
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 1/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 24.1.02013, 12:30 
  
Dňa 9.1.2013 sa v Prešove uskutočnila pracovná porada členov komory Prešovského kraja ohľadne aktuálne spôsobu 
vykonávania našich činností pre kataster nehnuteľností. Bližšie informácie vie podať Ing. Peter Repáň, regionálny 
zástupca pre Prešovský kraj, e-mail: peter.repan@pce.sk. 
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 2/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 24.1.02013, 12:30 
  
Dňa 22.1.2014 sa v Bratislave, v kancelárii komory, zišlo na svojom pravidelnom rokovaní predstavenstvo komory. 
Na programe rokovania boli nasledovné body: 1. kontrola plnenia uznesení, 2. korešpondencia, rôzne, 3. príprava VZ 
v Banskej Bystrici – kandidátka predstavenstva do orgánov komory, 4. zabezpečenie účasti na FIG 2014, 5. 
vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013, 6. novely zákonov č. 215/1995 a 162/1995 a 7. rozhodnutia o vydaní oprávnení. 
Bližšie informácie vedia podať členovia predstavenstva alebo regionálni zástupcovia. 
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 3/2014 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 24.1.02013, 12:30 
  
V novembri 2013 sa uskutočnilo stretnutie na ÚGKK, kde sme ponúkli na nasadenie aplikáciu, ktorá by do zavedenia 
OPIS a webových služieb pre geodetov zabezpečila priblíženie sa ku “Katastru v obývačke”. Aplikáciu by mala každá 
dokumentácia, ktorá vydáva údaje z SGI pre geodetov vo forme výrezov VGI. Aplikácia na základe zadaného súboru 
VGI vygeneruje údaje popisných informácií KN v rozsahu parciel vo VGI, odstráni rodné čísla a vytvorí súbor vo 
výmennom formáte FPU, vhodný na ďalšie počítačové spracovanie. Geodet tak získa takmer úplné informácie SPIKN 
zo svojho záujmového územia bez závislosti na katastrálnom portáli a má možnosť ich konvertovať a prehliadať v 
ľubovoľnom formáte. Nie je problém takto generované súbory posielať e-mailom. 
ÚGKK z dôvodu inej pracovnej vyťaženosti bližšie o tejto možnej službe pre geodetov zatiaľ nerokoval. 
O posúdenie a vyjadrenie sa k technickej stránke nasadenia sme si dovolili požiadať VÚGK. Výsledok zatiaľ nemáme. 
Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Vladimír Raškovič, člen katastrálnej komisie KGK – rasko@gok.sk. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 4/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 18.2.2014, 10:20 
  
Dňa 5.2.2013 sa v Bratislave na Stavebnej fakulte STU uskutočnil seminár „Pozemkové spoločenstvá – história 
a súčasnosť“, ktorý organizovala Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU a Slovenská spoločnosť geodetov 
a kartografov (SSGK). Seminár bo svojim zameraním jedinečný a obsah prednesených príspevkov bol veľmi zaujímavý 
a aktuálny. Bližšie informácie by ste mali získať na webovom sídle SSGK www.ssgk.sk, kde by mali byť uverejnené 
prezentácie príspevkov a na požiadanie by malo byť možné získať aj kompletný zborník vo formáte Adobe Reader 
PDF. Bližšie informácie vie podať Ing. Peter Repáň, člen predstavenstva a účastník seminára, e-mail: 
peter.repan@pce.sk. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov KGK č.5/2014 
  
Na pozvanie predsedu SKSI prof.Ing.Dr. Vladimíra Benku, PhD. a podpredsedu SKSI Ing.Antona Vyskoča sa Ing.Ján 
Hardoš za KGK zúčastnil Pracovného stretnutia k honorárovým poriadkom so zástupcami rakúskej Spolkovej 
komory architektov a inžinierov - konzultantov BAIK (zastúpenej Dipl-Ing.Klausom Thuriedllom) a prof. Hansom 
Lechnerom, expertom pre nemecký honorárový poriadok HOAI. Ďaľším prizvaným hosťom bol  prezident 
Slovenského zväzu stavebných inžinierov - Ing.Juraj Nagy, CSc. 
Jednanie sa uskutočnilo dňa 10.2.2014 na pôde Slovenskej komory stavebných inžinierov.  Cieľom stretnutia bolo 
získanie skúseností v oblasti znovuzavedenia honorárových poriadkov v Nemecku ako aj oboznámenie sa s 
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aktivitami rakúskej komory BAIK v tejto oblasti. Rokovalo sa aj o možnosti vzájomnej spolupráce pri snahe o 
zavedenie honorárových poriadkov v EÚ.  
Bližšie informácie u Ing. Jána Hardoša 
  
18.2.2014, Ján Hardoš 
 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 20.2.2014, 11:40 
  
Dňa 18.2.2013 sa v Prešove vo veľkej sále Okresného úradu uskutočnilo regionálne stretnutie členov komory 
Prešovského a Košického kraja, ktorého sa zúčastnilo 89 našich členov. Predmetom stretnutia bolo okrem iného 
informovanie o činnosti orgánov komory, o aktuálnych otázkach nášho rezortu a o nadchádzajúcom valnom 
zhromaždení komory. Prítomní podporili myšlienku zaviesť plateného predsedu predstavenstva, ktorý by sa na plný 
úväzok venoval práci pre komoru a tiež sú za zavedenie systému regionálneho zastúpenia v orgánoch komory. Bližšie 
informácie vie podať Ing. Peter Repáň, člen predstavenstva a regionálny zástupca, e-mail: peter.repan@pce.sk. 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 24.2.2014, 14:15 
 
Na webovom sídle Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov www.ssgk.sk boli uverejnené prezentácie zo 
seminára „Pozemkové spoločenstvá – história a súčasnosť“. Podľa posledných informácií od organizátorov sa 
zborník v elektronickej forme nedistribuuje z dôvodu prípravy komerčnej publikácie s podobným, resp. totožným 
obsahom. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č.  8/2014. 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 27.2.2014 
  
Dňa 21.2.2014 sa konalo rokovanie vedeckej rady  Stavebnej fakulty STU v Bratislave www.stuba.sk , ktorého som sa 
zúčastnil. Okrem iných bodov programu bol v súvislosti  s komplexnou akreditáciu, prerokovaný návrhy študijných 
programov , ktorých je na SvF v 1. stupni štúdia (bakalári) 12, v 2. stupni štúdia (inžinieri) 13 a v 3. stupni štúdia 
(PhD.) 9. Vo všetkých týchto kategóriách je aj študijný program  geodézia a kartografia, ktorého garantom  v 1. a 2. 
stupni je prof. ing. Alojz Kopáčik, PhD., a v 3. stupni sú to prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Ján  Hefty, 
PhD.,  a doc. Ing. Juraj Janák, PhD. 
Uchádzačov o štúdium geodézie a kartografie na úrovni bakalár bolo v školskom roku 2013/2014 celkom  157, 
prijatých bolo 119 a zapísalo sa 67 študentov. Uchádzačov o štúdium na úrovni inžinier bolo 68, prijatých bolo 59 
a zapísalo sa  55 študentov. 
Na odbore geodézia a kartografia SvF sú tri katedry. Katedra geodézie, ktorej vedúcim je Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra 
geodetických základov, vedúcim je doc. Ing. Juraj Janák, PhD. a Katedra mapovania a pozemkových úprav, jej 
vedúcim  je Ing. Róbert Fencík, PhD. 
V odbore geodézia a kartografia na SVf pôsobia traja profesori (prof. Kopáčik, prof. Hefty, prof. Sokol), štyria docenti 
(doc. Mojzeš, doc. Husár, doc. Janák a doc. Čižmár) a traja emeritní profesori (prof. Melicher, prof. Bartoš a prof. 
Staněk). Ďalšie informácie o katedrách v našom odbore a o činnosti SvF  STU možnú nájsť na www.stuba.sk . 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2014 
autor: Ing. Nataša Hermanová, 13.3.2014 
 
Dňa 11.3.2014 sa uskutočnilo regionálne stretnutie členov komory GaK v Trenčíne.  
Počet účastníkov : 50 
Pozvaní : predseda predstavenstva KGK Ing. V. Stromček 
                 za OKI Ing. Š. Garajová 
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Priebeh: 
Úvodné vystúpenia sa týkali informácií  o návrhoch nových zákonov o katastri a o Geodézii a kartografii  z návrhu 
ÚKKK SR a stanovisku predstavenstva k nim a možných následných krokov. 
Následne sa rozoberal návrh na zmenu  dokumentov komory – prednesený členom komory, s akcentom na zvýšenie 
váhy regiónu v celej komore a obmedzenie dĺžky možného pôsobenia v orgánoch komory. Tieto budú posúdené 
komorovou právničkou a prednesené na VZ v BB. 
Po prestávke zástupkyňa OKI predniesla info o nových – posledných usmerneniach úradu 9-13/14 a o systéme 
kontrol a aj o zmenách, ktoré nastanú v blízkej budúcnosti. 
Zástupcovia OÚ TN katastrálny odbor sa nezúčastnili.  
 
 
 
Krátka správa číslo 10/2014 
autor: Ing. Miroslav Hudec, 13.3.2014 
 
Dňa 7.3.2014 sa uskutočnilo regionálne stretnutie členov KGK v Bratislave. 
 
Počet účastníkov: 114   
Na stretnutí boli prerokované informácie o aktuálnom dianí v rezorte GaK, výstupy so stretnutí v ostatných regiónoch 
a návrhy zmien v dokumentoch komory. 
V diskusii nebola podporená myšlienka obmedzenia počtu volebných období pre volených funkcionárov, ani 
myšlienka uplatnenia regionálneho princípu vo voľbách do orgánov KGK. V záujme objektívneho prieskumu mienky 
zúčastnených členov komory k tomuto bodu, bolo uskutočnené hlasovanie. Proti  navrhovaným zmenám volebného 
poriadku  bolo 113 účastníkov, za nebol nikto, 1 sa zdržal hlasovania. 
Bližšie informácie sú uvedené v zápisnici z regionálneho stretnutia: 
http://www.kgk.sk/infoblok/regionalne_stretnutia/2014/zapisnice/bratislava/  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 11/2014 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 14.3.2014 
 
Dňa 11.03.2014 sa zástupcovia našej komory, na pozvanie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (úrad), zúčastnili 
rokovania, ktoré bolo venované príprave nových zákonov o katastri nehnuteľností a geodézii a kartografii. 
 
Za úrad sa rokovania zúčastnili pani predsedníčka Ing. Mária Frindrichová, podpredseda úradu Ing. Ľubomír Suchý, 
riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Erik Ondrejička, riaditeľka legislatívno-právneho odboru JUDr. Odeta Poldaufová a 
pracovník odboru geodézie a medzinárodných vzťahov Ing. Miroslav Mališ.  
Za komoru sa rokovania zúčastnili Ing. Vladimír Stromček, Ing. Ján Hardoš, Ing. Miroslav Hudec a prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD. 
Na základe materiálov a informácie predloženej na rokovaní bolo zo strany prítomných zástupcov komory 
konštatované, že navrhovaná úprava oboch zákonov povedie k odčleneniu a samostatnému riadeniu výkonu 
vybraných GaK činností v oblasti katastra nehnuteľností a v ostatných oblastiach geodézie a kartografie. Presunom 
práv a kompetencií KGK v oblasti autorizácie vybraných GaK činností v katastri nehnuteľností dôjde k oslabeniu 
nielen komory, ale aj celého rezortu. Geodézia a kartografia, ktorej nedeliteľnou súčasťou sú aj práce pre kataster 
nehnuteľností,  by bola  zrejme jediným technickým odborom, ktorý by mal stavovskú samosprávu zabezpečenú 
oddelene pre dve oblasti a realizovanú paralelne KGK a ÚGKK SR. Zástupcovia komory považujú za potrebné 
informovať o tom svojich členov, prediskutovať s nimi navrhované zmeny v zákonoch, a na základe ich postojov, 
podnetov a návrhov prípadne reagovať na  pripravované zmeny v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 12/2014 
autor: Ing. Jozef Piroha, 14.3.2014 
 
Dňa 4.3.2014 sa uskutočnilo regionálne stretnutie členov komory GaK Trnavského kraja a katastrálneho odboru v 
Trnave.  
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Rokovania sa zúčastnilo 62 členov KGK Trnavského kraja, predseda predstavenstva KGK Ing. Vladimír Stromček a 
zástupcovia katastrálnych odborov okresných úradov Trnavského kraja. 
 
Priebeh rokovania: 
Na stretnutí boli prerokované informácie  o činnosti orgánov Komory, príprave valného zhromaždenia KGK, návrhoch 
nových zákonov o Katastri nehnuteľností a o Geodézii a kartografii, ktoré navrhuje ÚGKK SR, stanovisku 
predstavenstva KGK k týmto návrhom, ako aj z toho vyplývajúcim nasledkom budúcej činnosti autorizovaných 
geodetov a kartografov. 
V diskusii ojedinelí členovia podporovali možnosť uplatnenia regionálneho princípu vo voľbách do predstavenstva 
Komory. Proti možnému preskúšavaniu autorizovaných geodetov a kartografov sa však vyslovili viacerí členovia. 
Po rokovacej časti stretnutia členov komory sa k rokovaniu pripojili aj zástupcovia katastrálnych odborov okresných 
úradov Trnavského kraja. Informáciu o činnosti katastrálnych odborov v jednotlivých okresoch za r. 2013 podala Ing. 
Monika Švecová - vedúca katastrálneho odboru Trnava a ďalej informácie z oblasti zmien a noviel technických 
predpisov, vyhlášok v GaK za r. 2013-2014, vysvetlenie niektorých usmernení ÚGKK SR a informácie z oblati 
vyhotovovania geometrických plánov, ich kontroly a úradného overovania podala Ing. Ingrid Močková - vedúca 
technického oddelenia, dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho odboru Trnava. V tomto duchu sa 
niesla aj ďalšia diskusia. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 13/2014. 
autor: kancelária komory, 17.3.2014, 14:00 

 
Dňa 14.03.2014 začalo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu nového zákona o katastri nehnuteľností. 
Materiál môžete nájsť na portáli právnych predpisov. Predstavenstvo komory sa pripravuje aktívne do tohto procesu 
vstúpiť. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 14/2014. 
autor: kancelária komory, 17.3.2014, 14:00 

 
Dňa 14.03.2014 začalo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu nového zákona o geodézii a kartografii 
o Komore geodetov a kartografov. Materiál môžete nájsť na portáli právnych predpisov. Predstavenstvo komory sa 
pripravuje aktívne do tohto procesu vstúpiť. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 15/2014. 
autor: kancelária komory, 20.3.2014 
 
Dňa 18.3.2014 sa konalo mimoriadne rokovanie predstavenstva Komory geodetov a kartografov, na ktorom boli 
spracované, prerokované a schválené hromadné pripomienky zásadného charakteru k návrhu Zákona o geodézii a 
kartografii, k Zákonu o Komore geodetov a kartografov a hromadná pripomienka k návrhu Zákona o katastri 
nehnuteľností. Zároveň bol prerokovaný spôsob komunikácie s autorizovanými geodetmi a kartografmi, aby boli so 
zmenami a pripomienkami komory k zákonom dobre oboznámení a aby sa mohli do rezortného pripomienkového 
konania zapojiť. Na základe právnej analýzy postupov pri podávaní zásadných pripomienok predstavenstvo rozhodlo, 
že pripomienky budú podané ako za inštitúciu, ale aj ako za verejnosť. Uznesením boli prijaté tieto úlohy: spracovať 
pre členov komory základný informačný e-mail o podstatných zmenách a postojoch komory k nim v navrhovaných 
v zákonoch a vyhotoviť inštruktážny e-mail o tom, ako sa autorizovaní geodeti a kartografi môžu zapojiť do 
medzirezortného pripomienkového konania elektronickou formou. Tieto materiály budú spracované a členom 
rozoslané do 21.3.2014 . 
 
 
 
 



Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 16/2014. 
autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, 20.3.2014 
 
Dňa 19.3.2014 boli hromadné pripomienky Komory geodetov a kartografov  k návrhu Zákona o geodézii a 
kartografii , k Zákonu o Komore geodetov a kartografov a k návrhu Zákona o katastri nehnuteľností zverejnené na 
portáli právnych predpisov: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?instEID=-1&langEID=1  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 17/2014. 
autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, 20.3.2014 
 
Predstavenstvo pripravuje cez Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie podanie zásadných pripomienok 
prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky ako riadneho člena 
medzirezortného pripomienkovaného konania. Napriek podaniu hromadnej pripomienky komory (aj v prípade jej 
podpory 500 podporovateľmi) je táto možnosť jediným spôsobom, ako dospieť k rokovaniam o našich 
pripomienkach a názoroch s predkladateľom zákonov až do stupňa Hospodárska a sociálna rada Vlády SR. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 18/2014. 
autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, 26.3.2014 
 
Vážený člen komory, v prílohe Vám zasielame dva podpisové hárky na podporu hromadných pripomienok komory 
k našim základným zákonom. Oba hárky si môžete vytlačiť, listy spojiť a začať zbierať podpisy vo Vašom okolí. Hárky 
by mali podpísať iba takí podporovatelia, čo nepodporili naše pripomienky na Portáli právnych predpisov. Hárky boli 
pripravené v spolupráci s právničkou a jedná sa o inú možnosť, ako jednoduchšie podporiť naše hromadné 
pripomienky bez nutnosti registrácie na uvedenom portáli. Hárky žiadame doniesť na Valné zhromaždenie komory 
v piatok 28.3.2014 do Banskej Bystrice alebo doručiť do kancelárie komory v termíne do štvrtka 3.4.2014. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 19/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 26.3.2014 
 
Dňa 25.03.2014 som sa zúčastnil, na základe pozvania ako hosť, členskej schôdze Regionálneho združenia 
Slovenskej komory stavebných inžinierov Košice (SKSI), ktorá sa koná raz za 2 roky. Schôdze sa zúčastnil ako hosť aj 
predseda SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Zástupcovia SKSI, okrem iného, ocenili spoluprácu s našou 
komoru pri príprave nového stavebného zákona a vyjadrili podporu našim hromadným pripomienkam k návrhom 
nových zákonov týkajúcich sa nášho odboru. Na požiadanie môžem poskytnúť bližšie informácie. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 20/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 31.3.2014 
 
V dňoch 17. až 19. septembra sa uskutoční v Tatranských Matliaroch, v hoteli Hutník VIII. vedecko-odborná 
medzinárodná konferencia Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014. Viacej informácií ako 
aj prihlášku nájdete na webovej adrese http://web.tuke.sk/ugkagis/sk/podujatia/geodezia-kartografia-a-geograficke-
informacne-systemy-2014/. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 21/2014. 
autor: Kancelária komory, 31.3.2014 
  
V piatok 28.3.2014 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici Valné zhromaždenie našej komory. Za pomerne veľkej účasti 
viac ako 500 členov komory a v búrlivej atmosfére, vyplývajúcej zo súčasného stavu v našom odbore (nová 
legislatíva, nedostatok práce, nízke ceny a pod.) sa ho podarilo, po splnení všetkých zákonných povinností, ukončiť až 
okolo 18 hodiny. Kompletné výsledky volieb aj s počtami hlasov Vám prikladáme v prílohe. 
 
 
  
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 22/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 01.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy na správy z nedávneho obdobia, týkajúce sa našej 
profesie: 
 
http://ekonomika.sme.sk/c/7154740/kataster-nehnutelnosti-chce-zaviest-cenove-mapy.html 
 
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/312448-trapenie-s-kuskami-pody-sa-skonci-budu-sa-dat-predat/ 
 
http://ekonomika.sme.sk/c/7121281/webovym-vkladom-do-katastra-usetrite-aj-vyse-sto-eur.html 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/novy-katastralny-zakon/77796-clanok.html 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o to prosím kanceláriu komory. 
 
 
 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 23/2014. 
autor: Ing Miroslav Hudec, 01.04.2014 
 
Dávame Vám do pozornosti komentár k článku  http://www.teraz.sk/ekonomika/novy-katastralny-zakon/77796-
clanok.html  spracovaný členom predstavenstva Ing. Nagyom. Je možné ho ďalej komentovať, reagovať, lajkovať. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 24/2014. 
autor: Ing Vladimír Raškovič, 02.04.2014 
  
Dňa 1.4.2014 sa uskutočnilo rokovanie na ÚGKK, ktorého sa za KGK zúčastnil Ing. Vladimír Raškovič a za ÚGKK jeho 
podpredseda Ing. Ľubomír Suchý, riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Erik Ondrejička a časti rokovania aj riaditeľ VÚGK 
Ing. Andrej Vašek. Riešili sa 3 základné okruhy odborných problémov a s uspokojením možno konštatovať, že 
rokovanie bolo konštruktívne a prinieslo aj konkrétne výsledky. 
  
1. Vydávanie údajov popisných informácií KN ku GP. 
Ing. Raškovič ponúkol rezortu bezplatne aplikáciu, ktorá by na základe výrezu VGI vygenerovala zodpovedajúce údaje 
SPIKN. O autorizáciu a nasadenie bol požiadaný VÚGK ako zodpovedný  za softvérové vybavenie ISKN. Pred 
niekoľkými dňami sa VÚGK vyjadril zamietavo s odôvodnením, že do ISKN neplánujú autorizovať softvér tretích strán 
a ak by bola požiadavka praxe, sú schopní doplniť podobnú funkčnosť do autorizovaného WISKANu. Na základe 
rokovania 1.4.2014 vznikla dohoda, že VÚGK najneskôr do júna 2014 doplní túto funkciu do WISKANu. Pre prax to 
znamená, že geodet po vyžiadaní údajov e-mailom okrem výrezu VGI obdrží aj príslušnú časť SPIKN vo výmennom 
formáte FPU, ktorú mu automaticky vydá správa katastra a ktorá sa vygeneruje na základe VGI súboru. Obmedzenie 
údajov bude jedine v zmene rodných čísel na dátum narodenia. 
  
2. Vysvetlenie a interpretácia zmien súradníc pre body v kvalite 1 a 2. 
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Podľa vysvetlenia ÚGKK možno meniť súradnice bodov v kvalite 3 a horšej priamo nahradením v ZPMZ. Body v 
kvalite 1 a 2 je možné tak isto meniť s tým, že v prípade zistenia chybných súradníc je potrebné pre body v kvalite 1 a 
2 podať návrh na opravu. Správa katastra rieši opravy vo vlastnej kompetencii, pričom ak ide o opravu súradníc bodu 
v kvalite 1, dá túto skutočnosť na vedomie odboru katastrálnej inšpekcie. 
  
3. Kritériá na určovanie súradníc lomových bodov zvyškových parciel v nečíselnej mape 
Rokovalo sa o prehodnotení, zmene, resp. doplnení kritérií, kedy bude povinnosť určiť lomové body zvyškových 
parciel v nečíselnej mape. Prebralo sa niekoľko alternatív kritérií, ktoré by neboli závislé len od výmery parcely, 
určenie súradníc vzhľadom na tvar parcely, vzdialenosti bodov a pod. Rozoberali sa aj možnosti zdôvodniť v 
technickej správe nemožnosť zameranie bodov v teréne z objektívnych príčin (neprístupné body, prílišná ekonomická 
neúnosnosť merania). Taktiež sa hovorilo o možnosti vypustenia týchto technických detailov z návrhu nového 
katastrálneho zákona. Aby sa však nestratila opora zmien v zákone, v zákone by sa uviedla odvolávka a delegovanie 
na vykonávací predpis (Vyhláška k zákonu). 
  
Načrtla sa tiež možnosť vytvorenia jednoduchého softvéru na vyplnenie tlačiva výkazu výmer a popisového poľa GP, 
ktorý by na základe vložených údajov generoval súbor XML. Táto možnosť je v súčasnosti len v rovine úvah. 
Bližšie informácie môže podať Ing. Vladimír Raškovič, rasko@gok.sk . 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 25/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 02.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti, že parlament v utorok schválil novelu zákona o pozemkových úpravách. Článok o tom 
je uverejnený tu: 
 
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/313433-parlament-schvalil-novelu-zakona-o-pozemkovych-upravach/ 
 
Samotný vládny návrh zákona predložený do národnej rady SR nájdete tu: 
 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=833 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 26/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 04.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy na správy z nedávneho obdobia, týkajúce sa našej 
profesie: 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/katastralny-zakon-geodeti-kritika/79799-clanok.html 
 
http://ekonomika.sme.sk/c/7156330/parlament-zmenil-pravidla-jednoduchych-pozemkovych-uprav.html 
 

http://magazin.reality.sme.sk/c/7154739/kataster-chce-zaviest-cenove-mapy.html?ref=tit 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/poda-scelovanie-eurofondy/76861-clanok.html 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 27/2014. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 04.04.2014 
 
Dňa 02.04.2014 sa Ing. Hardoš na pozvanie Wüstenrot poisťovne, a.s. zúčastnil rokovania s jej zástupcami. V 
poisťovni sú hromadne poistení naši AGK. Zo strany poisťovne neboli vznesené žiadne námietky k cene poistenia ani 
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k doterajšej spolupráci. Boli prerokované otázky oznamovania poistných udalostí raz ročne ako aj spôsob ich 
likvidácie, aby komora mala spätnú väzbu k fungovaniu poistenia. Zároveň boli prerokované niektoré problematické 
prípady vyplývajúce zo Všeobecných poistných podmienok ako aj fungovanie marketingovej podpory zo strany 
poisťovne.  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 28/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 10.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy na správy v českej tlači z nedávneho obdobia, týkajúce 
sa našej profesie: 
 
http://www.novinky.cz/finance/332785-slucovani-staveb-a-pozemku-potrva-az-sto-let.html 
 
http://www.novinky.cz/domaci/332932-desitky-tisic-nemovitosti-maji-duplicitni-vlastniky.html 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o to prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 29/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 11.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy o pozemkových úpravách z nedávneho obdobia: 
 
http://rno.sk/pozemkove-upravy-by-mohli-vyriesit-problemy-s-pozemkami-aj-v-osadach  
 
http://rno.sk/sukromne-pozemkove-upravy-su-vyborna-prilezitost-pre-investorov  
  
http://www.polnoinfo.sk/clanok/3666/jednoduche-pozemkove-upravy-by-mali-pomoct-aj-rolnikom  
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o to prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 30/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 22.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy o aktuálnom dianí v „našej“ legislatíve z nedávneho 
obdobia: 
 
http://www.geoinformatika.sk/stanovisko-zzgk-k-navrhovanym-legislativnym-zmenam-v-oblasti-geodezie-
kartografie-a-katastra 
 
článok s názvom Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru vyšiel aj na 
www.zememeric.cz 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o to prosím kanceláriu komory. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 31/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 22.04.2014 
  
Vo štvrtok 17.4.2014 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Bolo to prvé zasadnutie po 
VZ, takže hlavným bodom programu bolo jeho zhodnotenie a analýza diskusných príspevkov s rozpracovaním úloh. 
Zaoberalo sa samozrejme aj aktuálnou situáciou v legislatívnej oblasti. Ďalej predstavenstvo vymenovalo skúšobnú 
a autorizačnú komisiu, regionálnych zástupcov a vykonalo zmeny v ad hoc komisiách. Viacej informácií vám môžu 
poskytnúť jednotliví členovia predstavenstva. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 32/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 23.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy na vyhlásenia KGK a ZZGK a na zaujímavý článok 
o našom odbore z nedávneho obdobia: 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/vyhlasenie-komory-geodetov-a-kartografov/81914-clanok.html 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/zamestnavatelsky-zvaz-geodezie/81885-clanok.html 

 
http://magazin.reality.sme.sk/c/7178179/ceny-sa-do-katastra-maju-dostat-cez-zmluvy-nezavazne.html 
 

Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 33/2014 
autor: Ing. Ján Hardoš, 22.04.2014 

Predstavenstvo komory ďakuje touto cestou všetkým členom komory, ktorí podporili hromadnú pripomienku 
KGK k návrhu nového zákona o Katastri nehnuteľností a k návrhu nového zákona o Geodézii a kartografii (ktorý 
súčasne novelizuje zákon 216/1995 o Komore geodetov a kartografov). Tieto pripomienky boli podané komorou v 
rámci mimorezortného pripomienkového konania (MPK) cez portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR 
(MS-SR) ako aj písomne. Hromadnú pripomienku komory k zákonu o Katastri nehnuteľností podporilo 912 ľudí (na 
portáli MS SR + podpisové hárky) a k zákonu o Geodézii a kartografii 896 ľudí (na portáli MS SR + podpisové hárky). 

Podľa oficiálnej štatistiky z portálu MS-SR k zákonu o Katastri nehnuteľností bolo celkovo podaných až 727 
pripomienok (z toho 329 zásadných) od 34 pripomienkujúcich subjektov (ministerstvá, iné štátne inštitúcie, iné 
neštátne inštitúcie a verejnosť) a k zákonu o Geodézii a kartografii 400 pripomienok (z toho 201 zásadných) od 
24 pripomienkujúcich subjektov.  Nezvykle vysoký počet pripomienok od veľkého počtu subjektov svedčí o "kvalite" 
pripravovaných zákonov. Spolu k obidvom zákonom bolo podaných 1 127 pripomienok z toho 530 zásadných. 

 
 
Krátka správa z činnosti kancelárie komory č. 34/2014. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.04.2014 
  
Kancelária Komory touto cestou upozorňuje členov KGK na termín splatnosti členského príspevku a poistného, ktorý 
je stanovený v zmysle Uznesenia z VZ KGK z 28. 3. 2014 na 30. 4. 2014. 
V prípade záujmu o dopoistenie právnickej osoby (PO) do prílohy prikladáme sadzobník PO platný pre ďalšie poistné 
obdobie 1.4.2014 – 31.3.2015. Informáciu o dopoistení oznámte kancelárii do 30. 4. 2014. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 35/2014. 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 29.04.2014 
  
Podľa priebežného sledovania prác na tvorbe aplikácie vydávania údajov SPIKN pre geometrické plány na základe 
výrezu z VGI nám Výskumný ústav G a K prostredníctvom riaditeľa Ing. Andreja Vašeka oznamuje, že: 
  
Je hotová analýza a import z VGI. 
Na exporte vybraných údajov do FPU sa pracuje. 
Testovanie ešte nezačalo. 
  
Dohodnutý termín na rokovaní u podpredsedu ÚGKK na spustenie aplikácie je do júna 2014 (Krátka správa z činnosti 
orgánov komory č. 24/2014, bod 1. autor: Ing Vladimír Raškovič, 02.04.2014). Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. 
Vladimír Raškovič, rasko@gok.sk .  
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 36/2014 
autor: predstavenstvo KGK, 29.04.2014 

  
Predstavenstvo dáva do pozornosti členom KGK, ktorí sú zároveň klientmi banky VÚB, a.s. možnosť využiť jej 
zvýhodnené produkty a to na základe spolupráce tejto banky s vybranými profesijnými združeniami a komorami, 
medzi ktoré banka zaradila aj našu komoru. 
Členovia KGK tak môžu využívať podobné výhody ako členovia napr. Notárskej komory, Slovenskej komory daňových 
poradcov, SKSI, Slovenskej komory advokátov a niektorých ďalších. 
  
Podľa informácií z VÚB sa v praxi môže jednať o odpustenie alebo zníženie rôznych poplatkov, alebo zníženie 
úrokových sadzieb na niektoré produkty. 
  
O podrobnostiach sa informujte na pobočkách VÚB vo Vašom regióne. 
Budeme sa snažiť zistiť ďalšie podobné informácie aj z iných bánk. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 37/2014. 
autor: Ing Miroslav Hudec, 30.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovný  internetový odkaz na článok ZZGK  k  novonavrhovaným zákonom: 
 
http://www.teraz.sk/ekonomika/zzgk-navrhy-zakonov-ohrozuju-ochranu/82553-clanok.html 

 

 

Zároveň upozorňujeme na to, že k uvedenej preblematike sa uskutočnila tlačová konferencia ZZGK za účasti TA3. 
V prípade, ak sa nám podarí vopred dozvedieť termín možného televízneho vysielania záznamu z tejto konferencie, 
budeme Vás o tomto vysielaní informovať. 
 
 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 38/2014. 
autor: kancelária komory, 30.04.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovný  internetový odkaz na článok ZZGK  k  novonavrhovaným zákonom: 
 
http://aktualne.atlas.sk/navrat-k-meraniu-spred-sto-rokov-pozemky-budu-zaznacene-s-este-vacsou-
nepresnostou/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/ 
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Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 39/2014. 
autor: kancelária komory, 02.05.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy na správy z nedávneho obdobia, týkajúce sa našej 
profesie: 
 
http://magazin.reality.sme.sk/c/7186669/urad-geodezie-odmieta-kritiku-ze-sa-v-merani-hranic-pozemkov-vracia-
spat.html 
 
http://openiazoch.zoznam.sk/cl/144342/Navrhy-zakonov-ohrozuju-ochranu-vlastnictva-a-hodnovernost-katastra  
 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 40/2014. 
autor: kancelária komory, 14.05.2014 
  
Dávame Vám do pozornosti internetový odkazy na elektronickú formu odborného a vedeckého časopisu GaKO:  
http://egako.eu/ 
 
Aktuálne číslo 5/2014 je venované 11. medzinárodnej konferencii o katastri nehnuteľností. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 41/2014. 
autor: Ing. Jozef Pobjecký, 15.05.2014 
  
Dňa 29.04.2014 členovia Disciplinárnej komisie komory Ing. Pobjecký, Ing. Leitmann a Ing. Macháček vykonali 
kontrolu kvality, úplnosti a použitia správnej autorizačnej pečiatky odovzdávanej dokumentácie ku kolaudácii na 
stavebných úradoch v Skalici a v Senici.  
Možno konštatovať, že neboli zistené žiadne závažné pochybenia.  
  
Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Jozef Pobjecký, pobjecky@geomost.sk   
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 42/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 23.04.2014 
  
V dňoch 15. a 16. mája 2014 sa v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej - Papierničke uskutočnila 
11. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností. Základnú informáciu o konferencii nájdete na webovej 
stránke 
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov na adrese http://www.ssgk.sk/XIKK.htm. 
Aktuálne elektronické číslo 5/2014 Geodetického a kartografického obzoru, venované tejto konferencii, 
nájdete na adrese http://egako.eu/wp-content/uploads/2014/05/gako_2014_05.pdf. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 43/2014. 
autor: Ing. Jozef Piroha, 19.05.2014 
 
Dávame Vám do pozornosti nasledovné internetové odkazy z nedávneho obdobia: 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/pri-scelovani-pody-vam-ju-neukradnu-pri-vydrzani-mozu-618057 
 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/scelovanie-rozdrobenej-pody-u-nas-zaspalo-pre-nedostatok-penazi-
618058 
 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/strata-pody-nehrozi-pozrite-si-dalsie-novinky-618063 
 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/ako-sa-branit-pri-hrozbe-straty-pody-618064 
 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/pozemkovy-chaos-sa-na-slovensku-neodstranil-618128 
 
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/rozdrobenu-podu-chce-stat-spojit-zmenou-zakona-618054 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 44/2014. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 20.05.2014. 
 
Dňa 13.05.2014 sa Ing.Ján Hardoš za komoru zúčastnil verejného odpočtu činnosti GKÚ za rok 2013.  
Bližšie informácie sa dozviete vo výročnej správe GKÚ: http://www.gku.sk/docs/VS_GKU_2013.pdf 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 45/2014. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 20.05.2014. 
 
Dňa 13.05.2014 sa Ing.Ján Hardoš a Ing. Jozef Pobjecký v sídle komory zúčastnili stretnutia so zástupkyňou Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚMNS SR) Ing. Vajdovou. Predmetom stretnutia 
bola možnosť uzavretia zmluvy medzi komorou a ÚNMS SR a odbere balíka noriem pre členov komory (z oblasti 
GaK, GIS, stavebníctva, PPÚ a pod.) zo servera SÚTN. Každý člen komory by mal možnosť, po zadaní 
autentifikačných údajov, otvoriť ktorúkoľvek normu z balíka priamo na serveri SÚTN, (do 30 noriem za 24 hod.), resp. 
stiahnuť na svoj lokálny disk a 1x vytlačiť. Jednalo by sa o balík cca do 170 - 200 noriem. Ročný poplatok za túto 
službu pre 1 osobu by bol cca na úrovni ceny jednej normy zakúpenej individuálne. O detailoch sa bude ešte rokovať. 
Komora plánuje túto zmluvu uzavrieť čo najskôr, tak aby služba bola funkčná už od 1.7.2014.  

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 46/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 21.05.2014 
 
Dávame Vám do pozornosti nasledovný internetový odkaz z nedávneho obdobia: 
 
http://www.ta3.com/clanok/1040044/geodeti-maju-vazne-vyhrady-voci-pripravovanemu-katastralnemu-
zakonu.html 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 47/2014. 
autor: Ing. Jozef Pobjecký, 02.06.2014 
  
Dňa 26.05.2014 sa členovia DK KGK Ing. E. Leitmann a Ing. J. Pobjecký zúčastnili rokovania na Slovenskej stavebnej 
inšpekcii, Inšpektorát Bratislava, kde prezentovali kontrolné meranie, na ktoré boli SSI vyzvaní. Kontrolné meranie 
potvrdilo správnosť vytýčenia AGaK, ako aj realizácie objektu. Vedenie SSI ocenilo náš aktívny prístup a uvítalo náš 
návrh na ďalšiu spoluprácu. 
  
Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Jozef Pobjecký, pobjecky@geomost.sk   
 
 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 48/2014. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 04.06.2014. 

 
V sobotu dňa 31.06.2014 sa Ing. Ján Hardoš, na pozvanie predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov 
(SKSI), zúčastnil verejnej časti VZ SKSI ako hosť. VZ sa konalo v Bratislave v aule Stavebnej fakulty STU. Vo 
svojom príhovore k účastnikom VZ informoval o súčasnej situácii v Komore geodetov a kartografov a prebiehajúcich 
legislatívnych procesoch a okrem iného spomenul aj aktuálny proces revízie regulovaných povolaní v štátoch EÚ 
iniciovaný Európskou komisiou. Po skončení verejnej časti VZ sa Ing. Hardoš spolu s ďalšími hosťami (rektor STU, 
predseda SKSI, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, predseda Slovenskej živnostenskej komory, 
dekani Stav. fakúlt STU v Bratislave, Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach) zúčastnili neformálneho 
stretnutia v priestoroch dekanátu Stav. fakulty STU, ktoré zorganizoval prof. Kopáčik - dekan Stav. fakulty STU. 
Účastníci stretnutia si v neformálnej diskusii vymenili názory na mnohé súčasné pálčivé otázky podnikania, legislatívy, 
honorárových poriadkov a školstva.  

 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 49/2014. 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 04.06.2014. 

28.5.2014 sa konalo prvé rokovanie odborných garantov a organizačného výboru 22. slovenských 
geodetických dní (SGD). Predmetom rokovania bolo zhodnotenie skúseností z 21.SGD, informácia o mieste 
a termíne konania 22.SGD a stanovenie základných tematických blokov. 22. SGD sa budú  konať v hoteli Holiday Inn 
v Žiline v dňoch 6. - 7.11.2014. Obsahom podujatia budú tieto témy: informácie z odboru geodézia a kartografia, 
uplatňovanie nových technológií, so zameraním na hromadný zber dát, historické reminiscencie v odbore, tematický 
blok projekty pozemkových úprav bude spojený s diskusným fórom a záverečným blokom budú študentské práce 
z oblasti geodézie, katastra a GIS. Súčasťou 22. SGD bude aj výstava meračskej techniky a spoločenský večer. 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 50/2014. 
autor: Ing Peter Repáň, 11.06.2014 
  
Na základe dotazov viacerých našich členov vás informujeme, že k novele zákona č. 330/1991 o pozemkových 
úpravách sa organizujú dve odborné akcie, a to agentúrou Asertív - „Novela zákona o pozemkových úpravách 

v praxi“ (pozvánku ste obdržali dňa 9.6.2014), a Komorou pozemkových úprav – „Školenie k novele zákona č. 

330/1991 o pozemkových úpravách“, ktorá sa uskutoční dňa 26.6.2014 v Banskej Bystrici (pozvánku prikladáme). 
Akcia organizovaná agentúrou Asertív je určená pre širšiu odbornú verejnosť a negeodetov. 
Akcia organizovaná KPU je určená hlavne pre projektantov pozemkových úprav a pre geodetov a kartografov. 
Za účasť na týchto akciách sa členom našej komory pripíšu body do vzdelávania. 
 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 51/2014. 
autor: Ing. Vladimír Vázal, 12.06.2014 
 
Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo zasadanie dozornej rady KGK. Na zasadaní boli prerokované plnenia uznesení DR, 
plnenia uznesení VZ, výsledky kontroly činnosti orgánov komory, čerpanie rozpočtu komory a kontrola hospodárenia s 
finančnými prostriedkami komory. 

mailto:pobjecky@geomost.sk


Posúdenie čerpania rozpočtu komory a kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami komory za prvý štvrťrok 
2014 v zmysle čl. 7 štatútu DR bolo vykonané dňa 3. júna 2014. Výsledky kontroly potvrdzujú správnosť a pravdivosť 
vykazovaných a evidovaných údajov a čerpanie rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom. 

Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Vladimír Vázal,  vladimir.vazal@enel.com .  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 52/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 19.06.2014 
 
Dávame Vám do pozornosti nasledovný internetový odkaz z nedávneho obdobia: 

 
http://www.zive.sk/clanok/96519/predaj-pozemku-je-mozny-len-s-windows-a-obcianskym-preukazom-s-cipom 
 
Budeme sa snažiť aj naďalej podobné odkazy vyhľadávať a informovať Vás o nich takouto formou. 
Ak nájdete aj Vy niečo dôležité a zaujímavé pre členov komory, informujte o tom prosím kanceláriu komory. 

 
 
 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 53/2014. 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 03. 07. 2014 
 
Aplikácia na vydávanie časti SPIKN vo formáte FÚVI podľa výrezu VGI pre zhotoviteľov geometrických plánov je zo 
strany VÚGK pripravený na testovaciu prevádzku. 
Pod záštitou podpredsedu ÚGKK Ing. Suchého bude v najbližších dňoch aplikácia nasadená do testovacej prevádzky 
v okresoch Malacky, Skalica a Nitra. Zhotovitelia žiadajúci údaje z dokumentácie, môžu požiadať aj o údaje SPIKN k 
výrezu VGI. 
Ak sa nevyskytnú problémy s aplikáciou, bude nasadená celoplošne – termín zatiaľ nie je známy. Keďže ide o 
jednoduchú aplikáciu, predpokladáme, že test nebude dlhší ako 1 mesiac. 

Bližšie informácie u Ing. Vladimíra Raškoviča – rasko@gok.sk. 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 54/2014. 
autor: Ing. Miroslav Hudec, 7.7.2014 
 
Dňa 1.7.2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu zákona o geodézii a kartografii a novele 
zákona o komore geodetov a kartografov so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie (ZZGK). V rámci 
partnerských vzťahov medzi ZZGK a KGK sa rokovania zúčastnil člen predstavenstva Ing. Miroslav Hudec. Väčšina 
pripomienok postúpila s trvajúcimi rozpormi do ďalšieho kola konania s účasťou štatutárov.  

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 55/2014. 
autor: Ing. Miroslav Hudec, 07.07.2014 

Dňa 3.7.2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu katastrálneho zákona, zákona o geodézii a 
kartografii a novele zákona o komore geodetov a kartografov so zástupcami verejnosti (hromadné pripomienky) . 
Zástupcom verejnosti v zmysle podaných hromadných pripomienok je Komora geodetov a kartografov (KGK). 
Rokovaciu skupinu viedol predseda predstavenstva KGK Ing. Ján Hardoš. Rokovania sa ďalej zúčastnili : Ing. Anna 
Holá, Ing. Marián Bulla, prof. Ing. Alojz Kopáčik,PhD, Ing. Miroslav Hudec. Interný záznam z rokovania viedla 
tajomníčka komory Ing. Ingrid Geisseová. Rokovanie prebiehalo vo vecnej atmosfére. Väčšina pripomienok verejnosti 
a komory nebola akceptovaná a postúpila s trvajúcimi rozpormi do ďalšieho kola konania s účasťou štatutárov.  
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Krátka správa z činnosti komisie pre KN a PÚ č. 56/2014. 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 02.10.2014 
 
Podľa vyjadrenia podpredsedu ÚGKK Ing. Ľubomíra Suchého, si budú môcť komerční geodeti najneskôr od 
15.10.2014 žiadať k výrezom VGI poskytovaným ku geodetickým prácam aj zodpovedajúce údaje SPIKN vo 
výmennom formáte FPU. 
V súčasnosti prebieha školenie pracovníkov katastrálnych odborov na obsluhu aplikácie a implementácia drobných 
opráv a autorizačnej rutiny. 

Bližšie informácie je možné získať u Ing. V. Raškoviča (rasko@gok.sk) 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 57/2014. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.10.2014 
  
Vo štvrtok 2. 10.2014 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na zasadaní boli 

prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, ďalší postup po prieskume záujmu členskej základne 

o elektronický odber noriem, príprava budúceho valného zhromaždenia, stav príprav 22. SGD, správa o plnení 
rozpočtu za prvý polrok 2014. Predstavenstvo sa tiež zaoberalo aj aktuálnou situáciou v legislatívnej oblasti 
v odbore geodézia a kartografia a prebehlo rokovanie o ďalšom spoločnom postupe.  
Na základe prijatého odstúpenia Ing. Mariána Bullu z funkcie člena predstavenstva  a z pozície regionálneho zástupcu 
pre Žilinský kraj, boli v zmysle volebného poriadku oslovení ďalší kandidáti v poradí z posledných volieb. Prijatie 

funkcie člen predstavenstva potvrdil Ing. Andrej Gargalovič. Novým regionálnym zástupcom pre Žilinský kraj bol 

menovaný Ing. Vladimír Stromček.  
Bližšie informácie je možné získať u členov predstavenstva. 

 
 
 
Krátka správa  č. 58/2014 
autor: Ing. Ján Hardoš, 10.10.2014 
 
Naša partnerská komora – SKSI podala hromadnú pripomienku na Portáli právnych predpisov Ministerstva 
spravodlivosti SR k novelizácii zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch. Prosíme našich členov, ktorí sú ochotní  kolegiálne podporiť našu partnerskú komoru, aby tak urobili 
najneskôr do 20.10.2014, kedy je uzávierka všetkých pripomienok.  
Postup:  
1) Zadať v prehliadači adresu Portálu právnych predpisov  https://lt.justice.gov.sk . Dostanete sa na Hlavnú stránku 
Portálu. V spodnej časti obrazovky nájdete všetky aktuálne hromadné pripomienky. Po kliknutí na hromadnú 
pripomienku Slovenskej komory stavebných inžinierov sa dostanete na znenie novelizácie zák. č.138/1992, ako aj 
k zneniu samotnej pripomienky SKSI. 
2) Ak sa chcete pridať k podporovateľom tejto pripomienky, treba sa v ľavej hornej časti Hlavnej stránky 
prihlásiť  (meno, heslo), ktoré je to isté, aké ste použili v minulosti pri predchádzajúcich podporách alebo 
pripomienkach k rôznym zákonom. Pokiaľ ste nikdy predtým neboli prihlásení, je potrebné sa najskôr registrovať. 
Výhody registrácie nájdete na stránke Portálu. Jedine po prihlásení, resp. registrácii možno podporiť akúkoľvek 
hromadnú pripomienku alebo aj dať individuálnu pripomienku k akémukoľvek zákonu. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 59/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 13.10.2014 
  
V dňoch 6. až 8. októbra 2014 sa viacerí členovia našej komory zúčastnili XX. medzinárodných česko-poľsko-
slovenských geodetických dní v Berlíne. 
Medzi množstvom referátov odznel aj príspevok „Vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností 
na území Slovenskej republiky“. 
Príspevok pojednával o právnej úprave vykonávania a overovania vybraných geodetických a kartografických činností, 
uvádzal ich definície a rozdelenie. 
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Pojednával aj o autorizačnom overovaní výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností 
autorizovanými geodetmi a kartografmi, ktorí sú povinnými členmi Komory geodetov a kartografov, ako aj o ich 
úradnom overovaní. Uvádzal aj stručné informácie o Komore geodetov a kartografov, jej histórii a súčasnej činnosti. 
Prezentáciu prikladáme.  
 
Viac informácii môže poskytnúť autor referátu Ing. Peter Repáň. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 60/2014. 
autor: Ing. Miroslav Hudec, 22.10.2014 
 
Dňa 20.10.2014 sa na pôde AZZZ SR uskutočnila tlačová konferencia signatárov  Spoločného vyhlásenia k návrhu 
zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov  a návrhu zákona o geodézii a kartografii a o zmene 
a doplnení zákona NR SR č. 216/1996 Z. z o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.  
Komentáre predniesli Ing. V. Uhlík a Ing. J. Kožár (obaja AZZZ SR), prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. (SvF STU v Bratislave), 
Ing. J. Hardoš (KGK) a Ing. D. Ferianc (SSGK). Účastníci konferencie vysvetlili zástupcom médií problematiku riešenú 
danými návrhmi, prezentovali svoje pripomienky voči predloženým návrhom zákonov a takisto svoje výhrady k 
spôsobu vedenia legislatívneho procesu zo strany ÚGKK SR. 
Text spoločného vyhlásenia nájdete na stránke komory 
http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/legislativa/2014/#c1346 , resp. v najbližšom čísle časopisu Slovenský 
geodet a kartograf, kde budú k tomuto vyhláseniu uverejnené aj rozhovory s Ing. J. Hardošom, predsedom KGK a Ing. 
V. Uhlíkom, predsedom ZZGK.  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 61/2014. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.10.2014 

Dňa 21.10.2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo rozporové konanie na úrovni štatutárnych zástupcov k zásadným 
pripomienkam Komory geodetov a kartografov uplatnenými v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
k materiálom „Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov“ a „Návrh zákona o geodézii a 
kartografii a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 216/1996 Z. z o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších 
predpisov“.  
Rokovania sa zúčastnili predseda predstavenstva komory Ing. Ján Hardoš a člen predstavenstva Ing. Miroslav Hudec. 
Interný záznam z rokovania viedla tajomníčka komory Ing. Ingrid Geisseová.  
Na rokovaní boli detailne prerokované pripomienky týkajúce sa charakteru definícií pojmov, pričom v dvoch 
pripomienkach bol rozpor odstránený a jedna pripomienka bola preklasifikovaná zo zásadného charakteru na 
obyčajnú. 
Ostatné zásadné pripomienky komory k obidvom návrhom nových zákonov ako aj k novelizácii zákona o komore 
súvisiace s geodetickými a kartografickými činnosťami neboli zo strany úradu akceptované a návrhy zákonov sú 
predkladané do ďalšieho legislatívneho procesu s rozpormi.  

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 62/2014.  
autor: Ing. Miroslav Hudec, 27.10.2014 

Dňa 22.10.2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo rozporové konanie na úrovni štatutárnych zástupcov ÚGKK SR a ZZ GK 
k zásadným pripomienkam ZZ GK uplatneným v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálom 
„Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov“ a „Návrh zákona o geodézii a kartografii 
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 216/1996 Z. z o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“.  
Rokovania sa zúčastnili za ZZ GK Ing. V. Uhlík a Ing. J. Kožár a ďalší rokujúci, delegovaní AZZZ SR. Na základe dohody o 
spolupráci medzi ZZ GK a KGK bol do rokovacej skupiny prizvaný aj člen predstavenstva KGK Ing. M. Hudec.  
S výnimkou odstránených rozporov v niekoľkých pojmoch (na základe výstupov z rokovania terminologickej komisie) 
budú oba návrhy zákonov pokračovať do ďalšieho legislatívneho procesu s drvivou väčšinou zásadných rozporov.  

http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/legislativa/2014/#c1346


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 63/2014.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 11. 2014 
 
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva dňa 27. 11. 2014. 
V prípade návrhov na riešenie Vami vybranej problematiky na zasadaní, informujte svojho regionálneho zástupcu, 
ktorý Vašu požiadavku predloží na zasadaní. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 64/2014.  
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 28. 11. 2014 

Katastrálna komisia KGK v snahe operatívneho riešenia problémov pri prácach preberaných do štátnej dokumentácie 
chce zozbierať Vaše skúsenosti a podnety na riešenie. Išlo by o niekoľko okruhov: 

1. Technológia a výklad náležitostí geometrických plánov, 
2. Proces a lehoty úradného overovania,  
3. Organizačné problémy ( vstup do dokumentácie, konzultácie na KO....) 

 
Vaše podnety zostavíme do blokov, pokúsime sa nájsť a navrhnúť riešenie jednotlivých problémov a následne sa 
pokúsime celý elaborát prejednať na ÚGKK. Výsledkom by mala byť zápisnica, resp. usmernenie, ktorá by vznikla ako 
konsenzus komerčnej sféry a štátnej správy na úseku katastra. 
Podnety a problémy zasielajte na e-mailovú adresu kancelárie KGK do 23.12.2014. Okrem popisu problému tiež 
uveďte, na ktorom KO nastal problém. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti kancelárie komory č. 65/2014  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01. 12. 2014 
 
Informácia o ponuke zamestnania: 
Rakúska geodetická spoločnosť GEODATA (www.geodata.at) hľadá pre práce v nemecky hovoriacich krajinách 
geodetov s praxou.  
Ak by mal niekto záujem o stabilné zamestnanie v tejto spoločnosti, kontaktujte Ing. Petra Štefka: 0905 206 345, 
peter.stefko@geoconsult.sk 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 66/2014  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03. 12. 2014 
 
Informácia o spracovaní novej podstránky na webe KGK – Odborná pomoc členom. 
Predstavenstvo komory na svojom zasadaní rozhodlo o zverejňovaní odbornej pomoci členom KGK, ktoré boli 
spracované na základe individuálnych požiadaviek členov KGK a zatiaľ zasielané len im.  
V prílohe tejto krátkej správy uvádzame stanovisko k autorizačnému overovaniu  jednoduchých a drobných stavieb 
(prípojky inžinierskych sietí) a k meraniu kubatúry. 
V prípade, ak niekto z členov potrebuje vydané odborné stanovisko k ďalšiemu využitiu, obráťte sa na kanceláriu 
komory pre jeho spracovanie. 
 
Prikladáme link na webovú stránku: http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/odborna_pomoc_clenom/ 
Vytvorená podstránka je prístupná pre registrovaných a prihlásených členov komory. 
 
 
 
 
 
 
 



Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 67/2014. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 5.12.2014 
  
Vo štvrtok 27. 11.2014 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na zasadaní boli 
prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, zhodnotenie 22. SGD, stav legislatívnych návrhov nových 
zákonov, zabezpečenie valného zhromaždenia v roku 2015 a správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2014.  

Na námet skúšobnej a autorizačnej komisie sa v roku 2015 zaradí do plánu odborných podujatí prípravný kurz pre 
uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej geodézie, s možnosťou dobrovoľnej účasti členov komory. Kurz bude 
považovaný za komplexnú odbornú akciu, s adekvátnym bodovým hodnotením, v rámci schváleného systému 
vzdelávania. 
  
Členovia Komisie pre KN a PÚ navrhujú v roku 2015 usporiadať odbornú akciu z oblasti katastra nehnuteľností, 
pričom v programe budú zaradené podnety a problematika úradného overovania od členov komory. Odborná akcia 
by sa uskutočnila v rámci regionálnych stretnutí.  
  
Na webovej stránke komory bude vytvorená nová podstránka – Odborná pomoc členom. 
  
Spracovaný bude informačný list o novej povinnosti komory poskytnúť Sociálnej poisťovni zoznamy AGaK. 
  
Termín budúceho valného zhromaždenia predpokladáme 27. 3. 2014. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 68/2014. 
autor: Ing. Jozef Pobjecký, 12.12.2014 
 
Dňa 09.12.2014 sa zúčastnili členovia DK KGK (Ing. Paulen, Ing. Leitmann, Ing. Pobjecký) na pracovnom stretnutí na 
ÚGKK SR s riaditeľkou OKI Ing. I. Zemkovou a s riaditeľom katastrálneho odboru Ing. E. Ondrejičkom. Predmetom 
stretnutia bolo zadefinovanie kompetencií v súvislosti s posudzovaním kvality a vyhotovovania vybraných 
geodetických a kartografických činností v nadväznosti na ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a 
disciplinárneho poriadku. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti kancelárie komory č. 69/2014. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.12.2014 
 
Informácie k novele sociálneho poistenia –  Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné 
nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a nová povinnosť 
pre Komoru geodetov a kartografov poskytnúť Sociálnej poisťovni údaje zo zoznamu autorizovaných geodetov 
a kartografov.  
 
V prílohe správy definujeme povinnosti Sociálnej poisťovne voči SZČO k oznamovaniu vzniku povinného poistenia 
a odvodových povinností na sociálne poistenie od 1.1.2015.  
Komora je povinná sprístupniť údaje ohľadom vydaných oprávnení na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta 
a kartografa podľa § 2 písm. b) zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov zo zoznamu 
autorizovaných geodetov a kartografov, ktorý vedie KGK, v elektronickej forme. 
Prikladáme link na webovú stránku: 
http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/legislativa/2014/#c1356  
 
Na základe našej povinnosti poskytovať zmenové dávky najneskôr do 15 dní od dátumu zmeny, pozastavenie alebo 
ukončenie členstva v komore bez úhrady členského príspevku v roku 2015, oznámte kancelárii komory najneskôr 
do 15.1.2015. 
 
 
 



Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 70/2014. 
autor: Ing. Peter Repáň, 16.12.2014 
  
Na základe podnetu nášho člena a vlastnej iniciatívy pripravilo predstavenstvo spolu s právnou kanceláriou vzor 
Reklamačného poriadku geodetickej a kartografickej spoločnosti, poskytujúcej služby fyzickým osobám – občanom. 
Zjednodušene povedané: každý, kto vyhotovuje geometrické plány pre fyzické osoby – občanov, musí takýto 
reklamačný poriadok mať, pričom kontrolné orgány jeho absenciu sankcionujú. Vzor reklamačného poriadku aj so 
stručnými pokynmi na jeho úpravu a využívanie a inými povinnosťami prikladáme. 
Prikladáme link na webovú stránku:  http://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/odborna_pomoc_clenom/#c1357  
 
Viac informácii môže poskytnúť Ing. Peter Repáň. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 71/2014.  
autor: Ing. Ján Hardoš, 19.12.2014 
 
V súvislosti s prebiehajúcim legislatívnym procesom okolo návrhu nového zákona ÚGKK SR o geodézii a kartografii, 
ktorým sa novelizuje aj zákon č.216/1995 o Komore geodetov a kartografov a návrhu nového zákona o katastri 
nehnuteľností, prebehlo v posledných dňoch viacero dôležitých rokovaní. 
 
8.12.2014 sa na Úrade vlády uskutočnilo rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR (HSR SR), ktorého sa 
zúčastňujú sociálni partneri vlády (zamestnávatelia – AZZZ SR, RÚZ, odbory - KOZ, zástupcovia miest a obcí – ZMOS 
a dotknuté ministerstvá), kde okrem iného boli prerokované aj nové návrhy vyššie spomenutých zákonov, ktoré na 
rade predkladalo vedenie ÚGKK SR. Na pozvanie člena HSR SR - Asociácie zamestnávateľských zväzov a 
združení  (AZZZ SR) a člena AZZZ SR – Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Ing. Uhlíka boli na jednanie 
rady prizvaní aj zástupcovia odbornej verejnosti  (Ing. Hardoš - predseda predstavenstva KGK a za akademickú obec - 
Prof. Ing. Kopáčik, PhD, dekan Stav. fakulty STU). Títo na rade postupne vo svojich vystúpeniach prezentovali hlavné 
okruhy zásadných pripomienok  odbornej verejnosti a výhrady voči týmto zákonom. ÚGKK SR bol na rokovaní 
vyzvaný na stiahnutie návrhov, kvôli veľkému množstvu zásadných pripomienok, ktoré sa nepodarilo odstrániť 
v rozporových konaniach.  Po dlhej diskusii HSR SR uzavrela prerokovávanie týchto návrhov, ktoré prechádzajú do 
ďalšieho legislatívneho procesu (Legislatívna rada vlády) s nevyriešenými zásadnými rozpormi. Vo  svojich záveroch 
rada ďalej  konštatovala, že rozdielne názory sa nepodarilo odstrániť a odporučila pokračovať v komunikácii medzi 
predkladateľom zákonov a zástupcami odborníkov na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, za 
osobnej účasti p. ministra, aby sa tam na neutrálnej pôde pokúsili o hľadanie konsenzu a odstránenie zásadných 
rozporov.  
 
12.12.2014 sa na ÚGKK SR uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami odbornej verejnosti (Hardoš, Uhlík, Kopáčik) 

a vedením úradu, kde obidve rokovacie strany nedospeli k spoločnej predstave konsenzu. Úrad bol ochotný ustúpiť 

iba v jedinom bode a to v nepovinnom členstve v KGK pre AGK autorizačne overujúcich v katastri výmenou za 

stiahnutie všetkých ostatných zásadných pripomienok rovnako dôležitých pre odbornú verejnosť.  

15.12.2014 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) v zmysle odporúčaní z HSR SR, 

uskutočnilo ďalšie rokovanie, pod priamym vedením ministra pôdohospodárstva, medzi vedením ÚGKK SR 

a odbornou verejnosťou (Hardoš, Uhlík, Kopáčik).  Zástupcovia odbornej verejnosti predložili konkrétne návrhy na 

odstránenie zásadných pripomienok, ktoré pozostávali z predpokladu, že ak úrad akceptuje časť zo sporných 

legislatívnych a odborných ustanovení návrhov zákonov (rozdelenie odboru GaK a geodetických a kartografických 

činností, zmena zákona o Komore geodetov a kartografov a časť odborných a technických ustanovení zákonov), 

ostatné zásadné pripomienky sa preklasifikujú na obyčajné a zákony pôjdu do ďalšieho legislatívneho procesu bez 

rozporov. Táto korektná a ústretová ponuka odbornej verejnosti predstavovala ústupok skoro z polovice zásadných 

pripomienok. Napriek dlhému a ťažkému rokovaniu sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus a úrad neustúpil 

požiadavkám odbornej verejnosti, neakceptoval predložené návrhy na prepracovanie zákonov. Neakceptoval ani 

výzvu, aby zákony stiahol z legislatívneho procesu a začal nové rokovania. Minister na záver odporučil, aby úrad 

a zástupcovia odbornej verejnosti ešte rokovali a dosiahli dohodu, vyhlásil že takto predložené návrhy zákonov bez 

konsenzu nepredloží na rokovanie NR SR.  


