osôb, organizačných zložiek podni-
kov slovenských právnických osôb
Najneskôr do 30.9.2021 – upraviť zápis ko-
nania štatutárneho orgánu, pokiaľ je v ob-
chodnom registri zapísaný spôsobom ko-
nania nad rámec – konajú spoločne, konajú 
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samostatne. Nemôže už byť zapísané kona-
nie pri niektorých zmluvách, úkonoch inak, 
ako v iných (viac v prílohe).

Krátka správa Komory č. 29/2021 – 
Stretnutie zástupcov KGaK a ÚGKK SR
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.07.2021
 
Vážený člen,
18.06.2021 sa uskutočnilo tradičné stretnu-
tie zástupcov KGaK a ÚGKK SR, ktoré sa 
v tomto roku z dôvodu pandemických opat-
rení uskutočnilo na pôde ÚGKK SR za sta-
noveného počtu účastníkov. Napriek situácii 
sa stretnutie uskutočnilo s veľmi reprezen-
tatívnou účasťou na oboch stranách a s bo-
hatým programom. Poďakovanie patrí vede-
niu Úradu za spoluprácu pri jeho organizá-
cii. Informácie zo stretnutia sú spracované 
v zápisnici, ktorá tvorí prílohu tejto krátkej 
správy. Umiestnená je aj na webe Komory 
https://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_
kgk/zasadania_organov_kgk/spolocne_
rokovania_kgk_a_ugkk_sr/
Na webe sú doplnené aj ďalšie informácie 
z aktivít Komory – plán odborných poduja-
tí pre rok 2021, vyhodnotenie online dotaz-
níka na využívanie online prostriedkov, nové 
orgány Komory, ad hoc komisie a regionálni 
zástupcovia s kontaktmi.

Krátka správa Komory č. 30/2021 
– Sadzobník pre navrhovanie cien 
geodetických a kartografi ckých prác
autor: Ing. Peter Repáň, 05.08.2021
 
Vážené kolegyne a kolegovia!
Nový Sadzobník pre navrhovanie cien ge-
odetických a kartografi ckých prác, ako aj ta-
buľku na výpočet hodinovej sadzby geode-
ta si môžete stiahnuť z môjho súkromného 
cloudu Microsoft OneDrive prostredníctvom 
linku: 
https://1drv.ms/u/s!AnsYKmkr_
O43l5dW1VK3N0VKVW7dag?e=chNbpG”

Krátka správa Komory č. 31/2021 – 
Organizácia 28. SGD 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.08.2021

Vážený člen KGaK,
predstavenstvo na svojom zasadaní 20.05. 
2021 rozhodlo o organizovaní 28. SGD s upra-

veným formátom podľa aktuálnej pandemickej 
situácie na Slovensku.
Na zasadaní organizačného výboru 10.08. 
2021 bolo rozhodnuté, vzhľadom na pred-
pokladaný nepriaznivý vývoj pandemickej si-
tuácie v plánovanom termíne 04.11.2021, 
pripraviť sa na kombinovanú formu priebehu 
seminára. Očakávame možné obmedzenia tý-
kajúce sa počtu účastníkov, ako aj podmien-
ky obmedzujúce účasť na prezenčnej forme 
– očkovací preukaz, negatívny výsledok testu 
COVID19. Predpokladáme, že usporiadanie 
spoločenského večera nebude možné.

Touto cestou by sme vás chceli požiadať 
o vyjadrenie názoru prostredníctvom dotaz-
níka (priložený link) k organizácii 28. SGD 
ako jednodňového podujatia – bez spolo-
čenského večera.

Dotazník: 
https://forms.gle/LpSj4QH5arfD9VaU6

Ďakujeme a dúfame, že 28. SGD zorgani-
zujeme s rešpektovaním platných hygienic-
kých pravidiel k vašej spokojnosti.

Krátka správa Komory č. 32/2021 – 
IPG2021 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.08.2021

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame pozvánku na kon-
ferenciu IPG2021, ktorá sa uskutoční 07.10. 
2021 kombinovanou formou organizácie:
dištančná – online (Microsoft Teams) a
prezenčná – STU v Bratislave, Aula Dioný-
za Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava.

Web konferencie: 
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/
katedra-geodezie/konferencia-ipg-2021.
html?page_id=5025

Adresa organizačného výboru: 
Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Email: peter.kyrinovic@stuba.sk

Registrácia účastníkov prostredníctvom kon-
ferenčného systému bude spustená neskôr, 
budeme vás informovať.

Krátka správa Komory č. 33/2021 
– Príprava VO na tvorbu Vektorovej 
katastrálnej mapy 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021

Vážený člen KGaK,
dovoľujeme si vás informovať, že ÚGKK SR 
pripravuje v krátkom čase spustenie verej-
ného obstarávania na tvorbu Vektorovej ka-
tastrálnej mapy implementovanej na pod-
klade Transformovanej mapy a Súboru pre-
vzatých meraní v sumárnej hodnote cca 
500-tisíc eur ako 1. etapu skvalitňovania SGI. 
Ukončenie prác tohto VO je očakávané 
v priebehu roka 2022.

Súčasťou prác bude aj odstraňovanie evido-
vaných nesúladov a eventuálne zapracova-
nie výsledkov skorších meraní v zmysle špe-
cifi ckých podmienok konkrétnych lokalít. 
Metodika z dielne ÚGKK SR, ako aj podpor-
ný softvér vyvinutý vo VÚGK, bude spracova-
teľom voľne dostupný.

V prílohe je prehľad balíčkov, ktoré budú 
predmetom tohto obstarávania.

ÚGKK SR si dovoľujeme apelovať na uchá-
dzačov ohľadne precíznosti a kvality vyko-
návaných prác, ktorá bude pri prevzatí dô-
kladne kontrolovaná a je podmienkou faktu-
rácie.

Krátka správa Komory č. 34/2021 – 
Personálne zmeny na KO ÚGKK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021

Vážený člen KGaK,
dovoľujeme si vás informovať o personál-
nych zmenách na Katastrálnom odbore 
ÚGKK SR (KO ÚGKK) a z toho vyplývajúcich 
krokov, ktoré týmto ÚGKK SR dáva do vašej 
pozornosti.

Začiatkom augusta 2021 ukončila pracovný 
pomer na ÚGKK SR Ing. Ingrid Šuppová, ve-
dúca oddelenia SGI KO ÚGKK.
Riaditeľ KO ÚGKK SR Ing. Michal Leitman 
požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľa KO 
ÚGKK SR a nástup na funkciu vedúceho od-
delenia SGI KO ÚGKK.

ÚGKK SR jeho žiadosti vyhovel a zároveň ho 
dočasne poveril riadením KO ÚGKK.
V priebehu krátkeho času vyhlási ÚGKK SR 



slovenský geodet a kartograf   3|202120

výberové konanie na obsadenie funkcie ria-
diteľa KO ÚGKK. 
Ak máte progresívne zmýšľanie, skúsenosti 
s prácou v katastri, viete identifi kovať jeho 
nedostatky a máte víziu, ako by mohol a mal 
kataster a jeho informačný systém v 21. sto-
ročí fungovať, veríme, že ste ochotní sa o tie-
to myšlienky podeliť s vedením ÚGKK SR 
ako aj s tímom, ktorý by ste viedli.

Radi vás privítajú na výberovom konaní.

Krátka správa Komory č. 35/2021 – 
Zmluva o vyrovnaní sa s projektom 
Elektronických služieb katastra 
nehnuteľností 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021

Vážený člen KGaK,
ÚGKK SR si vás dovoľuje informovať, že 
k 31.08.2021 bola po dlhých a náročných 
rokovaniach podpísaná zmluva o vyrovna-
ní sa s projektom Elektronických služieb 
katastra nehnuteľností, ktorý začal v roku 

2009, mal byť ukončený v roku 2012 a ne-
bol uzavretý dodnes.
Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe 
ÚGKK zaslanej agentúram (v prílohe), alebo 
napr.:
https://www.teraz.sk/spravy/ugkk-sr-stat-
ziskal-prava-a-zdrojo/573742-clanok.html
alebo v článku
https://zive.aktuality.sk/clanok/7xlyc28/
stat-uzatvoril-it-projekt-e-sluzieb-katastra-
akceptoval-aj-nedokoncene-casti-dodavatel-
zaplati-pokutu/.

VIAC NEŽ, 

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105

SILNÁ ZNAČKA.
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Katedra geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Komora geodetov a kartografov
a

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

usporiada konferenciu

s tematickým zameraním

AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ÚLOHY V REZORTE ÚGKK SR
A V STAVEBNÍCTVE

Termín konania
7. októbra 2021 (štvrtok)

Kombinovaná forma organizácie
dištančná – online (Microsoft Teams)

a
prezenčná – STU v Bratislave, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36

Pozvánka na konferenciu IPG 2021  

Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Organizačný garant: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

Organizačný výbor:
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
a Ing. Pavol Kajánek, PhD. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Katarína Leitmannová – ÚGKK SR
Ing. Ingrid Geisseová – KGaK
Ing. Dušan Ferianc – SSGK

Web konferencie: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/
katedra-geodezie/konferencia-ipg-2021.html?page_id=5025

Adresa organizačného výboru:
Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Email: peter.kyrinovic@stuba.sk

Rokovací jazyk: slovenský

Konferencia je zahrnutá do plánu dlhodobého vzdelávania au-
torizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a karto-
grafov.

Cieľ konferencie

IPG 2021 je v poradí piatou konferenciou organizovanou Ka-
tedrou geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave z oblasti 
inžiniersko-priemyselnej geodézie. Konferencia nadväzuje na 
konferencie organizované v dvojročných intervaloch v rokoch 
2013 až 2019 s cieľom pokračovať v sérii konferencií, ktoré sú 
tematicky zamerané na vybranú problematiku tejto disciplíny. 
Vzhľadom na aktuálnosť problematiky, požiadavky praxe, a pri-
pravované, resp. schválené nové legislatívne predpisy je tohto-
ročná konferencia smerovaná na oblasť legislatívnych úloh v re-
zorte Úradu geodézie, kartografi e a katastra SR ako aj v sta-
vebníctve.
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Pozvánka na seminár SKPOS®
 2021

pri príležitosti 15. výročia vzniku služby

Program konferencie

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 09:30 Otvorenie konferencie

09:30 – 10:45 1. tematický blok: Legislatívne úlohy zákonné

• LEITMANOVÁ, K. – POLDAUFOVÁ, O., Úrad geodézie, 
kartografi e a katastra SR
Aktuálne legislatívne úlohy rezortu ÚGKK SR

• HARDOŠ, J. – POLDAUFOVÁ, O., Komora geodetov 
a kartografov a Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Zákon o Komore geodetov a kartografov

• Diskusia
 
11:45 – 12:00  Prestávka

12:00 – 13:00  1. tematický blok: Legislatívne úlohy zákonné

• KOPÁČIK, A., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Informácia o príprave zákona o územnom plánovaní a zákona 
o stavebnom poriadku

• Diskusia

13:00 – 14:00  Obed

 14:00 – 16:00  2. tematický blok: Návrhy vnútorných 
predpisov KGaK

• KOPÁČIK, A. – HARDOŠ, J.
Stanovy KGaK a Štatút predstavenstva KGaK

• REPÁŇ, P. – HUDEC, M.
Rokovací poriadok VZ KGaK a Volebný poriadok KGaK

• VÁZAL, V. – KOPÁČIK, A.
Štatút dozornej rady KGaK

• JACKO, M. – HUDEC, M.
Disciplinárny poriadok KGaK

• LUKÁČ, Š. – KOPÁČIK, A.
Skúšobný a autorizačný poriadok KGaK

• HOLÁ, A.
Systém sústavného vzdelávania AGaK

• Diskusia

16:00 – 16:15 Ukončenie konferencie

Termín: 20.10.2021

Miesto konania: GKÚ Bratislava/online

Vstupné: Bezplatne (potrebná registrácia)

Program: Seminár bude zameraný na poskytnu-
tie informácií o novinkách SKPOS® za posledné 
roky, prínos systému Galileo, na pomoc s rieše-
ním najčastejších chýb pri meraní a poskytnutie 
množstva ďalších užitočných informácií.

Bližšie informácie a registráciu nájdete na 
stránke: www.skpos.gku.sk/seminar

Organizátor: ÚGKK SR
Odborný garant: Ing. Branislav Droščák

Pozvánka na 28. slovenské geodetické dni 

Milé dámy, vážení páni.

V mene organizačného výboru a odborných 
garantov si vás dovoľujeme pozvať na 28. 
SGD.

Ako sme vás už informovali krátkou sprá-
vou, predstavenstvo na svojom zasadaní 
rozhodlo o organizovaní 28. SGD s uprave-
ným formátom podľa aktuálnej pandemickej 
situácie na Slovensku. Vzhľadom na pred-
pokladaný nepriaznivý vývoj pandemickej 
situácie v plánovanom termíne 04.11.2021 
a aj na základe vašich vyjadrení v dotazní-

ku 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 seminára, 
miesto konania ostáva v Žiline, Holiday Inn. 
Súčasne meníme formát geodní na jedno-
dňovú konferenciu, bohužiaľ bez spoločen-
ského večera.

Bude potrebné riadiť sa opatreniami schvá-
leného COVID AUTOMATU platnými v da-
nom čase. 

Ako organizátor spolu s prevádzkovateľom 
si budeme musieť podľa stanoveného stup-
ňa ohrozenia vybrať len jednu možnosť 
prezenčnej účasti osôb podľa daného pro-
tokolu:

1.  všetci bez ohľadu na očkovanie alebo 
prekonanie choroby, či výsledkov testo-
vania, alebo

2.  len pre očkovaných, testovaných alebo 
chorobu prekonaných za dané obdobie, 
alebo

3.  len pre kompletne zaočkovaných.



slovenský geodet a kartograf   3|2021 23n 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

Mrzí nás to, ale v prípade obmedzenej 
prezenčnej účasti dávame možnosť ostat-
ným aspoň online formou.

V prípade, ak budeme musieť pristúpiť 
k úplnému zrušeniu prezenčnej formy podu-
jatia, bude táto forma vložného vrátená.

Odborný program je zostavený tak, aby 
ste sa dozvedeli o aktivitách KGaK a ÚGKK 
SR, odznejú informácie katastrálneho a le-
gislatívneho odboru Úradu a prednesený 
bude projekt leteckého laserového skeno-
vania. Nové technológie budú tentoraz pre-
zentované online v rámci reklamných blokov 
cez prestávky.

Zaujímavý bude blok venovaný budova-
niu geodetickej kalibračnej základnice vo Vi-

ničnom, komparátoru na kalibráciu krátkych 
dĺžkových meradiel, nahradeniu pásma 
elektronickými diaľkomermi v atletike, a tiež 
histórii k 100. výročiu Trianonskej zmluvy. 
Prezentovaná bude aj posledná publikácia 
Ing. Jozefa Mareka, ktorá by mala byť súčas-
ťou materiálov pre účastníkov prezenčnou 
formou.

Napriek organizačným obmedzeniam 
sme oslovili vystavovateľov, či majú záujem 
sa prezentovať aj pri menšom počte účast-
níkov. Sme radi, že našu ponuku prijali a nie-
ktorí využijú štandardný priestor hotela pre 
svoje produkty a ostatným sme ponúkli 
možnosť reklamného priestoru v rámci pre-
stávok on-line vysielania a súčasne v sále.

Dámy a páni, srdečne vás v mene organi-
začného výboru, odborných garantov a všet-
kých ochotných ľudí, ktorí pre vás pripravujú 
28. SGD, pozývame.

Veríme, že napriek zmeneným podmien-
kam dokážeme zachovať kontinuitu konania 
geodní, aj keď v inom rozsahu, ako ste boli 
zvyknutí.

Dúfame, že 28. SGD zorganizujeme pri 
rešpektovaní platných hygienických pravi-
diel k vašej spokojnosti.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Odborný program 28. SGD

Zaujímavé informácie z odboru
 
3. blok – Odborný garant doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., 
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

• FERIANC, D. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
30 rokov Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov

• BARTALOŠ, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Dobrý človek a vynikajúci geodet už nie je medzi nami

• ŠLAHOR, P. – Ministerstvo vnútra SR
100 rokov Trianonskej zmluvy – rozhraničovacie práce 
na československo-maďarskej hranici. 

 
4. blok – Odborný garant Ing. Róbert Fencík, PhD., 
Stavebná fakulta STU v Bratislave

• MALIŠ, M. a kol. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Budovanie geodetickej kalibračnej základnice Viničné 

• KAJÁNEK, P. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Komparátor na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel 

• DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografi cký ústav Bratislava
Ako elektronické diaľkomery začali nahrádzať pásmo  
(v atletike)

4. november 2021

Informácie z odboru geodézia a kartografi a

1. blok – Odborný garant Ing. Vladimír Stromček, Komora 
geodetov a kartografov

• KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov

• MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografi e a katastra 
SR 

Informácie o činnosti ÚGKK SR
 
2. blok – Odborný garant Ing. Vladimír Raškovič, Úrad geodézie, 
kartografi e a katastra SR

• LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Objektivizácia úradného overovania GP 

• POLDAUFOVÁ, O. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Problematika vecných bremien

• LEITMANNOVÁ, K. a kol. – Úrad geodézie, kartografi e 
a katastra SR
Projekt leteckého laserového skenovania SR
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Ofi ciálny distribútor GeoSLAM: 3gon Slovakia, s.r.o. Kontakt: info.sk@3gon.eu, 0905 593 224, www.3gon.eu

GeoSLAM Connect je výkonné automatizované riešenie na spracovanie a správu 3D dát 
naskenovaných ručnými skenermi GeoSLAM.

GeoSLAM Connect je fl exibilná softvérová platforma, ktorú možno nakonfi gurovať tak, aby fungovala 
ako komplexná analýza údajov zo skenovania.

Connect používa popredný svetový algoritmus SLAM spoločnosti GeoSLAM a obsahuje vizualizáciu, 
ďalší procesing, fi ltrovanie, funkcie automatizácie pracovných postupov, ako aj integráciu do 
aplikácií tretích strán.

Ďalšie informácie o GLS-2200 a softvérovom riešení Magnet Collage, ako aj o ostatných riešeniach značky Topcon vám radi sprostredkujeme: 
SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Vývojári v Topcone vyladili hardvér, softvér a pracov-
ný postup tak, aby ste čo najefektívnejšie dosiah-
li najlepšie možné výsledky. Nový laserový skener 
GLS-2200 premieňa zdĺhavé procesy skenovania na 
rýchle a jednoduché kroky. Terestrický laserový ske-
ner GLS-2200 a softvér MAGNET Collage spoločne 
predstavujú ideálne riešenie pre geodetov v oblasti vý-
stavby a údržby infraštruktúry, a tiež v oblasti výstavby 
a údržby budov.

Nový GLS-2200 prichádza okrem iného s novým re-
žimom skenovania, ktorý umožňuje skenovať aj mok-
ré povrchy, ako je napr. čerstvo vyliaty betón. Lasero-
vý skener GLS-2200 umožňuje vykonávať geodetickú 
orientáciu (ako pri totálnych staniciach) na bežný hra-
nol alebo na 360° hranol. Dosah merania na hranol 
počas orientácie sa zdvojnásobil na 200 m.
Vďaka softvéru na spracovanie skenovania MAGNET 
Collage sa presnosť výslednej skenovanej plochy „pla-
ne fi t“ zvýšila z 2 mm na 1 mm.

Lepšia kvalita obrazu v GLS-2200 (HDR) pomáha so 
spracovaním skenov, na ktorých sú skenované ob-
jekty v rôznych svetelných podmienkach a s vyso-
kým kontrastom. Pri použití softvéru, akým je naprí-
klad Bentley Context Capture, je výsledný 3D model 
ostrejší a vykreslený v živších farbách. Vďaka obrazo-
vej technológii HDR je výsledné farebné vykreslenie 
textúr skenovaných objektov výrazne kvalitnejšie.
Skener GLS-2200 sa na stanovisku orientuje ako bež-
ná totálna stanica dostupnými geodetickými metóda-
mi. Vďaka tomu sú všetky skenované dáta v rovnakom 
súradnicovom systéme ako požadujeme (napr. JTSK). 
Tým dochádza k významnej úspore času potrebného 
na spracovanie nameraných dát.
Dáta získané laserovým skenerom GLS-2200 a spra-
cované softvérom Magnet Collage možno použiť v rôz-
nych typoch softvérov, napr. EdgeWise (automatické 
modelovanie), Verity (porovnanie projektu so skutoč-
nosťou), Rithm (kontrola rovinatosti) a ďalších.
Laserový skener GLS-2200 možno ovládať aj diaľkovo.

Spoločnosť Surveye, s.r.o., ako autorizovaný zástupca 
značky Topcon na Slovensku, predstavuje najnovšiu 
verziu geodetického laserového skenera GLS-2200.

Aké sú hlavné výhody?

  zautomatizovanie spracovania dát
  prehľad v nazbieraných dátach a ich správa
  špeciálne funkcie na mieru podľa aplikácie: 

Floorplans (pôdorysy), Construction progress 
(progres výstavby), Volumes (kubatúry) a iné.

  dáta sú vo vašom vlastníctve
  prvotriedna podpora GeoSLAM Care
  aplikácia pre mobilné zariadenia

Radi vám poskytneme viac informácií a Trial verziu.

GeoSLAM Connect

Nový laserový skener Topcon GLS-2200

GLS-2200: Nový geodetický laserový skener Topcon
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Viac informácií o rade BLK získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, vo fi rme GEOTECH Bratislava, s.r.o., 
na tel. čísle 0910 111 268, alebo na www.geotech.sk.

Leica BLK ARC je nový autonómny laserový mobilný systém na zachytenie reality. 
Tento 3D skener – robot podobný psovi je navrhnutý tak, aby umožnil autonómne 
mobilné laserové skenovanie s minimálnou potrebou zásahu ľudského operátora. 
Robot dokáže sám skenovať ľubovoľné priestory, nerobí mu problém ani chôdza 
po schodoch a prekonávanie, či vyhýbanie sa prekážkam. Obrovskou výhodou je 
aj fakt, že dokáže byť nasadený v nebezpečných lokalitách, kde by nebolo možné 
použiť ľudského operátora. Zabezpečuje rýchle, jednoduché a bezpečné pracovné 
postupy na autonómne získanie presných 3D mračien bodov a panoramatických 
snímok prostredí.

Najdôležitejšie vlastnosti BLK ARC:

  autonómne splnenie úloh s minimálnym zásahom operátora, 
  možnosť pracovať v nebezpečnom prostredí, 
  možnosť zachytávania statických aj mobilných skenov, 
  možnosť opakovania úloh v časových intervaloch pre monitoring objektov, 
  používa technológiu GrandSLAM, kombináciu LiDAR SLAM, Visual SLAM 

a IMU na zber dát a autonómny pohyb v komplexnom prostredí, 
  variant umiestnený na autonómnom drone – BLK2FLY. 

Leica BLK ARC 

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

Nová robotická totálna stanica Zoom 95 

Výrobca geodetických prístrojov od fi rmy Geomax to-
to leto priniesol novú robotickú stanicu Zoom 95, kto-
rá nahradila predchodcu Zoom 90. Tento nový model 
má viacero zmien, ktoré refl ektovali potreby zákaz-
níkov, a tým sa stáva ešte lepším ako predchodca. 
Okrem vyššieho interného operačného systému sa za-
meral aj na viacero hardvérových vylepšení, napríklad 
5´´ dotykový display je väčší než pôvodný 3,5´´.

Interná pamäť sa zdvojnásobila na 2 GB. Väčšina zá-
kazníkov používa na diaľkové ovládanie stanice kon-
trolnú jednotku Zenius X, Zenius 800, alebo svoj odol-
ný tablet, prípadne telefón s operačným systémom 

Android, kde spravuje a ukladá svoje zákazky. Pamäť 
ukladanie dát je omnoho vyššia ako vnútorná pamäť 
samotného prístroja. Zároveň nastupuje nový trend na 
správu dát a veľa zákazníkov s týmto prístrojom pre-
chádza na cloudové riešenie X-PAD 365. Zoom 95 do-
stal nové servomotory s technológiou Hybrid Drives, 
ktoré sú omnoho rýchlejšie. Prístroj je plne robotizo-
vaný, aktívne aj pasívne a využíva vylepšenú techno-
lógiu STReAM360. Zákazník si môže vybrať model 
s uhlovou presnosťou 1´´, 2´´, 3´´ a 5´´. Presnosť 
na meranie dĺžok sa oproti predchodcovi nezmenila 
1 mm + 1.5 ppm pri meraní na hranol v štandardnom 
móde.

Autonomous Reality Capture
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Uznesenie 3/2021 Z č. 3/2021

Úlohy uložené orgánom KGaK valným 
zhromaždením:
• Vypracovať obsahový a časový plán 
práce na rok 2021.
Predstavenstvo KGaK poveruje predsedov 
orgánov KGaK vypracovať plán činností na 
rok 2021 pre spoločné rokovanie orgánov 
Komory.
• Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.
Predstavenstvo KGaK ukladá zverejniť plá-
ny činnosti orgánov KGaK na webe Komo-
ry a priebežne informovať predsedu KGaK 
o svojej činnosti, najmä k termínu regionál-
nych stretnutí.
Z: predsedovia orgánov KGaK T: 17.06.2021

Na základe informácie od predsedov orgá-
nov KGaK na spoločnom rokovaní orgánov 
KGaK budú plány činnosti orgánov KGaK 
zverejnené na webe Komory.
 
Uznesenie 5/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK schvaľuje regionál-
nych zástupcov KGaK: Ing. Miroslav Hudec 
– BA, Ing. Anna Holá – TT, TN, Ing. Mar-
tin Ondriaš – NR, Ing. Andrej Kubík – ZA, 
Ing. Martina Bušniaková – BB, Ing. Peter 
Repáň – PO, Ing. Andrej Gargalovič – KE.
Predstavenstvo KGaK ukladá členom Pred-
stavenstva a členom orgánov KGaK ak-
tualizovať návrhy pre ad hoc komisie do 
28.05.2021.
Členovia predstavenstva rozhodli o redukcii 
existujúcich ad hoc komisií, zriadených Ko-
morou.

Ekonomická komisia – predsedom zostá-
va Ing. Repáň. V prípade potreby riešenia 
ekonomických otázok sa bude ad hoc radiť 
s členmi Komory. Nie je potrebné vymeno-
vať jej členov.
Zrušená bude komisia TNK č. 89 „Geodézia 
a kartografi a“.
Na web budú komisie s členmi umiestnené 
do 01.07.2021.
 
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: 23.09.2021

Uznesenie 10/2021 Z č .3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke pre 
vydávanie mandátnych certifi kátov.
Z: predstavenstvo KGaK T: 18.06.2021

Ing. Repáň – Komora geodetov a kartogra-
fov zmluvným vzťahom s Disig získa mož-
nosť pre svojich členov vystavovať a rušiť 
mandátny certifi kát (MC) podľa vlastných 
interných potrieb, vo vlastnej réžii, bez nut-
nosti priamej závislosti od pracovníkov Di-
sig RA/CA (certifi kačnej autority).
 
Rôzne

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

2.1 Čerpanie Sociálneho fondu solidarity 
(SFS)

Komora eviduje úmrtie dlhoročného člena 
Komory Ing. Jána Lištiaka, tohto času s po-
zastaveným členstvom, 22.05.2021, vo ve-
ku 78 rokov.
Z tohto dôvodu predseda predstavenstva 
predkladá návrh na čerpanie prostriedkov 
pre jeho rodinu.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500,- eur/člena.

Uznesenie 11/2021 Z č. 4/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o priznaní fi -
nančnej podpory pre rodinu zosnulého čle-
na Komory – príspevok na úhradu pohreb-
ných nákladov.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

2.2 Návrh na úpravu loga KGaK

Ing. Hudec informoval o návrhu člena KGaK 
o možnej úprave loga, ktoré by obsahovalo 
štátny znak.
Je potrebné preveriť zákon o používaní štát-
neho znaku.

Uznesenie 12/2021 Z č. 4/2021

Predstavenstvo ukladá preveriť možnosť vy -
tvorenia nového loga KGaK na fakulte archi-
tektúry a designu STU.
Z: prof. Kopáčik T: 23.09.2021

 
Informácia o platení členských príspevkov

28.05.2021 bola odoslaná členom Komory, 
ktorí neuhradili členský príspevok výzva na 
jeho úhradu s defi novanou výškou penále.
Odoslaných bolo 9 výziev – 5 ks poštovou 
korešpondenciou a 4 prostredníctvom elek-
tronickej schránky.

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
17. júna 2021

Momentka zo zasadania 
predstavenstva KGaK
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
17. júna 2021, City Hotel Bratislava, s.r.o., Bratislava

Informácia o návrhu zákona o KGaK 
a zákona o geodézii a kartografii, novela 
vnútorných predpisov KGaK

Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Zákon o Komore geodetov a kartografov
Zákon o KGaK je od 1.6.2021 v medzire-
zortnom pripomienkovom konaní. Účinnosť 
zákona sa predpokladá od 01.01.2022.
V zákone sa riešila hlavne transpozícia eu-
rópskej legislatívy – hosťujúci AGaK, u kto-
rých sa akceptuje odborná spôsobilosť, zís-
kaná v danom štáte, len prípadné odlišnosti 
sa budú riešiť kompenzačnými opatreniami. 
Rozlíšená bude aj pečiatka hosťujúceho 
AGaK, na ktorej bude táto informácia dopl-
nená, a tiež bude časovo obmedzená na da-
ný projekt na území SR.
Spresňuje sa vedenie zoznamu AGaK – ve-
rejné a neverejné časti, povinnosť poistenia, 
pozastavenie činnosti a vyčiarknutie zo zo-
znamu AGaK.
Účinnosťou nového zákona bude vymedze-
nie nových vnútorných predpisov. Na za-
sadaní P-KGaK bol určený harmonogram 
transpozície vnútorných predpisov KGaK 
a boli stanovené osoby zodpovedné za prí-
pravu jednotlivých vnútorných predpisov 
a bola im uložená povinnosť pripraviť návrhy 
znenia na septembrové zasadanie P-KGaK. 
Doručené by mali byť ešte pred zasadaním 
(07. – 08.09.2021). Konečné znenie materi-
álov by malo byť k dispozícii v januári 2022. 
Následne budú všetky materiály odoslané 
členskej základni, tak aby mohli byť predlo-
žené na rokovanie VZ KGaK 2022.
Predseda predstavenstva vyslovil veľmi po-
zitívnu spoluprácu so zástupcami ÚGKK SR 
a vecné diskusie, ktoré prebiehali počas 
tvorby zákona.

Zákon o geodézii a kartografi i
V minulom období Komora spracovala po-
mocou členov skúšobnej a autorizačnej ko-
misie defi níciu § 6 – vybrané GaK činnosti, 
ku ktorým sa začali v tomto období prvé ro-

kovania s ÚGKK SR. Zákon je v tomto roku 
zaradený do legislatívneho plánu ÚGKK spo-
lu s novelou Katastrálneho zákona. Určí sa, 
či sa bude tvoriť nový zákon alebo zásadná 
novela. Diskusie postupne prebiehajú, kreu-
je sa zostava účastníkov rokovaní.
Zhrnutie: posilnenie postavenia geodetov 
a kartografov, vymedzenie úlohy rezortu 
v spoločnosti, jednotný priestor pre apliká-
cie garantované štátom, implementácia zá-
sad otvoreného prístupu k informáciám (pre 
laickú a pre odbornú verejnosť).
Ing. Kožár – oceňuje kvalitatívnu zmenu prí-
stupu ÚGKK SR. Vidí priestor na nové defi -
novanie vybraných činností – rámec, v rámci 
ktorého bude možná implementácia činností 
aj za 20 – 30 rokov. Geodézia je súčasťou tzv. 
digitálnej revolúcie. Možno by bolo vhodné 
defi novať všeobecné charakteristiky činností, 
z ktorých sa tvoria vybrané GaK činnosti. Čo 
robí z merania tzv. úradné meranie? Výcho-
diská – vybrané činnosti nemusia kopírovať 
existujúce písmená a mali by byť defi nované 
činnosti, nie produkty. Zjednodušenie defi ní-
cií vybraných činností v zákone a ich násled-
ný popis vo vykonávacej vyhláške. Interopera-
bilná geodézia – všetky vybrané činnosti by 
mali byť viazané na ETRS.

Zákon o výstavbe a územnom plánovaní
Komora 26.05.2021 odoslala pripomienky 
k návrhom zákonov o výstavbe a ÚP pria-
mo na Úrad vlády SR a rovnako ich zadala 
v systéme MPK. Stanoviská boli konzultova-
né a dolaďovali sa v spolupráci s UGKK SR 
na Úrade vlády SR. Nestihli sa prerokovať 
všetky pripomienky. Úrad vlády sa pokúsi 
zapracovať do zákona tie, s ktorými sa sto-
tožní a následne bude zákon opätovne zara-
dený do MPK v novej podobe. Snahou bo-
lo posilnenie pozície geodetov, zadefi novať 
vzájomné vzťahy s projektantmi, s architekt-
mi, vlastníkmi pozemkov a úradmi.

Ing. Lukáč v súvislosti s predstavenou le-
gislatívou spomenul pripravovaný webinár 

IPG 2021, ktorý bude spracovaný na tému: 
Aktuálne legislatívne úlohy v rezorte ÚGKK 
a v stavebníctve a uskutoční sa v predpokla-
danom termíne 07.10.2021.

Informácia o plnení dohôd s partnerskými 
inštitúciami

Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Uznesenie valného zhromaždenia uložilo 
predstavenstvu úlohu: Napĺňať a vyhodnoco-
vať úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci 
uzatvorených s partnerskými organizáciami.
Predseda predstavenstva preveril všetky do-
hody, ktoré má Komora uzatvorené s KPU, 
SSGK (platnosť do r. 2027), SSFaDP, SKSI, 
ZZGK, ÚGKK SR, SvF STU v Bratislave. Všet-
ky zmluvy sú dohodnuté na neurčitý čas. 
Väčšinou majú všeobecný charakter, pred-
metom je vzájomná podpora aktivít jednot-
livých inštitúcií. Zmluvy so ZZGK a ÚGKK 
SR obsahujú vo väčšej miere konkretizova-
né aktivity. Všetky budú preto prehodnotené 
a aktualizované. Následne budú zverejnené 
na webe Komory.
 

Informácia o činnosti DR, SAK, DK, RR, 
obsahový a časový plán práce na rok 2021

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR)
Prierez činnosti Dozornej rady bol prednese-
ný na valnom zhromaždení. Na dnešnom za-
sadaní schválili plán činností DR. Prebehla 
kontrola hospodárenia a fi nancie Komory. 
Čerpanie fi nančných prostriedkov je v zmys-
le rozpočtu. Upozorňujú na priebežné znižo-
vanie zostatku z minulých období, čo môže 
vyústiť do potreby navýšiť členské príspev-
ky.

Ing. Štefan Lukáč (predseda Skúšobnej 
a autorizačnej komisie)
V tomto roku nastala podstatná zmena v zlo-
žení SAK. Z pôvodnej komisie ostali 3 členo-
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via a vymenovaní boli 3 noví členovia – Ing. 
M. Kubanka, Ing. I. Lipták, PhD., Ing. M. Prvý.
Na dnešnom zasadaní prebrali plán činnos-
ti na obdobie 2021 – 2022, v rámci ktoré-
ho sú hlavným ťažiskom prípravy na jesen-
ný termín kvalifi kačných skúšok z IG. Čle-
novia SAK majú záujem o účasť na tvorbe 
prezentácií pre pripravovaný seminár IPG 
2021. Venovali sa aj otázkam na kvalifi kač-
né skúšky a možným úpravám skúšobného 
a autorizačného poriadku.

Ing. Miloš Jacko, PhD., (predseda DK)
Aj v DK nastali podstatné zmeny v samot-
nom zložení komisie. Z pôvodnej komisie 
ostali 3 členovia a vymenovaní boli 4 no-
ví členovia – Ing. P. Dibdiak, Ing. M. Hrčka, 
PhD., Ing. M. Rajniak, Ing. Z. Uhrinová. Na 
zasadaní okrem došlých sťažností v prevaž-
nej miere z KN, riešili možnosti získavania 
údajov z ÚGKK SR (napr. ZPMZ). Navrhujú 
zriadiť spoločné úložisko pre ukladanie pod-
netov s prístupom pre členov DK. Prof. Ko-
páčik: Jedná sa o citlivé informácie, neodpo-
rúča verejný cloud. Bude sa to technicky rie-
šiť. DK sa tiež zamýšľa na defi novaní pokút 
za nesplnené sústavné vzdelávanie priamo 
v disciplinárnom poriadku.

Ing. Štefan Lukáč (predseda RR SGaK)
Členovia redakčnej rady bulletinu SGaK boli 
od r. 2006 do r. 2018 honorovaní len náhra-
dami za stratu času na zasadaniach redakč-
nej rady. VZ odsúhlasilo v tomto roku navý-
šenie odmeny pre redakčnú radu.
V súčasnosti je 2. číslo SGaK po korektúre 
a dané do tlače. Malo by byť distribuované 
koncom júna 2021. Má až 50 strán. V tej-
to súvislosti vyjadril poďakovanie za ideál-
nu spoluprácu pri jeho tvorbe s ÚGKK SR 
a s SPU v Nitre. Možno navrhuje zahrnúť do 
aktualizácie dohôd o spolupráci, dodávanie 
príspevkov do rubriky hlavných odborných 
článkov pre bulletin SGaK.

Informácia o činnosti odborných komisií 
(pre Kataster a Pozemkové úpravy, Eko-
nomická, Inžinierska geodézia, TNK č. 89 
„Geodézia a kartografia“)
 
Ing. Anna Holá, Ing. Peter Repáň 
(predsedníčka a podpredseda Komisie 
pre Kataster nehnuteľností a Pozemkové 
úpravy)
Ing. Anna Holá – Kataster nehnuteľností
Členovia KK priebežne odpovedali na otázky 
občanov doručené na Komoru, a tiež členov 
Komory. Otázky typu, či geodet konal správ-
ne v súlade s etickým kódexom alebo smer-
nicami, boli zodpovedané. Ak je však záu-
jem o kontrolu merania – zhodnotenie die-
la, Komora takéto možnosti nemá a otázky 
tohto typu nevie zhodnotiť. Odoslané boli na 
OKI ÚGKK SR.
Priebežne sa zúčastňuje na činnostiach 
v rámci komisie na prípravu smernice na GP 
a vytyčovanie hraníc pozemkov.

Ing. Peter Repáň – Pozemkové úpravy
Informoval o priebehu PPU v rámci 130 kú. 
Prebehla úzka spolupráca KGaK s KPU a ZZ-
GK na príprave novely zákona Slovenskej 
národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem-
kovom fonde a o pozemkových spoločen-
stvách v znení neskorších predpisov, ktorá 
bola predložená do MPK a na prípravách do-
časného MN na geodetické činnosti pre PÚ 
– len 3 etapy PÚ.
Úzko spolupracuje s MPaRV SR pri vydáva-
ní metodických listov. Rozbeh PPÚ je nároč-
ný proces.
Vláda pred niekoľkými dňami schválila zo-
znam ďalších projektov obcí, v ktorých by 
mali začať prebiehať PPÚ.

Ing. Peter Repáň (predseda Ekonomickej 
komisie)
Pod svojím menom vydal aktualizovaný Sa-
dzobník pre navrhovanie cien geodetických 
a kartografi ckých prác v náklade 1 000 ks, 
ktorý je nepredajný. Členom Komory bol dis-
tribuovaný s bulletinom SGaK. V súčasnosti 
je pripravená aj elektronická verzia, v týchto 
dňoch prebieha testovanie prístupnosti. Stá-
le je možné posielať pripomienky.
Hľadá sa stále spôsob ako vydať sadzobník 
aj cez vydavateľov elektronických kalkulač-
ných a cenových softvérov CENKROS, ODIS, 
za účelom jeho implementácie.
Diskusia:
Ing. Lukáč – vyjadril nespokojnosť s verej-
nými súťažami, kde ceny GaK prác klesajú 
pod neúnosnú mieru. V minulosti existovalo 
tzv. prizývanie expertov do verejných súťaží.
Ing. Repáň – nevidí jednoduché riešenie 
a rýchle východisko z tejto situácie, je veľa 
geodetov na trhu – pretlak ponuky. Komo-
ra vydáva odborné vyjadrenia ku konkrét-
nym verejným súťažiam, k predpokladanej 
cene zákazky, k predbežnej trhovej konzul-
tácii. Všetko však len na základe požiadav-
ky VO. Máme spracované paragrafové zne-
nie minimálnych cien pre vybrané činnosti 
GaK prác.

Ing. Jozef Kožár (predseda Komisie 
inžinierskej geodézie)
Ing. Kožár – vyjadril presvedčenie, že prob-
lematická je kvalita prác, nie ceny. Cieľom 
by mohlo byť defi novanie dodacích a kvali-
tatívnych podmienok do vyhlášky. Chýba 
aj povedomie odbornej verejnosti o geode-
tických činnostiach. Geodetické služby sa 
nevedia správne obstarať, nevedia správne 
defi novať podmienky súťaže. Nemáme od-
borníkov, ktorí by komunikovali s partnermi 
v štátnych organizáciách. Snažil sa spraco-
vať analýzu podnikateľského prostredia zve-
rejnenú v SGaK. Podľa jeho názoru kvalitu 

Momentka zo zasadania disciplinárnej komisie KGaK Momentka zo zasadania skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK
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možno riešiť, ak v primárnom alebo sekun-
dárnom predpise budeme mať defi nované 
dodacie a kvalitatívne podmienky refl ektujú-
ce dnešné technológie. Problém je dodržia-
vanie danej kvality.
Priestor pre IG možno vidieť v pripravova-
nej vyhláške k stavebnému poriadku (býva-
lá vyhláška č. 11), ktorú bude Úrad vydávať 
k zákonu, prípadne by prílohu zákona o ge-
odézii mohli tvoriť podmienky defi nované 
v sadzobníku cien geodetických a kartogra-
fi ckých prác.
Členovia sa podieľali na všetkých pripravo-
vaných legislatívnych procesoch a tiež pri 
novom defi novaní §6.
Ing. Šrámková – fotogrametria, mračná bo-
dov – nie sú defi nované inštrukcie, pokyny, 
zodpovední spracovatelia – vyhotovitelia sa 
ničím neriadia. V súťažiach sa požaduje len 
produkt, pričom sa nešpecifi kujú technic-
ké požiadavky. V rámci fy požiadali Komoru 
o podporné stanovisko k autorizácii tohto ty-
pu prác (napr. pre účelovú mapu). Rozhod-
nutia sa robia na základe digitalizovaných 
dát.
Cieľom bude osloviť verejných obstarávate-
ľov.
Ing. Nagy – legislatívu má v rukách ÚGKK 
SR. Primárne sa venuje len katastru. Pred-
pokladá, že súčasné vedenie umožní pre-
sadiť zmeny cez zákon o geodézii. Ceny by 
bolo možné doplniť v rámci vykonávacej vy-
hlášky.

Komisia TNK č. 89 „Geodézia 
a kartografia“

Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Komisia je zriadená pri ÚNMS SR v Bratisla-
ve a Komora v nej má svojich zástupcov: Ing. 
Miroslava Hudeca a prof. Kopáčika. Aj z toh-
to dôvodu predstavenstvo na svojom zasa-
daní rozhodlo, že komisiu TNK nebude viesť 
samostatne v rámci svojich ad hoc komisií.
Prebiehajú revízie normy pre meranie posu-
nov a pretvorení STN 730405 a série me-
dzinárodných noriem ISO 17123 – overova-
nie parametrov geodetických prístrojov.
Japonsko sa snaží v rámci ISO presadiť nor-
mu na systémy testovania dronov, a tiež ini-
ciujú doplnenie normy STN 4463-2 týka-
júcej sa meračských značiek s aktívnym 
čipom (obsahujúcim informáciu, v ktorej 
okrem čísla bodu by bola uvedená aj jeho 
súradnica).

Vyhodnotenie online dotazníka – 
Využívanie online prostriedkov
 
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Do ankety sa zapojilo cca 260 členov KGaK.
Prvú časť vyhodnotenia online dotazníka 
tvoria grafy zhodnotenia odpovedí na jed-
notlivé otázky, ktoré mali charakter štatistic-
kého zisťovania.
Druhú časť tvorí prepis zaslaných návrhov 
a impulzov od respondentov. Sú tematicky zo-
skupené. Mnohé z nich už sú alebo budú v blíz-
kej budúcnosti v štádiu riešenia, napr. v rám-
ci bežiacich legislatívnych procesov týkajúcich 
sa prípravy nového zákona o KGaK, nového 
zákona o geodézii a dvojice nových zákonov 
k územnom plánovaní a stavebnom konaní.

Ostatné návrhy budú zaradené do plánu čin-
ností jednotlivých orgánov a komisií KGaK.
Výber z tém:
–  odborné semináre, systém vzdeláva-

nia AGaK, VZ, regionálne stretnutia – 
záujem aj o online formu, organizácia 
možno viackrát v roku, vzdelávanie for-
mou testov, online priestor začína byť 
v Komore akceptovaný,

–  spolupráca s OU-KO, ÚGKK SR – témy 
budú prednesené na spoločnom roko-
vaní,

–  okresní/regionálni zástupcovia – zatiaľ 
v zákone o KGaK neriešené. Možnosť 
zaviesť v rámci volebného poriadku rov-
nomerné zastúpenie regiónov v predsta-
venstve (paritné).

–  zlepšovať informovanosť členskej zák-
ladne z rôznych odborných tém, z čin-
nosti orgánov...,

–  renomé geodetickej praxe v médiách,
– spracovanie geodetických dokumentov 

s nezrovnalosťami - v spolupráci s DK.
–  webová stránka Komory – návrhy na 

doplnenie: často kladené otázky – 
s administratívnym charakterom, spoje-
ných napr. so vstupom do Komory, alebo 
prihlásenie na kvalifi kačnú skúšku; 
s odborným charakterom – poraden-
stvo, ktorého forma bude konzultovaná 
s advokátskou kanceláriou; pre registro-
vaných členov výsledky rozhodnutí DK – 
administratívne zhrnutie...

–  vzdelávanie – preukazovanie navrhova-
ným denníkom vykonaných prác v minu-
losti VZ zrušilo. Prípadnou alternatívou 
by mohlo byť získanie štatistiky z elektro-
nického podpisovania.

Vyhodnotenie online dotazníka bude zverej-
nené v bulletine SGaK 2/2021 a na webe 
Komory.
 

Nová webová stránka KGaK – informácia, 
prezentácia
 
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Z dôvodu, že doterajšia webová stránka Ko-
mory, resp. jej redakčný systém TYPO3, cez 
ktorý je spravovaná, už nie je podporovaný 
(prestal fungovať textový editor), po dohode 
s predsedom predstavenstva boli oslovené 
niektoré fy ohľadne spracovania nového we-
bu. Keďže má Komora zakúpenú doménu aj 
hosting vo fi rme Websupport, bolo rozhod-
nuté využiť ich služby a stránku riešiť pro-

Momentka zo spoločného rokovania orgánov KGaK
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stredníctvom redakčného systému Word-
press na hostingu https://www.websupport.
sk/, aby nebolo potrebné náročné progra-
movanie celej stránky.
Po výbere šablóny je návrh nového webu pri-
pravený na adrese https://www.kgk-sk.onli-
ne/. Prezentovaná bola jeho nová podoba.
Napĺňanie jednotlivých podstránok bude 
prebiehať podľa možností kancelárie KGaK 
v priebehu leta.
Na zasadaní predstavenstva bol prednesený 
návrh na zmenu loga KGaK, ktoré by obsa-
hovalo štátny znak. Oslovená bude Fakulta 
architektúry a dizajnu STU v Bratislave, kto-
rá preverí možnosti použitia štátneho znaku 
a bude poverená spracovaním nových vizu-
álov.
 

Informácia o medzinárodných aktivitách 
KGaK

CLGE – Ing Repáň
V CLGE – združenie európskych geodetov 
– má SR zastúpenie prostredníctvom Ing. 
Petra Repáňa (KGaK), ktorý nahradil odchá-
dzajúceho Ing. Jána Hardoša a Ing. Ľudoví-
ta Kovaniča, PhD. (Banská spoločnosť), kto-
rý nahradil odchádzajúcu doc. Ing. Katarínu 
Pukanskú, PhD.
VZ CLGE (General Assembly) sa tohto roku 
uskutočnilo hybridnou formou a zúčastnilo 
sa na ňom 17 krajín prezenčne a 30 krajín 
online. Prezidentom CLGE je Vladimir Krupa 
(Chorvátsko).
Strategické ciele CLGE – Infl uence – vplyv 
– zúčastňovať sa na legislatívnom procese 
týkajúcom sa geodézie a kartografi e na eu-
rópskej a národnej úrovni, Visibility – zvidi-
teľňovanie – vytvárať profesionálny obraz 
európskeho geodeta, rozpoznateľný národ-
nými vládami ako aj Európskou úniou, Rene-

wal – omladenie – motivovať mladých geo-
detov, aby boli aktívni v rámci národných 
asociácií, ako aj v rámci CGE, Members sa-
tisfaction – spokojnosť členov – uistiť sa, že 
členovia CLGE sú spokojní s prácou a jej vý-
sledkami CLGE.
V rámci programu okrem štandardných in-
formácií o aktivitách boli prednesené medzi-
národné etické štandardy (IES).
Najbližšie zasadanie sa uskutoční koncom 
novembra vo Fínsku (Laponsko) a v tejto sú-
vislosti požiadal predstavenstvo o schvále-
nie SC.

FIG – Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
GA a pracovný týždeň Working Week sa 
uskutočnia budúci týždeň online formou. 
Komisia č. 10 usporiada celodenný semi-
nár o BIM, v priebehu týždňa bude organizo-
vaný odborný program. V tomto roku budú 
prebiehať voľby, volia sa 2 viceprezidenti na 
ďalšie obdobie a sú 3 kandidáti (Švédsko, 
Ghana a Nigéria).
 

Rôzne
 
8.1 Denník Stavebné noviny

Komora prijala ponuku od vydavateľa den-
níka na zakúpenie odoberania online denní-
ka pre členov Komory 1,50 eur/deň. Pred-
stavenstvo na svojom zasadaní ponuku po-
súdilo, avšak nevidí význam zabezpečiť jeho 
distribúciu pre všetkých členov KGaK. Skôr 
je možné využiť priestor na príspevky Komo-
ry v oblasti investičnej výstavby, adresované 
napr. stavebným úradom.

8.2 Renomia – maklérska spoločnosť

Na online stretnutí zástupcovia maklérskej 
fi rmy prezentovali svoje služby, ktoré ponú-
kajú Komore. V prípade podpisu zmluvy Ko-
mora splnomocní zástupcov Renomie ko-
munikovať s poisťovňami v jej mene, ako aj 
možnosti riešiť likvidáciu a poskytovať svoje 
služby.
Zastrešili by 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 vyplý-

vajúcich 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 posúdenia existujúceho poistné-
ho krytia KGaK navrhujú rozšírenie krytia o:
• retroaktívne krytie – poistenie sa vzťahu-
je aj na uplatnené nároky na náhradu škody, 
ktoré vyplývajú z porušenia profesijných po-
vinností, ku ktorým došlo pred začiatkom tr-
vania poistného obdobia Preverené v pois-
ťovni Wüstenrot: 
Poistenie konkrétneho člena KGaK sa uza-
tvára na základe rámcovej poistnej zmluvy 
medzi poisťovňou Wüstenrot a KGaK. Takže 
vo vzťahu ku konkrétnemu geodetovi/karto-
grafovi poistenie nemusí byť dohodnuté, ho-
ci poistná zmluva medzi poisťovňou a KGaK 
je naďalej platná.

Momentky zo spoločného rokovania orgánov KGaK
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Táto otázka je kľúčová pri posudzovaní spl-
nenia podmienok existencie poistného kry-
tia podľa uvedeného čl. 2 Všeobecných po-
istných podmienok pre poistenie zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
činnosti autorizovaných geodetov a karto-
grafov. Preto teoreticky môže prísť k situ-
ácii, že poistený geodet/kartograf počas 
trvania poistenia pri výkone geodetických 
činností pochybí, následne preruší alebo 
ukončí svoje členstvo v KGaK a nedohod-
ne si poistenie na ďalšie poistné obdobie 
a škoda sa prejaví až neskôr. Uvedenému 
riziku by bolo možné predísť dohodnutím po-
istenia (aspoň s minimálnym poistným kry-
tím) taktiež po prerušení/ukončení aktívne-
ho členstva v KGaK, prípadne úpravou aktu-
álne dohodnutej rámcovej poistnej zmluvy, 
na základe ktorej by si mohli členovia KGaK 
dohodnúť tzv. následné poistné krytie po 

prerušení/ukončení aktívneho výkonu čin-
nosti geodeta/kartografa.
• rozšírenie pre doby možnosti oznáme-
nia nároku voči poistenému od skončenia 
trvania poistenia u poisťovateľa, počas kto-
rého môže poistník a/alebo poistený zistiť 
a oznámiť poisťovateľovi vznik nároku alebo 
okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku nároku, 
bez zaplatenia dodatočného poistného – vše-
obecná/prevádzková zodpovednosť za ško-
du – poistená činnosť je činnosť súvisiaca 
s výkonom profesie autorizovaného geodeta 
alebo kartografa – zvýšenie limitu pri profe-
sijnej zodpovednosti – vzhľadom na stúpajú-
ci trend vymáhania nárokov poškodených.
Na základe prednesených informácií členo-
via orgánov KGaK odsúhlasili ďalšie rokova-
nia so zástupcami Renomie a odporúčajú 
prejsť na zastupovanie komory maklérskou 
fi rmou v rámci poistenia AGaK, pričom sa 

zabezpečí poistná ochrana na minimálne 
rovnakej cenovej hladine ako je teraz a ga-
rancia marketingovej podpory.

8.3 Ing. Vázal

Snímkovanie z dronu – na ÚGKK SR bola 
odoslaná otázka, či v prípade takejto služby 
ide o GaK činnosti (letecké snímkovanie)? 
Úrad dal zamietavé stanovisko (vyjadrenie), 
následne fi rma ponúka svoje služby – ma-
povanie s dronom bez legislatívnej podpory 
ako geodetický podklad, pričom sa opierajú 
o stanovisko ÚGKK SR (odborne a technicky 
nesprávne).
Predmetná situácia bude prerokovaná na 
spoločnom rokovaní s ÚGKK SR.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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Úvodné príhovory predsedu ÚGKK SR 
a predsedu KGaK
 
Rokovanie Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra SR (ÚGKK) a Komory geodetov 
a kartografov (KGaK) otvoril Ing. Ján Mrva. 
Privítal všetkých prítomných a vyzdvihol vý-
nimočný fakt, že vo vedení ÚGKK sú 2 čle-
novia KGaK s pozastaveným členstvom. 
V skratke vymenoval súčasné úlohy ÚGKK 
(zákon o geodézii a kartografi i, Smernica na 
tvorbu GP, elektronizácia KN, komunikačná 
infraštruktúra, ZB GIS, optimalizácia VKMt 
na VKMi...).
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. následne poďa-
koval za možnosť stretnúť sa na pôde ÚGKK 
v tomto náročnom období. Mimoriadne ocenil 
pomoc ÚGKK pri tvorbe zákona o KGaK a ďal-
ších legislatívnych dokumentov.

Koncepcia rozvoja 2021 – 2025 
Projekty leteckého snímkovania a letec-
kého laserového skenovania 
 
Ing. Katarína Leitmannová zdôraznila, že 
koncepcia rozvoja na roky 2021 – 2025 je 
zverejnená na webovej stránke ÚGKK. Pou-
kázala na fakt, že sa plánuje prechod na ce-
loeurópsky výškový systém EVRS. Vo Vinič-
nom budujú kalibračnú základnicu. V pláne 
je aj zobrazovanie inžinierskych sietí v Ma-
povom klientovi ZB GIS, ale bez harmonizá-
cie dát od jednotlivých správcov sietí – te-
da IS sa bude len zobrazovať, nie spravovať. 
Ďalšou úlohou je vyhlásiť údaje katastra za 
referenčný register s napojením na ostatné 
registre. V pláne je i komplexná evidencia 
stavieb ako základ 3D katastra. Nezaned-
bateľnou úlohou na nasledujúce obdobie 
je i digitalizácia zbierok Ústredného archívu 
a ich zverejnenie na internete. Informovala 
prítomných aj o projektoch LS a LLS.
Ing. Peter Repáň zdôraznil, že DMR je skvelá po-
moc pri vyhotovení projektov pozemkových úprav.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. vyslovil požia-
davku geodetov zobrazovať poznámku „In-

formatívne údaje“ pri verejne prístupných 
údajoch KN. Taktiež nastaviť režim presnejších 
meraní v prístupných súboroch a sprístupniť 
ZPMZ a ostatných PDF súborov geodetom
Ing. Katarína Leitmannová uviedla, že 
ÚGKK takúto poznámku „Informatívne úda-
je“ plánuje zobrazovať pri funkcii „meranie“ 
v Mapovom klientovi ZBGIS, aj vo vytlače-
ných PDF súboroch.
Ing. Peter Repáň doplnil, že poznámka „In-
formatívne údaje“ nepostačuje, ideálne tre-
ba doplniť „... údaje nechajte preveriť geode-
tom“.
Ing. Michal Leitman sprístupnenie ZPMZ 
a GP vo formáte PDF je možné, KOOÚ tie-
to súbory geodetom posielajú na vyžiada-
nie menovite, keďže sprístupnenie všetkých 
PDF pre celé katastrálne územie nie je reál-
ne z dôvodu veľkého objemu dát.
 

Pripravované projekty 
Smernica na GP 
Nástup eGP a MC eGP 

Ing. Vladimír Raškovič oboznámil prítom-
ných:
– o vývoji nového údajového modelu KN 

a reštrukturalizácii údajov za účasti 
komerčnej sféry – konsolidácia osôb 
a štrukturalizácia tiarch a poznámok. 
Do nového údajového modelu sa údaje 
budú napĺňať sčasti automaticky, sčasti 
ručným vkladaním,

– mapy: nie OKO ale VKMt + SPM = VKMi 
vykonanie zdokumentovaným spôsobom 
vrátane odstraňovania nesúladov... pri-
čom nie všetky VKMt sa budú dať takto 
spracovať – v takých prípadoch bude 
nutné formou OKO dopĺňať časti území,

– smernica na GP... turbulentné obdobie, sú 
nastavené základné tézy, ktoré sa riešia, 
tiež sa rieši zloženie komisie tak, aby mala 
rozhodovací štatút (KGaK, ZZGAK, STU, ...),

– elektronický podpis GP... aktivita ÚGKK 
v tomto smere je pozastavená, keďže 
podpisovanie úradného overenia je 

založené na starej platforme, ktorá sa 
nebude rozvíjať a aj úradné overenie sa 
bude budovať nanovo.

 
Ing. Peter Repáň uviedol, že KGaK je pripra-
vená na využívanie elektronického podpisu, 
máme číslo NBÚ, ale na vizualizáciu treba 
aplikáciu – to je úloha pre ÚGKK.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. zdôraznil, že 
zatiaľ členskú základňu KGaK nebudeme 
žiadať o zriadenie mandátnych certifi kátov, 
kým sa nevyjasnia okolnosti využívania elek-
tronického podpisu.
Ing. Peter Repáň vyjadril, že na napojenie 
na ostatné registre už čakáme dávno.
Ing. Jozef Kožár zdôraznil, že nie sú vaše 
a naše problémy, ale že sú len spoločné 
problémy. Vyslovil požiadavku na novú de-
fi níciu vybraných geodetických činností. Vy-
jadril názor, že mandátne certifi káty pomôžu 
proti zneužívaniu pečiatky pre B oprávnenie, 
pri ktorom výstupy nie sú dokumentované 
v dokumentácii v takom rozsahu ako je to 
v prípade A oprávnení.
 

Nové úspešné služby – zoznam konaní G1, 
poskytovanie rastrov, štatistiky z úradného 
overovania 
 
Ing. Michal Leitman k novým službám uvie-
dol, že od februára 2021 Úrad poskytuje 
odbornej verejnosti rastre prostredníctvom 
programu CICA – v súčasnosti túto službu 
má prístupnú už 27 okresov. Upozornil na 
službu zoznam konaní G1 – kontrolné proto-
koly sú zasielané geodetom automatizovane 
za podmienky, že geodet uvedie v XML svo-
ju mailovú adresu. Uviedol zaujímavé štatis-
tické údaje o počte úradne overených GP 
– k 17.06.2021 bolo overených 30015 GP, 
pričom z toho na jedenkrát overených bolo 
21 203, 1x vrátených bolo 7 605, 2x vrá-
tených bolo 1 019, 3x vrátených bolo 154.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. požiadal 
ÚGKK o zasielanie údajov o GaK autorizač-
ných overeniach disciplinárnej komisii.

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR
18. júna 2021, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
Bratislava
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Ing. Michal Leitman uviedol, že technicky to 
nie je problém, ale vyjadril obavu, či to nie 
je právny problém... uvedenie údajov podľa 
čísla autorizačnej pečiatky by problém ne-
mal byť.
Ing. Ján Mrva požiadal KGaK o formulova-
nie požiadavky na vydávaný súbor a násled-
ne sa ÚGKK vyjadrí k možnostiam poskytnu-
tia údajov.
Ing. Miloš Jacko, PhD.: Ak disciplinárnej ko-
misii príde sťažnosť bez priloženia ZPMZ – 
ako DK môže získať tento ZPMZ?
Ing. Michal Leitman – žiadajte priamo KO, 
ale ÚGKK musí doriešiť systém vydávania 
údajov pre DK.
Mgr. Ing. Ivana Zemková – sťažnosť môžete 
priamo poslať OKI ÚGKK.
Ing. Miloš Jacko, PhD.: Znalec – ako môže 
získať zmluvu z KO?
JUDr. Odeta Poldaufová: Doplňte túto požiadav-
ku do otvoreného katastrálneho zákona, keď-
že v súčasnosti katastre zmluvu neposkytnú.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – navrhol, 
aby tento záznam slúžil ako požiadavka na 
doplnenie katastrálneho zákona.
Ing. Miloš Jacko, PhD.: Uvažuje ÚGKK 
o uvedenie poznámky na LV informatívnej 
– nie obmedzujúcej – že hranica je sporná?
Ing. Michal Leitman – neexistuje termín 
„sporná hranica“ – keďže údaje v katastri sú 
platné, pokiaľ sa nedokáže opak.
... uvedené treba spísať ako doplnok ka-
tastrálneho zákona.
Ing. Miloš Jacko, PhD.: Poznámka „ kona-
nie o záhradkárskej osade“ je informatívna 
alebo obmedzujúca? Môže si dať vlastník 
vyhotoviť GP?
Ing. Ján Mrva: Odpoveď uvedie písomne.
Ing. Jozef Kožár: PO uvádzajú 50 mil. roč-
ný obrat, FO 18 mil. ročný obrat. Pri ročnom 
počte vyhotovených GP a obvyklej cene za 
GP sú dané obraty nízke a vedú k indícii 
o netransparentnosti na trhu GP. Závažnej-

ší je však fakt, že táto situácia vedie k sta-
vu, keď sa do KN preberajú aj práce v níz-
kej kvalite, ktorá je daná aj nedostatočnými 
kontrolnými procesmi. Keďže vyhotovenie 
GP je prenesený výkon štátnej správy a kaž-
dý jeden GP je dohľadateľný v štátnej do-
kumentácii, malo by byť záujmom ÚGKK 
a KGaK zaoberať sa touto situáciou.
Ing. Peter Repáň – pri tejto príležitosti odo-
vzdal Ing. Mrvovi 5 ks nového sadzobníka.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. konštatoval, 
že sadzobník by mal mať „presah“ do vyko-
návacích vyhlášok k zákonom o GaK a KN.
 

Kvalita GP a vytyčovacie náčrty 
 
Mgr. Ing. Ivana Zemková zhodnotila skúse-
nosti OKI ÚGKK, ktorá má 13 členov a pra-
coviská v Bratislave, Košiciach, Prešove, 
Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne a plánujú 
zriadiť pracovisko v Trnave.
Prijaté sťažnosti smerujú alebo do katastra 
alebo na práce geodetov. Najčastejšie sťaž-
nosti sú na nesprávne určené hranice, urče-
nie vlastníctva odkvapov a vytyčovanie hra-
níc. V novom katastrálnom zákone navrhu-
jú kontrolu GP vyhotovených od roku 2009 
(staršie nie). Zdôraznila, že pracovníci OKI sa 
radi zúčastnia regionálnych stretnutí KGaK.
Ing. Anna Holá – víta ponuku účasti OKI na 
regionálnych stretnutiach. Ohľadom kontrol-
ných protokolov – keď autorizačný geodet 
dostane kontrolný protokol ku GP a násled-
ne vysvetlí svoj spôsob vyhotovenia úradné-
mu overovateľovi, ktorý tento spôsob uzná 
za správny – ako nakladá KO s uvedeným 
kontrolným protokolom? Zruší ho? Eviduje-
te GP ako 1× vrátený alebo na 1× overený?
Ing. Vladimír Raškovič – v súčasnosti ho ne-
zruší a bude evidovať 1 vrátenie GP, ale ÚGKK 
plánuje tento protokol sprevádzkovať ako 
2-cestný protokol, kedy aj autorizačný geodet 

sa bude môcť vyjadriť a vráti protokol úradné-
mu overovateľovi so svojimi pripomienkami.
Ing. Vladimír Nechuta: Úradné overenie GP 
trvá 7 pracovných dní (podľa vyhlášky), keď 
je vrátený GP na opravu, tak po oprave opäť 
úradné overenie trvá 7 pracovných dní. Dá 
sa táto druhá lehota skrátiť? Celkovo leho-
tu úradného overenia treba skrátiť vzhľadom 
na zavádzanie nových technológií pri overo-
vaní a potreby zákazníkov (čerpanie úverov, 
kolaudácie, záložné práva...).
Ing. Ján Mrva – plánujú spresnenie: 7 dní 
a následne po oprave 3 dni.
Ing. Vladimír Nechuta: Usmernenia ÚGKK 
by mali byť záväzné len pre úradných ove-
rovateľov, komerční geodeti by sa mali ria-
diť iba príslušným zákonom maximálne vy-
hláškou k zákonu.
Ing. Vladimír Raškovič: GP sa preberajú do 
KO, preto by mali byť vyhotovené podľa kon-
krétnych podmienok – usmernení.
Ing. Ján Mrva – usmernenia sú záväzné pre 
geodetov, ak sú vydané v spolupráci s KGaK 
(JUDr. Odeta Poldaufová).
Ing. Ján Mrva: Zdôraznil, že sa budú zaobe-
rať riešením problémom zvyškových parciel.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.: Navrhol vyu-
žívať konštrukciu zákon – vyhláška, v ktorej 
sa uvedie smernica, tá sa dá ľahšie a prípad-
ne aj častejšie aktualizovať.
Ing. Štefan Nagy – vytýčenie parciel bude KGaK 
riešiť a usporadúvať školenia a semináre.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – budeme or-
ganizovať vzdelávanie aj cez WEB tak, ako 
to vyplynulo z vyplnených dotazníkov členov 
KGaK, vyhodnotenie dotazníkov bude uve-
rejnené aj v časopise KGaK.
 

Aktuálne legislatívne úlohy rezortu 
 
JUDr. Odeta Poldaufová v skratke opísa-
la celý legislatívny proces prípravy nového 
právneho predpisu (zámer, predbežné pri-
pomienkové konanie, medzirezortné pripo-
mienkovanie, rokovanie poradných výborov 
vlády, rokovanie vlády, rokovanie do národ-
nej rady, prezidentská kancelária, zbierka 
zákonov, vyhlásenie v zbierke zákonov).
Uviedla, že navrhovaná lehota účinnosti zá-
kona o Komore geodetov a kartografov je 
01.01.2022. Pripravuje sa úplne nový zákon 
o geodézii a kartografi i v spolupráci ÚGKK 
a KGaK – lehota na vypracovanie paragra-
fového znenia – do konca roka 2021, leho-
ta na rokovanie vlády do konca roka 2022.

Momentka zo spoločného rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR
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K novele zákona o katastri – treba poslať pí-
somne podnety do konca augusta 2021 na 
ÚGKK.
Spomenula doplnenie príplatku na zrýchle-
ný zápis záznamu, evidovanie zrúcanín do 
KN, zjednodušenie tvorby OKO, zmenu v zá-
kone o údajoch – zmenu napr. člen KGaK 
už nemusí nahlasovať Komore (KGaK získa 
požadovanú zmenu z registra adries), KGaK 
aj odbory KN môžu požadovať rodné číslo. 
Tiež plánujú zjednodušenie návrhu na vklad, 
sledovať, kto získava údaje z CICA, ESKN,...
 

Diskusia o témach, ktoré sú predmetom 
záujmu KGaK
 
Ing. Miloš Jacko, PhD.: Neplánuje sa aj po-
platok za zrýchlené overenie GP?
JUDr. Odeta Poldaufová: Zatiaľ nie, KGaK 
môže napísať podnet a budeme ho riešiť.
Ing. Štefan Lukáč: Názov zákona o geodézii 
a kartografi i je nevystihujúci a mal by znieť 
„zákon o autorizovaných geodetoch a karto-
grafoch“. Taktiež vyslovil požiadavku, aby sa 

v budúcnosti chýbajúca inšpekcia prác z ob-
lasti inžinierskej geodézie riešila cestou Slo-
venskej stavebnej inšpekcie, t. j. jej krajský-
mi inšpektorátmi, na ktorých by tieto práce 
dozorovali skúsení autorizovaní geodeti a 
kartografi  v kategórii inžinierskej geodézie.
JUDr. Odeta Poldaufová: Treba napísať pri-
pomienku k zákonu.
Ing. Martina Bušniaková: Rozšíriť evidenciu 
stavebných objektov v KN.
Ing. Vladimír Raškovič: Bude stanovený refe-
renčný číselník stavieb, ktorý bude záväzný.
JUDr. Odeta Poldaufová: Problém je evido-
vanie vlastníckych vzťahov (právo sa nado-
búda vkladom do KN).
 

Záver

Ing. Ján Mrva ukončil rokovanie, poďakoval 
všetkým zúčastneným. Požiadal KGaK o spísa-
nie ostatných nezodpovedaných otázok a pri-
sľúbil, že ÚGKK na otázky odpovie písomne.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. poďakoval 
ÚGKK za prínosné a konštruktívne rokovanie.
 

Doplnenie nezodpovedaných otázok:

• Oprava chýb v katastrálnom operáte: Ak 
pri oprave chýb v KN nie je potrebné mera-
nie – prečo geodet musí k oprave vyhotovo-
vať ZPMZ? Ide o chybu v katastrálnom ope-
ráte – tak prečo ju kataster nemôže opraviť 
ZPMZ, ktorý vyhotoví vlastným konaním? 
A keď napriek tomu geodet vyhotoví ZPMZ 
– prečo náklady naň musí znášať vlastník 
parcely? On tú chybu zvyčajne nespôsobil! 
A keď už aj znáša náklady vlastník – pre-
čo oprava katastra trvá neprimerane dlho, 
často i viac mesiacov?
• GP na rozostavané stavby a GP na účely 
stavebného konania: Keďže katastre postu-
pujú rôzne (niektoré bez problémov zapíšu 
GP na rozostavanú stavbu aj k zápisu ro-
dinného domu po kolaudácii do KN, niekto-
ré vyžadujú nový GP, iným stačí potvrdenie 
geo deta, že nenastala zmena od zamerania 
rozostavanej stavby)... uvítali by sme jednot-
né usmernenie katastrálnych odborov.

Zapísala: Ing. Anna Holá
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KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 08. 09. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

915 Ing. Ľuboslav Čičkán C 24. 06. 2021

964 Ing. Zuzana Schvábová A 01. 07. 2021

377 Ing. Juraj Suchanský C 01. 09. 2021

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 08. 09. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

915 Ing. Ľuboslav Čičkán C 02. 08. 2021

Informácie kancelárie KGaK

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

KGaK vyčiarkla zo zoznamu (stav k 08. 09. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

158 Ing. Ladislav Ivan C 07. 09. 2021

355 Ing. Ivan Smatana B 07. 09. 2021

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

311 Ing. Jozef Pniak A 17. 08. 2021
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