
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 1/2015.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19. 1. 2015 

 
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva dňa 22. 1. 2015. 
V prípade návrhov na riešenie Vami vybranej problematiky na zasadaní, informujte svojho 
regionálneho zástupcu, ktorý Vašu požiadavku predloží na zasadaní. 
 
Predbežný program zasadania: 
1. Kontrola plnenia uznesení. 
2. Korešpondencia, rôzne.  
3. Príprava VZ v Hornom Smokovci. 
4. Zabezpečenie účasti na FIG 2015. 
5. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014. 
6. Novely zákonov č. 215/1995 a 162/1995. 
7. Rozhodnutia o vydaní oprávnení. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 2/2015. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.1.2015 

  
Vo štvrtok 22. 1.2014 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na zasadaní 
boli prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, v rôznom námety členov komory, 
príprava VZ v Hornom Smokovci, zabezpečenie účasti na FIG 2015, vyhodnotenie rozpočtu za rok 
2014, stav legislatívnych návrhov nových zákonov a rozhodnutia o vydaní oprávnení. 

Predstavenstvo komory predložilo predsedovi Disciplinárnej komisie komory návrh na disciplinárne 
konania pre členov komory, ktorý si nesplnili povinnosti sústavného vzdelávania za hodnotiace 
obdobie 2011 – 2013. 
 
Návrh nového zákona ÚGKK SR o geodézii a kartografii, ktorým sa novelizuje aj zákon č.216/1995 
o Komore geodetov a kartografov a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností boli 13. 1. 2015 
prerokovávané na zasadaní Legislatívnej rady vlády SR. Legislatívna rada prerušila rokovanie o týchto 
návrhoch zákonov, odporučila predkladateľovi návrhy dopracovať o jej pripomienky 
a odporúčania, pokúsiť sa o odstránenie zásadných rozporov a opätovne ich predložiť na rokovanie 
Legislatívnej rady. 
  
Spracovaná bude krátka správa k právnemu postaveniu AGaK v sociálnom poistení. 
 
Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 3/2015 
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 12.2.2015 

  
Na základe prijatého uznesenia Skúšobnej a autorizačnej komisie (SaAK) 1/2013, ako aj na základe 
výzvy členov, ktorá odznela opakovane na VZ KGK v rámci diskusie, jej členovia pripravili informačný 
materiál o najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkoch v projektoch predkladaných na kvalifikačné 
skúšky z inžinierskej geodézie. Materiál tvorí prílohu krátkej správy a je umiestnený na webovej 
stránke KGK 



http://www.kgk.sk/infoblok/kvalifikacne_skusky_z_ig/nedostatky_v_projektoch_predkladanych_na_
kvalifikacnu_skusku/ 
 
SaAK sa tak usiluje o zvýšenie kvality projektov a dokumentácie, ktorej výsledky sú v súlade s platnou 
legislatívou členmi KGK overované. Uvedené nedostatky sa vlastne týkajú hlavne samotných AGaK, 
ktorí sa na projektoch (prácach) priamo zúčastňujú, resp. sú vykonávané pod ich vedením a tieto 
elaboráty aj autorizačne overujú. Predkladané projekty ku skúškam sú zároveň spätnou väzbou pre 
SaAK KGK, ako členovia komory – AGaK fungujú v praxi a ktorých nedostatkov sa pri svojej činnosti 
majú vyvarovať. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 4/2015.  
autor: Ing. Ján Hardoš, 10.03.2015 
 
Dňa 27.02.2015 sa na pôde komory uskutočnilo rokovanie medzi Ing. Hardošom a ďalšou 
firmou  zabezpečujúcou elektronické sčítavanie hlasov vo voľbách. V úvodnom rokovaní zástupcovia 
firmy predstavili svoje možnosti a referencie a Ing. Hardoš ich detailne oboznámil s predstavou 
a potrebami komory pri tajnom hlasovaní do orgánov komory počas valného zhromaždenia ako aj s 
volebným poriadkom komory. V ďalšom kroku, po naštudovaní poskytnutých materiálov, sa firma 
pokúsi upraviť svoj software pre potreby komory, pripraví prezentáciu a cenovú ponuku. Rokovania 
s viacerými firmami sa uskutočňujú už v tomto roku, nakoľko najneskoršie na VZ KGK v r. 2016 bude 
potrebné schváliť upravený volebný poriadok so zakomponovanou formou elektronického sčítavania 
hlasov. Celá aktivita smeruje k tomu, aby volebná komisia bola v budúcnosti odbremenená od 
prácneho a dlhotrvajúceho ručného sčítavania hlasov, čo jej znemožňuje reálnu účasť na 
popoludňajšom programe VZ. Volebnej komisii však kontrolná a garančná funkcia nad priebehom 
volieb zostane. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 5/2015.  
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 24.03.2015 
 
Dňa 20.3.2015 bol na pôde ÚGKK SR (úrad) prerokovaný materiál Problémy pri vyhotovovaní 
geometrických plánov zozbierané z praxe, podklad pre stanovenie záväzného technologického 
riešenia pre celú SR (tvorí prílohu e-mailu). Za komoru sa rokovania zúčastnili Ing. Vladimír Raškovič, 
za úrad Ing. Ľubomír Suchý, Ing. Erik Ondrejička, Ing. Michal Leitman a Ing. Dušan Hanus. Výsledkom 
bude materiál s odpoveďami úradu na jednotlivé body. 
Bližšie informácie bude možné získať na sobotňajšom valnom zhromaždení. 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2015.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25. 3. 2015 

 
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva dňa 27. 3. 2015. 
V prípade návrhov na riešenie Vami vybranej problematiky na zasadaní, informujte svojho 
regionálneho zástupcu, ktorý Vašu požiadavku predloží na zasadaní. 
 
Predbežný program zasadania: 

1. Kontrola plnenia uznesení. 
2. Korešpondencia, rôzne. 

http://www.kgk.sk/infoblok/kvalifikacne_skusky_z_ig/nedostatky_v_projektoch_predkladanych_na_kvalifikacnu_skusku/
http://www.kgk.sk/infoblok/kvalifikacne_skusky_z_ig/nedostatky_v_projektoch_predkladanych_na_kvalifikacnu_skusku/


3. Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia. 
4. Ročná účtovná závierka. 
5. Daňové priznanie.  
6. Rozhodnutia o vydaní oprávnení. 

 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2015.  
autor: Ing. Ján Hardoš, 26.03.2015 
 
Dňa 02.03.2015 Ing. Hardoš inicioval stretnutie s predsedom Hlavného banského úradu (HBÚ) JUDr. 
Ing. Petrom Kúkelčíkom. Dôvodom žiadosti o stretnutie Komory geodetov a kartografov s predsedom 
HBÚ je vyjasnenie si vzájomných kompetencií medzi AGK a hlavnými banskými meračmi, resp. 
banskými meračmi, pri výstavbe cestných a železničných tunelov v rôznych fázach výstavby (razenie 
tunelov a prieskumných tunelových štôlní, prepájanie polygónových ťahov a nivelačných ťahov v už 
vyrazených tuneloch a štôlňach a ich prepojenie na následnú infraštruktúru na povrchu, kontrolné 
merania, stavebná dokumentácia skutočného vyhotovenia a podobne). Tunely sú totiž v zmysle 
stavebného zákona inžinierskymi stavbami, ale zároveň v zmysle banského zákona sú aj banskými 
stavbami. Predseda HBÚ túto iniciatívu prijal pozitívne a navrhol, aby sa osobné stretnutie 
predstaviteľov KGK a HBÚ konalo v najbližšom možnom čase po tom, ako si dá HBÚ vypracovať 
právnu analýzu k tejto problematike.  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 8/2015. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.4.2015 
  

V piatok 27. 3.2015 sa stretlo v Hornom Smokovci na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na 

zasadaní boli prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, organizačné zabezpečenie 

VZ v Hornom Smokovci, ročná účtovná závierka, daňové priznanie a rozhodnutia o vydaní 

oprávnení. 

Na námet skúšobnej a autorizačnej komisie KGK sa 9.6.2015 organizuje prípravný kurz pre 

uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej geodézie, s možnosťou účasti členov KGK so 

zľavneným vložným, pričom doplatok bude uhrádzať Komora. 

 

Predstavenstvo komory ustanovilo prípravný výbor k organizácii slávnostného stretnutia k 20. 

výročiu založenia komory, ktoré bude v roku 2016. 

 

Návrh nového zákona ÚGKK SR o geodézii a kartografii, ktorým sa novelizuje aj zákon 

č.216/1995 o Komore geodetov a kartografov a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností - 

LRV SR, po prerušení rokovania pre veľký počet nedostatkov, ich v druhom kole prejednávania 

odporučila predložiť  na rokovanie Vlády SR po zapracovaní jej ďalších pripomienok. 

  

Predstavenstvo komory odsúhlasilo lektorovanie odborných príspevkov v bulletine SGaK. 

 

Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory. 

  

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva dňa 23. 4. 2015. 

V prípade návrhov na riešenie Vami vybranej problematiky na zasadaní, informujte svojho 

regionálneho zástupcu, ktorý Vašu požiadavku predloží na zasadaní. 

 

Predbežný program zasadania: 

1. Kontrola plnenia uznesení. 



2. Korešpondencia, rôzne. 

3. VZ KGK v Hornom Smokovci – zhodnotenie VZ, 

                                                        – analýza diskusných príspevkov, 

                                                        – rozpracovanie úloh uložených orgánom KGK v uznesení  

                                                           z VZ. 

4. Základná príprava 23. SGD. 

5. Príprava spoločného zasadania orgánov komory a ÚGKK SR – miesto a termín. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2015. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.4.2015 

  
Vo štvrtok 23. 4.2015 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na zasadaní 

boli prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, zhodnotenie VZ v Hornom Smokovci, 

analýza diskusných príspevkov, rozpracovanie úloh uložených  orgánom KGK a stanovenie 

termínu a miesta spoločného zasadania orgánov KGK a ÚGKK SR. 

Poverení zástupcovia komory spracujú analýzu zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na 

zákon o cenách v súvislosti s uplatňovaním jediného kritéria vo verejných súťažiach – najnižšia 

cena  a formou otvoreného listu politickým stranám a výkonným a zákonodárnym  orgánom štátu 

upozornia na mimoriadnu škodlivosť tejto praxe  pre väčšinu profesií pôsobiacich v službách ako aj 

pre ekonomiku SR. Pokúsia sa zároveň načrtnúť možnosti riešenia zmenou legislatívy a zadefinovať 

možnosti pre profesijné organizácie vyjadrovať sa k cenám vo verejných súťažiach a ku kvalite 

víťazných zákazok za dumpingové a likvidačné ceny. 

Advokátska kancelária bude poverená preskúmať možnosť autorizácie len pre vlastnú odbornú 

činnosť v nadväznosti na dostupnú legislatívu. 

Vybrané diskusné príspevky z VZ (registre GP, naplnenie zákonom stanovených požiadaviek v 

oblasti označenia lomových bodov hraníc pozemkov) a podnety od členov KGK (vstupy do 

dokumentácie pre zamestnancov geodetických firiem  s negeodetickým vzdelaním, praktická 

aplikácia vstupov na pozemky v chránených územiach, pozemky urbárov a pod.,  automatický 

systém kontroly GP, možnosť KGK vstúpiť ako nezávislá autorita do odvolacieho konania 

s OKI na požiadanie člena komory, aplikácia 7 dní na overenie po vrátení GP na opravu ) budú 

zahrnuté do programu na spoločné rokovanie so zástupcami ÚGKK SR. 

 

Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory. 

  

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 10/2015. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 29.4.2015 
 
Súčasný stav navrhovanej legislatívy v odbore geodézia a kartografia 

 

16.3.2015 Ing. Hardoš  v mene predstavenstva komory, pripravil odpoveď na list Ministerstva 

hospodárstva SR (MH SR), ktoré je garantom dodržiavania a implementovania smerníc EP a Rady 

Európy do legislatívy SR, v ktorom žiadali analýzu a kontrolu dodržiavania európskej smernice 

o službách na vnútornom trhu (č.2006/123/ES) v platnej legislatíve týkajúcej sa komory. V odpovedi 

komora konštatovala, že súčasná legislatíva ako aj prax v komore je v súlade s touto smernicou ako aj 

so smernicou o vzájomnom uznávaní profesijnej kvalifikácie (č.2005/36/ES). 

 



31.3.2015 boli návrhy nových zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii, ktorým sa 

novelizuje aj zákon 216/1995 o Komore geodetov a kartografov úradom (ÚGKK) posunuté 

z Legislatívnej rady vlády SR do vlády SR. 

 

31.3.2015 bolo Uznesenie VZ KGK (z 28.3.2015 v Hornom Smokovci) k návrhu nových zákonov 

zaslané predsedovi vlády SR a ministrovi pôdohospodárstva (MPaRV SR). 

 

10.4.2015 sa Ing.Hardoš na podnet Ministerstva hospodárstva (MH SR) zúčastnil rokovania na tomto 

ministerstve, kde jeho pracovníci  tiež skonštatovali zhoršenie a skomplikovanie regulácie profesie 

geodeta a AGK z pohľadu praxe ako aj existujúcich smerníc EÚ v prípade prijatia návrhov nových 

zákonov. 

 

13.4.2015 sa na pozvanie predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR - p. Faiča, uskutočnilo na 

Úrade vlády rokovanie medzi ÚGKK, odbornou verejnosťou (zastúpenou Asociáciou 

zamestnávateľských zväzov a združení  SR, Zamestnávateľským zväzom v geodézii a kartografii a 

Komorou geodetov a kartografov) a zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva. Na jednaní bolo  zo 

strany zástupcov Úradu vlády SR konštatované, že zákony tak vysoko odborného charakteru by 

nebolo vhodné prijímať s takým vysokým počtom nevyriešených rozporov medzi štátnou správou 

a odborníkmi, ktorí sa majú nimi riadiť v praxi. Zároveň bol úrad a odborná verejnosť vyzvaní, aby sa 

ešte pokúsili vzájomným kompromisom odstrániť najdôležitejšie rozpory. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 11/2015  
autor: Ing. Vladimír Stromček, 2. 6. 2015 

 

Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov (KGK) na svojom rokovaní dňa 22.1.2015 na 

podklade analýzy doterajších ročníkov slovenských geodetických dní (SGD) odporučilo, aby 

sa budúce, 23. SGD konali v Trnave, v hoteli Holiday Inn  www.holidayinn-trnava.sk , v 

dňoch 5.-6. novembra 2015.  

Rokovanie odborných garantov 23. SGD sa konalo dňa 26.5.2015 v Trnave. Odborní garanti 

sa zhodli na témach (blokoch) programu nastávajúcich SGD v štruktúre: 

-Informácie z odboru geodézie a kartografie, 

-Informácie z iných oblastí a profesií, 

-Uplatňovanie nových technológií v  geodézii a kartografii, 

-Medzinárodný rok mapy, 

-Geografické informačné systémy. 

Odborní garanti koncipovali program tak, aby bol pre účastníkov 23. SGD pestrý a poskytol 

im zaujímavé informácie.  

Pri výbere Trnavy predstavenstvo KGK, organizačný výbor a aj odborní garanti zvažovali 

ekonomické podmienky, dopravnú dostupnosť a celkovú vhodnosť infraštruktúry hotela pre 

hladký priebeh akcie.  

Srdečne Vás v mene predstavenstva KGK, organizačného výboru a odborných garantov na 

23. SGD do Trnavy  pozývame. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holidayinn-trnava.sk/


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 12/2015  
autor: Ing. Peter Repáň, 03.06.2015 
 

Týmto by sme chceli informovať členov našej komory, že naša partnerská organizácia 

Komora pozemkových úprav (KPÚ) spustila novú, kvalitnejšiu webovú stránku na adrese 

www.kpu.sk. 

Zároveň KPÚ vyzýva členov našej komory pôsobiacich v oblasti pozemkových úprav 

aby sa aktívne zapojili do činnosti KPÚ a stali sa aj jej členmi. 

 

Viac informácií poskytne Ing. Vladimír Uhlík, predseda KPÚ 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 13/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, 04.06.2015 

 

V súvislosti so žiadosťou komory, zaslanej predsedovi Hlavného banského úradu (HBÚ) 

JUDr. Ing. Petrovi Kúkelčíkovi, o stretnutie za účelom vyjasnenie si vzájomných 

kompetencií medzi AGK a hlavnými banskými meračmi, resp. banskými meračmi, pri 

výstavbe cestných a železničných tunelov v rôznych fázach výstavby (Krátka správa 

z činnosti orgánov komory č. 7/2015 zo dňa 26.03.2015), v minulých dňoch bola na komoru 

doručená  písomná odpoveď HBÚ s ich právnou analýzou uvedenej problematiky (v prílohe). 

V stručnosti, v odpovedi HBÚ konštatuje, že razenie tunelov vykonávajú organizácie podľa 

stavebného zákona č.50/1976 a v zmysle tohto zákona sú tunely inžinierske stavby. Nakoľko 

sa stavebný zákon sa vo svojich ustanoveniach v rámci  vybraných činnosti vo výstavbe 

odvoláva v §45 ods.1, písmeno c) aj na „vybrané geodetické a kartografické činnosti“ 

s odvolávkou na zákony č. 215/1995 o geodézii a kartografii, č. 216/1995 o Komore geodetov 

a kartografov, všetky kompetencie vrátane tunelov patria AGK.  

Keďže výstavba tunela je inžinierska stavba vykonávaná banským spôsobom, vo svojej 

odpovedi HBÚ uvádza aj banské predpisy (zákon č.51/1988 a výnos MH SR č.1/1993 

o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných 

banským spôsobom, kde časť kompetencií je na banskom meračovi, resp. hlavnom banskom 

meračovi, a to vedenie a podpisovanie banskomeračskej dokumentácie (pokiaľ je 

vyžadovaná). Navyše výnos je nižšej právnej sily než zákon. 

 

Na záver HBÚ konštatuje, že pozícia a kompetencie AGK sú jednoznačne určené 

platnými právnymi predpismi vo všetkých fázach výstavby tunela vrátane 

autorizačného overenia vybraných geodetických a kartografických činností. 

Kompetencie hlavného banského merača a banského merača pri tejto činnosti 

vykonávanej banským spôsobom upravuje len výnos a ide len o kompetencie týkajúce sa 

vedenia banskomeračskej dokumentácie. 

 

HBÚ by sa ideálny považoval stav, ak by AGK mal aj osvedčenie na vykonávanie funkcie 

hlavný banský merač, čo však nie je podmienka. 

 

Odporúčam však, preštudovať si celú odpoveď a právnu analýzu HBÚ. 

 

 

 

 

http://www.kpu.sk/


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 14/2015 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.6.2015 

  

Vo štvrtok 4. 6.2015 sa stretlo v učebno-rekreačnom zariadení SvF STU KOČOVCE na 

svojom zasadaní predstavenstvo komory a všetky ostatné orgány komory.  

Na zasadaní predstavenstva boli prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, 

informácie o stave legislatívnej prípravy nových zákonov, o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 

2015 a o platení členských príspevkov. 

 

Výber niektorých dôležitých bodov rokovania: 

 

Na základe prijatého odstúpenia Ing. Štefana Nagya z funkcie člena predstavenstva KGK 

a jeho žiadosti o uvoľnenie z pozície regionálneho zástupcu pre Košický kraj, bol v zmysle 

volebného poriadku oslovený ďalší kandidát v poradí z posledných volieb. Prijatie funkcie 

člen predstavenstva potvrdila Ing. Nataša Hermanová. Novým regionálnym zástupcom 

pre Košický kraj bol menovaný Ing. Andrej Gargalovič.  

 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s poisťovňou Wustenrot – poisťovňa 

má povinnosť ako prevádzkovateľ do 30.6.2015 zosúladiť zmluvné vzťahy so 

sprostredkovateľmi/partnermi s úpravou podľa zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), tzn. 

povinnosť uzatvoriť novú Zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov.  Uvedené je 

v riešení s advokátskou kanceláriou.  

Súčasne v zmysle zákona bude potrebné zabezpečiť splnenie povinností komory - súhlas 

členov so zverejňovaním osobných údajov nad rámec zákona o komore geodetov 

a kartografov na webovej stránke komory (čísla oprávnení, e-mailové adresy) a vypracovanie 

záznamu o poučení oprávnenej osoby. 

Návrhy nových zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii, ktorým sa 

novelizuje aj zákon č. 216/1995 o Komore geodetov a kartografov, sa z Legislatívnej rady 

vlády dňa 30. 3. 2015 presunuli na rokovanie vlády SR, kde sú uložené ako nezaradený 

materiál. 

 

V bode Rôzne sa rokovalo o nasledovných témach: 

Zmena volebného poriadku – elektronické sčítavanie hlasov. 

Výkon geodetických a kartografických činností neoprávnenými osobami – spracováva sa 

súbor otázok pre advokátsku kanceláriu. 

Elektronická kontrola overovania odbornej spôsobilosti – informačná elektronická 

databáza odborne spôsobilých osôb vo výstavbe na stavebných úradoch (stavební inžinieri, 

AGK). Komora sa pripája k iniciatíve SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). 

Postup AGaK voči OKI – advokátska kancelária spracovala všeobecný materiál k procesu 

kontroly OKI. Po spripomienkovaní bude odoslaný členom komory. 

ROEP – Z ÚGKK SR prijatá žiadosť o odborné stanovisko Komory k minimálnym cenám.  

FEANI – Od ZSVTS prijatá žiadosť o nomináciu Komory na člena Slovenského národného 

komitétu FEANI. 

Kompetencie AGK a HBM pri výstavbe tunelov – odoslané členom Komory v Krátkej 

správe č. 13/2015. 

Stretnutie so zástupcami Pozemkového zväzu Ukrajiny – z ÚGKK SR prijatá žiadosť 

o pomoc pri organizácii stretnutia so zástupcami Pozemkového zväzu Ukrajiny - 

sprostredkovanie informácií o pozemkovej reforme na Slovensku a s tým súvisiacimi 



témami.  Komora prisľúbila súčinnosť – poldenné stretnutie s prednáškou o profesijných 

organizáciách v GaK a systéme podnikania v SR a o Pozemkových úpravách. 

V poobedňajších hodinách sa uskutočnilo spoločné rokovanie všetkých orgánov Komory. 

Predsedovia orgánov a komisií informovali o svojej činnosti a v bode Rôzne sa diskutovalo o 

informáciách z predstavenstva a o predbežnom programe rokovania so zástupcami ÚGKK 

SR, ktoré sa uskutočnilo nasledujúci deň. 

 

Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory, prípadne na webovej 

stránke (zverejnené v dohľadnom čase). 

  

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 15/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, Ing. Ingrid Geisseová, 30.6.2015 
 

Posielame informáciu o vydaní zákona o registri adries č. 125/2015 a vydaní vykonávacích 

vyhlášok č. 141/2015 a č. 142/2015 z dielne Ministerstva vnútra SR s platnosťou od 1.7.2015. 

Vyhláška č. 142/2015 pojednáva o spôsobe zamerania adresných bodov aj s príkladom.  

Prílohy správy tvorí zákon a obe vyhlášky. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 16/2015 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o., 6.7.2015 
 

Preposielame stanovisko advokátskej kancelárie: Spracovanie postupu a možností obrany 

autorizovaných geodetov a kartografov proti kontrolným zisteniam Úradu Geodézie a 

kartografie, odbor katastrálnej inšpekcie. 

 

kancelária KGK 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 17/2015  
autor: Ing. Ján Hardoš, 9.7.2015 

  

Dňa 1.07.2015 sa na pozvanie riaditeľky odboru geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK 

SR Ing. Leitmannovej zástupcovia Komory zúčastnili spoločného „brainstormingu“ na tému 

pripravovanej koncepcie rozvoja geodetických základov na roky 2016 až 2020. 

Účelom rokovania bolo predstavenie základných ideových zámerov/myšlienok koncepcie 

Úradu v tejto oblasti a v rámci voľnej a nezáväznej diskusie prezentovanie názorov a 

požiadaviek odborníkov z praxe, čo by bolo vhodné/potrebné do budúcnosti v oblasti 

geodetických základov vylepšiť/zmeniť. 

  

Diskutované boli názory praxe na SKPOS a jeho ďalší rozvoj, doterajší stav nivelačnej siete, 

rozsah jej údržby a prípadné nové vyrovnanie, eventuálny prechod z Bpv na EVRS, ďalej 

požiadavky na spresnenie kvázigeoidu (spresnili by sa výšky určované metódou GNSS), 

záujem praxe o prípadné nové kartografické zobrazenie SR a otázky metrológie. 

  



Za Úrad sa brainstormingu zúčastnili Ing. Leitmannová, Ing. Mališ a Ing. Droščák, PhD. 

(GKÚ). Za Komoru boli prítomní Ing. Hardoš, Ing. Uhlík, Ing. Kožár a Komora prizvala na 

rokovanie aj Ing. Klobušiaka ako experta na geodetické základy. Ďalší prizvaní členovia 

komory, prof. Ing. Kopáčik, PhD. a Ing. Miroslav Hudec, boli nútení sa pre náhle 

a neodkladné pracovné povinnosti na poslednú chvíľu ospravedlniť. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 18/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, 10.07.2015 

 

Legislatíva: 

Vláda SR na svojej 170. schôdzi dňa 08.07.2015 prerokovala aj  návrhy nových zákonov 

o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 

216/1995 o Komore geodetov a kartografov. Návrhy zákonov vláda neschválila a vrátila ich 

predkladateľovi ma dopracovanie. 

 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/820 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 19/2015 
autor: Ing. Ján Hardoš, 4.8.2015 
 

V prílohe Vám posielame oznámenie ÚGKK SR  o nadobudnutí účinnosti  zákona o registri 

adries č. 125/2015 ako aj vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Ministerstva vnútra SR s 

platnosťou od 1.7.2015. Komorou Vám už boli tieto dokumenty s upozornením zaslané 

v krátkej správe č. 15/2015 dňa 30.06.2015. V oznámení ÚGKK SR sa uvádzajú upresnenia 

k zameriavaniu adresných bodov. 

 

V predposlednej vete tohto oznámenia úrad uvádza, citujeme: Súčasne platná legislatíva 

(zákon č.215/1995 o geodézii a kartografii) neumožňuje autorizačné overovanie elaborátu 

zamerania adresného bodu, obsahuje len údaje o tom, kto adresný bod zameral., koniec 

citácie. 

 

Nakoľko predstavenstvo komory sa nemôže stotožniť s týmto konštatovaním,  pred 

preposlaním tohto listu členom komory sme sa telefonicky spojili s úradom a požiadali 

o prehodnotenie tejto vety a postoju k autorizácii zamerania adresných bodov.  

 

Podľa nášho odborného názoru, zameranie adresných bodov patrí pod §6, vybrané geodetické 

a kartografické činnosti, písm. j) zákona č.215/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

citujeme: 

 

j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú 

budované a aktualizované pre 

potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, sú vybrané geodetické a 

kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou. 

 

Bohužiaľ, úrad po prehodnotení oznámenia nám oznámil, že trvá na pôvodnom znení spornej 

vety a že podľa ich názoru zameranie adresných bodov patrí pod mapovanie v rozsahu pod 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/820


0,025 km2 a nepatrí pod uvedený §6, písm. j) zák. č.215/1995 s argumentáciou, že v zmysle § 

29 vyhlášky 300/2009 v znení neskorších predpisov by geodeti pre informačné systémy 

museli dodávať aj technickú správu a sprievodný záznam. 

 

Naproti tomu argumentácia komory vychádza z nasledovných faktov: 

 

1) Zákon je vyššej právnej sily než vyhlášky, vyhláška môže a nemusí podrobne riešiť 

ustanovenia zákona, ale nemôže ísť proti ustanoveniam zákona. 

2) Vyhláška 300/2009 v znení neskorších predpisov v §1 Predmet úpravy upravuje len 

postup orgánov a organizácií ústredného orgánu štátnej správy v odbore GaK, 

podnikateľských subjektov v odbore GaK ako aj geodetických útvarov investorských, 

projektantských a zhotoviteľských organizácii pri vykonávaní GaK činností a nerieši 

a nemôže riešiť všetky existujúce ani budúce informačné systémy o území 

v pôsobnosti iných štátnych orgánov a územnej samosprávy (verejná správa). Iné 

orgány verejnej správy si môžu určiť inú formu a presnosti výsledného operátu 

geodetickej činnosti pre informačný systém (napr. vyhl. 142/2015 k zákonu o registri 

adries, VZN obcí a miest k zameraniu inž. sietí ku kolaudácii a pod. ). 

3) Zákon č.215/1995 v § 6, písm. j) je koncipovaný širšie (pre potreby všetkých štátnych 

orgánov a orgánov územnej samosprávy) a nie len pre orgány a organizácie v rezorte 

GaK (vyhláška 300/2009). 

4) Podľa zákona č.125/2015 o registri adries, § 4 ods.1, citujeme: „Register je 

informačný systém verejnej správy, kde osobitnú časť tvorí geografická časť registra“. 

Táto definícia registra adries v zákone, podľa nášho odborného názoru, jednoznačne 

zodpovedá §6, písm. j) zákona č.215/1995. 

5) Čisto z vecného hľadiska platí aj argument, že vo vyhláške 142/2015 k zákonu 

o registri adries sú predpísané polohové a výškové presnosti, ale neexistuje systém 

kontroly a garancie týchto dôležitých geodetických priestorových údajov pre 

informačný systém bez autorizačného overenia autorizovaným geodetom 

a kartografom. Teoreticky aj prakticky si stavebník môže súradnice ETRS 89 aj 

vymyslieť (alebo sám nahrubo zamerať) a napísať hocijaké meno osoby, ktorá to 

zamerala. Stavebné úrady to nemajú možnosť odkontrolovať. Preto jediným garantom 

kvality priestorových dát (zamerané elipsoidické súradnice adresného bodu 

s elipsoidickou výškou s predpísanou presnosťou) je autorizačné overenie v zmysle 

§6, písm. j) zákona č.215/1995 Z.z. 

 

Názor komory ani úradu v tomto prípade však nemá žiadnu právnu relevanciu. 

Autorizovaný geodet a kartograf by mal postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

Komora vyvíja naďalej aktivity za účelom jednoznačného vyriešenia tohto problému 

v čo najkratšom čase. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 20/2015 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 31.8.2015 
 

Informujeme Vás o pripravovaných seminároch, ktoré organizuje ÚGKK SR v spolupráci 

s KGK a je určený pre pracovníkov OÚ odboru KN a členov KGK: 

 

„Aktuálny stav údajov a služieb katastra nehnuteľností“  

s témami: 



- Stav údajovej základne katastra nehnuteľností, 

- Služby a nástroje súvisiace s vyhotovovaním geometrických plánov (TSGP, KGP, 

WISKN/SKM), 

- Prehliadanie údajov katastra nehnuteľností cez INTERNET (CICA, Mapka, MiniGis.) 

 

Semináre sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 

 

Trenčín - Žilina 17.9.2015 – OC Max Trenčín, gen. M. R. Štefánika 426  

Košice - Prešov 22.9.2015 – Košice: Hotel Centrum – Dom Techniky 

Nitra - B. Bystrica, 29.9.2015 – Nitra: Agroinštitút Nitra, š. p. 

Bratislava - Trnava 30.9.2015 – Bratislava: Aula D. Ilkoviča, STU, Mýtna ul. 36  

 

K seminárom budú spracované pozvánky, ktoré budú odosielané členom podľa príslušných 

krajov. 

V prípade, ak Vám nebude vyhovovať termín vo Vašom kraji, môžete využiť iný. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 21/2015 

autor: Ing. Anna Holá, 21. 9. 2015 
 

Dňa 17.9.2015 sa v Trenčíne v OC MAX uskutočnil  prvý z plánovaných seminárov  ÚGKK 

SR pre pracovníkov OÚ odboru KN a členov Komory geodetov a kartografov Trenčianskeho 

a Žilinského samosprávneho kraja. Ing. Erik Ondrejička, Ing. Michal Leitman, Ing. Miroslav 

Vesteg a Ing. Dušan Hanus (UGKK a VUGK)  predstavili pútavou prednáškou 66 členom 

KGK  a 58 pracovníkom OÚ katastrálnych odborov  údajovú základňu katastra nehnuteľností 

a  služby a nástroje súvisiace s vyhotovovaním geometrických plánov – napr.: stiahnutie 

údajov SPIKN a SGIKN (v rozsahu celého kú! - plánované na november 2015),  tvorba 

výkazu výmer, XML,  základné logické kontroly, kontrola el. podkladov pre GP a 

prehliadanie údajov katastra nehnuteľností cez INTERNET (CICA, Mapka, MiniGis.) Mnohí 

tieto aplikácie už používame, ale boli aj takí, ktorí sa s nimi stretli prvýkrát.  

Zaujímavé informácie využiteľné v praxi – prosím, nenechajte si ujsť príležitosť a zúčastnite 

sa ďalších seminárov vo väčšom počte! 

Užitočné e-mailové adresy: 

erik.ondrejicka@skgeodesy.sk   - riaditeľ katastrálneho odboru UGKK 

miroslav.vesteg@skgeodesy.sk  - rieši problémy k softvérom KGP, TSGP a kontroly týmito 

programami 

michal.leitman@skgeodesy.sk  a  dusan.hanus@skgeodesy.sk  - riešia problémy 

s vyhotovením GP, overením GP. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 22/2015 

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23. 9. 2015 

 

Na základe výzvy ÚGKK SR na predloženie podnetov do pripravovaného materiálu 

Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností do roku 2020, ktorú Komora prijala 31.8.2015, 

boli do požadovaného termínu 15.9.2015 za Komoru vypracované podnety a pripomienky, 

ktoré je možné prezrieť si na priloženom linku: 

http://www.kgk.sk/infoblok/informacne_listy_partnerskym_organizaciam/2015/koncepc

ia_rozvoja_kn_na_rok_2015_s_vyhladom_do_roku_2020/ 

mailto:erik.ondrejicka@skgeodesy.sk
mailto:miroslav.vesteg@skgeodesy.sk
mailto:michal.leitman@skgeodesy.sk
mailto:dusan.hanus@skgeodesy.sk
http://www.kgk.sk/infoblok/informacne_listy_partnerskym_organizaciam/2015/koncepcia_rozvoja_kn_na_rok_2015_s_vyhladom_do_roku_2020/
http://www.kgk.sk/infoblok/informacne_listy_partnerskym_organizaciam/2015/koncepcia_rozvoja_kn_na_rok_2015_s_vyhladom_do_roku_2020/


 

Koncepcia ÚGKK SR: 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia_kn_2015_20141219.

pdf 

 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 23/2015  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28. 9. 2015 

 

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva dňa 1. 10. 2015. 

V prípade návrhov na riešenie Vami vybranej problematiky na zasadaní, informujte svojho 

regionálneho zástupcu, ktorý Vašu požiadavku predloží na zasadaní. 

 

Predbežný program zasadania: 

7. Kontrola plnenia uznesení. 

8. Korešpondencia komory, rôzne. 

9. Základná príprava VZ v roku 2015. 

10. Správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2015. 

11. Stav príprav 23. SGD.  

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 24/2015 
autor: Ing Peter Repáň, podpredseda predstavenstva KGK, podpredseda Komisie pre KN a PÚ, 
02.10.2015 

 

V zmysle dohody o spolupráci s našou partnerskou organizáciou Komorou pozemkových 

úprav SR, na základe žiadosti predsedu KPÚ a na základe súhlasu predstavenstva KGK si 

vám dovoľujem zaslať pozvánku na riadne Valné zhromaždenie Komory pozemkových 

úprav SR, ktoré sa bude konať 23.10.2015,  v piatok v Banskej Bystrici v Sále Cinemax 

v Europa Shopping Center. Výzvu pre členov KGK aj s programom VZ KPÚ prikladáme. 

 

 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 25/2015. 
autor: Ing Peter Repáň, 22.10.2015 

 

V súvislosti s pripravovanými verejnými obstarávaniami projektov pozemkových úprav 

zahájila dňa 16.09.2015 činnosť komisia na novelizáciu Metodického návodu na 

vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. 74.20.73.46.30 z 

augusta 2008. Komisiu zriadilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, odbor 

pozemkových úprav. V prípade, že máte akékoľvek návrhy, pripomienky, podnety alebo 

námety, týkajúce a predmetného metodického návodu, zasielajte ich do kancelárie komory 

alebo priamo členovi komisie za našu komoru, Ing. Petrovi Repáňovi, e-mail: 

peter.repan@pce.sk.  

 
 
 
 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia_kn_2015_20141219.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia_kn_2015_20141219.pdf
mailto:peter.repan@pce.sk


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 26/2015. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 07.12.2015 

 

Pre info Vám preposielame link na nový zákon o Verejnom obstarávaní č. 343/2015, ktorý 

vyšiel v Zbierke zákonov 3.12.2015. 

Zákon je platný dňom vyhlásenia – od 3.12.2015 a časť od 1.1.2016 a od 18.4.2016. 

03.12.2015 - Čiastka 95/2015  

http://www.zbierka.sk/sk/monitoring-novej-ciastky/8405 
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