
Krátka správa č. 1/2016. 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. 
 
v prílohe odoslané informácie o zmenách v Obchodnom zákonníku, DPH a Daňovom poriadku, 
niektoré platné a účinné od 1.1.2016, spracované Advokátskou kanceláriou. 
 
 
 
Krátka správa č. 2/2016. 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. 
 
v prílohe odoslané informácie k zákonom o registri adries a registri právnických osôb, spracované 
advokátskou kanceláriou. 
O zákone registri adries sme Vás už informovali Krátkou správou č. 15/2015 30.6.2015. V priloženom 
stanovisku advokátskej kancelárie nájdete zosumarizované údaje zákonov a upozornenia aj na väzby 
na iné zákony (napr. o štatistike – povinnosť KGK poskytovať údaje ŠÚ SR). 
 
 
 
Krátka správa č. 3/2016: Platenie a účtovanie DPH za geodetické činnosti pre stavebníctvo. 
autor: Ing Ján Hardoš, 27.01.2016 
 
Na základe množiacich sa otázok našich členov uvádzame nasledovné: 
 
Uplatnenie fakturácie bez DPH v stavebníctve podľa § 69, ods.12 písm. j) zákona o DPH č.222/2004 
v znení neskorších predpisov (v zmysle poslednej novelizácie tohto zákona č.268/2015) platí len pri 
fakturácii stavebných činností uvedených v prílohe k Nariadeniu Komisie EÚ č. 1209/2014, sekcia F 
„Stavby a stavebné práce“ (kódy činností 41.xx.xx až 43.xx.xx). 
Geodetické činnosti sú uvedené v sekcii M tejto prílohy (Odborné, vedecké a technické služby) pod 
kódom 71.12.34 „Služby geodetické“ a pod kódom 71.12.35 „Zostavovanie máp“.  
Čiže bohužiaľ, aj keď geodetické činnosti sú často súčasťou stavebných prác, fakturáciu bez DPH 
nemožno uplatniť. Geodetická firma by musela mať v predmete činnosti aj niektoré zo stavebných 
činností uvedených v sekcii F a samotné geodetické práce by musela „zabaliť“ vo faktúre pod nejakú 
stavebnú položku patriacu do sekcie F. Takýto postup môže uplatniť aj stavebná firma, ktorá priamo 
zamestnáva geodeta a nefakturuje geodetické položky zvlášť, ale v rámci niektorej stavebnej položky 
(stav. objektu), resp. keď stavebná firma zahrnie cenu svojho geodetického subzhotoviteľa do ceny 
stavebného objektu v rámci svojej subzhotoviteľskej činnosti ďalšiemu stavebnému zhotoviteľovi. Na 
konci reťazca fakturuje DPH až posledná stavebná firma vo faktúre stavebníkovi (investorovi). Toto 
isté platí aj pre ostatné profesie súvisiace so stavbami (architekti, projektanti, geológovia, geotechnici 
a pod.), ktoré sú tiež zaradené v sekcii M Nariadenia Komisie EÚ č. 1209/2014. 
 
My - geodetické firmy môžeme uplatniť len platenie DPH až po zaplatení našej faktúry podľa § 68d 
Zákona o DPH č.222/2004 v znení neskorších predpisov (odvedenie DPH na základe prijatia platby) po 
splnení podmienok tohto paragrafu (ročný obrat do 100 000 EUR a ďalšie podmienky...), ktoré sú 
bližšie rozvedené v prílohe Právnej kancelárie ku Krátkej správe č.1/2016. 
 
Príloha: Nariadenie Komisie EÚ č. 1209/2014 (nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti – 
CPA), účinná od 1.01.2015 a záväzná pre všetky štáty EÚ. 
 



Krátka správa č. 4/2016: Seminár k problematike povinného získavania podpisov 
vlastníkov susediacich pozemkov. 
autor: Ing. Anna Holá, 02.02.2016 

 Dňa 19.1.2016 na ÚGKK SR sa členovia predstavenstva KGK Ing. Jozef Piroha a Ing. Anna Holá 
zúčastnili Seminára k problematike povinného získavania podpisov vlastníkov susediacich 
pozemkov. Na seminár boli pozvaní odborníci v oblasti KN z komerčnej sféry, zamestnanci OÚ 
katastrálnych odborov, pracovníci katastrálnej inšpekcie a pracovníci katastrálneho odboru ÚGKK SR. 
Prítomní sa zhodli na nasledovnom : 

 - vytyčovanie hraníc pozemkov a tvorbu GP z pohľadu získavania podpisov susedných vlastníkov 
ponechať v súčasnej úprave, 

 - vyjadrenie vlastníkov pozemkov podpisom na ZPMZ, že boli oboznámení s priebehom hranice do 
budúcnosti nahradiť napr. len textom o oboznámení bez podpisu, 

 - prínosným by bola možnosť spresňovať výmery pozemkov aj keď vyhovujú dovoleným odchýlkam a 
tiež zavedenie inštitútu GP na určenie hranice pozemkov v záväznom refer. systéme (ak k takému 
určeniu ešte neprišlo). 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 5/2016.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.02.2016 
 
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom zasadaní predstavenstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. 
2. 2016. 
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 Senci. 
4. Zabezpečenie účasti na FIG 2016. 
5. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015. 
6. Rozhodnutia o vydaní oprávnení. 

 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2016. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 9.2.2016 
  
Vo štvrtok 4.2.2016 sa stretlo v Bratislave na svojom zasadaní predstavenstvo komory. Na zasadaní 
boli prerokované plnenia uznesení a prijatá korešpondencia, príprava VZ v Senci, zabezpečenie 
účasti na FIG 2016 a vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015. 

V súvislosti s prípravou plánu odborných podujatí pre rok 2016 budú členovia komory 
prostredníctvom krátkej správy vyzvaní k vyjadreniu záujmu o zorganizovanie prípravného kurzu 
AGaK z IG ako odborného seminár s možnou účasťou členov komory. 



Na základe zákona o ochrane osobných údajov ( zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov) bolo upravené tlačivo prihlášky do komory o doplnenie 
súhlasu nového člena so zverejňovaním osobných údajov nad rámec zákona o komore geodetov 
a kartografov. V tejto súvislosti bude súčasným členom komory v zásielke k VZ doručené k podpisu 
Vyhlásenie súčasných členov komory k súhlasu zverejnenia osobných údajov. 

Spracovaná bude krátka správa k postaveniu AGaK v súlade s povinnosťami pre sociálne poistenie. 

Pripravuje sa program k najbližšiemu valnému zhromaždeniu komory, v ktorom sú plánované 
v rámci odbornej časti vystúpenia s nasledovnou tematikou: výkon geodetických a kartografických 
činností neoprávnenými osobami, vykonávanie autorizácie výsledkov GaK prác vyhotovených 
druhou fyzickou alebo právnickou osobou, výkon GaK činností zahraničnými geodetmi v SR, 
novinky v zákone o verejnom obstarávaní. 

V rámci valného zhromaždenia sa pripravuje návrh na novelu Dokumentov KGK v súvislosti 
s prijatými zmenami vo volebnom poriadku a návrh novely Systému sústavného vzdelávania AGaK. 

Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory. 
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2016. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.2.2016 
  
V súvislosti s prípravou plánu odborných podujatí pre rok 2016 Vás touto cestou vyzývame 
k vyjadreniu Vášho záujmu o účasť na prípravnom kurze AGaK z inžinierskej geodézie, ktorý by bol 
organizovaný ako odborný seminár s možnou účasťou členov komory (ako v roku 2015).  
Členovia komory by mali zľavnené vložné, pričom doplatok bude uhrádzať komora. 
 
Z tohto dôvodu záujemcov žiadame odpovedať čím skôr na tento e-mail s jednoduchou odpoveďou: 
  
Mám záväzný záujem o účasť na odbornom seminári A.G.K. - prípravný kurz pre uchádzačov o 
kvalifikačnú skúšku z inžinierskej geodézie 
  
Meno, priezvisko, č. oprávnenia 
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 8/2016. 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda Komisie pre KN a PÚ, 24.3.2016 

  
Dňa 23.3.2016 sa konalo na pôde ÚGKK stretnutie pracovníkov OKI pod vedením Ing. Zemkovej a 
zástupcov KGK (Ing. Hardoš, Ing. Raškovič, Ing. Holá, Ing. Piroha). Vo viacerých vstupoch nás 
oboznámili jednak so štatistikami ich činnosti, ako aj s vytypovaním najviac problematických častí 
elaborátu geodetických prác odovzdávaných do štátnej dokumentácie (GP a vytyčovacie protokoly). 
Prešli sme aj viacero konkrétnych prípadov, kde sme diskutovali možné riešenia.  
Predbežne sme sa dohodli na vystúpení pracovníkov OKI s podobnou prezentáciou pre našich členov 
napr. na VZ KGK – ktoré je ale časovo obmedzené, alebo na spoločných regionálnych stretnutiach v 
druhej polovici r. 2016. 
O celom stretnutí bude spracovaná spoločná zápisnica s najdôležitejšími bodmi rokovania, ktorá 
bude prístupná všetkým členom KGK. 
  
 
 



Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2016 
Valné zhromaždenie a vyhlásenie člena 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.3.2016 

  
Zásielkou k VZ Vám bolo odoslané vyhlásenie, ktorým poskytujete KGK súhlas so spracovávaním 
osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov potrebujeme originál Vášho 
vyhlásenia a preto prosíme všetkých členov, ktorí nám odoslali sken vyhlásenia, aby na valnom 
zhromaždení, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, odovzdali originál vyhlásenia pri registrácii alebo ho 
poslali poštou. 
 
Organizačné pokyny k VZ: 

- hotel Senec ponúka cca 40 parkovacích miest pred hotelom a 200 ohradených parkovacích 
miest - štrkové parkovisko. Nie je možné parkovať pre Aquaparkom Senec. 

- ak máte záujem využiť ubytovanie zo štvrtka na piatok, hotel Senec ponúka členom KGK zľavu 
na ubytovaní: 
jednolôžková izba: 71,10 Eur 
dvojlôžková izba:    89,10 Eur. 

 
Prosíme členov, ktorí majú v pláne zúčastniť sa VZ a ešte sa neprihlásili, aby tak spravili do 
1.4.2016. Pomôžete nám tým pri organizačnom zabezpečení stravovania. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 10/2016 
Valné zhromaždenie – elektronický odber noriem ÚNMS SR 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.4.2016 
 
Vážený člen KGK, 

valné zhromaždenie v Senci schválilo okrem iného novelizáciu bodového hodnotenia systému 
sústavného vzdelávania AGaK. Súčasťou tejto novely je doplnenie bodového hodnotenia za 
elektronický odber noriem ÚNMS SR vo výške 10 bodov. 

V tejto súvislosti Vás na Vašu žiadosť po niekoľkýkrát vyzývame, aby ste vyjadrili svoj záujem 
o odber noriem. 
 
Zoznam členov, ktorí sú už záväzne prihlásení a evidovaní na odber noriem, je umiestnený na 
webovej stránke (sprístupnené len pre registrovaných užívateľov stránky): 
http://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov/ 

Posledná ponuka ÚNMS SR v prípade záujmu 120 členov bola nasledovná: 

64 noriem s možnosťou tlače a prenosu textu noriem (zoznam v prílohe), pre 120 členov (prístupov), 
3862,-/rok, t.j. 32,18/1 člena (1 prístup), ktorý sa prihlásil na odber noriem.  
Celý balík vybraných noriem by pri samostatnom nákupe jednotlivého záujemcu stál 600,40 Eur/rok 
bez možnosti tlače. 
Platba sa uskutoční prostredníctvom komory.  
 
Prosíme o Vaše záväzné záverečné vyjadrenie, že sa prihlasujete na odber noriem, aby sme mohli 
pristúpiť k realizácii zmluvy s ÚNMS SR. 
Pokiaľ sa nenájde aspoň 120 záujemcov, budeme musieť celú 2 – ročnú snahu o výhodný odber 
noriem cez komoru ukončiť. 

http://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov/


 
Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komory (link vyššie), sa už nemusia 
znovu prihlasovať. 
 
 
Záväzne sa prihlasujem na odber noriem 
 
Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 11/2016 
Publikácia KGK k 20. výročiu založenia KGK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 31.5.2016 
 
Vážený člen KGK, 

členovia predstavenstva a prípravného výboru komory rozhodli o novom vydaní - reedícii publikácie 
komory k 20. výročiu založenia komory, ktorá bude mapovať jej ďalšie 10-ročné obdobie.  

V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, ak máte k dispozícii historickú fotodokumentáciu s tematikou 
geodézie a kartografie a máte záujem o jej zverejnenie v pripravovanej publikácii, prosíme o jej 
zaslanie na adresu kancelárie komory. 

 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 12/2016 
Seminár A.G.K.2016 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 7.6.2016 
 
Vážený člen KGK, 

na základe prejaveného záujmu o účasť na prípravnom kurze AGaK z inžinierskej geodézie Vám 
v prílohe prikladáme bližšie informácie o termíne a mieste konania seminára A.G.K.2016.  
Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným 
geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, 
s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike. 

Organizačné pokyny a registrácia sú zverejnené na webe: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-

geodezie/seminar-agk.html?page_id=5870  

 
Registrácia bude ukončená po naplnení kapacity priestorov. 

Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov 
Komory geodetov a kartografov.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-agk.html?page_id=5870
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-agk.html?page_id=5870


Krátka správa č. 13/2016 – Nová iniciatíva Európskej komisie voči inžinierskym 
regulovaným povolaniam. 
autor: Ing Ján Hardoš, 15.07.2016 
 
             Európska komisia (EK) poverila Európsku radu inžinierskych komôr (ECEC – European Council 
of Engineering Chambers) dotazníkovou akciou s následným vyhotovením analýzy medzi 
inžinierskymi komorami v rámci Európy ako aj medzi tzv. príslušnými orgánmi v jednotlivých štátoch 
EÚ (štátne inštitúcie, resp. profesijné komory, ktoré uznávajú – preverujú odbornú kvalifikáciu osôb 
z domovského štátu EÚ majúcich záujem vykonávať regulované povolanie v inom – hostiteľskom 
štáte EÚ). Cieľom EK je zistiť názor týchto organizácií na ich iniciatívu na zavedenie tzv. Systému 
automatického uznávania odborných kvalifikácií  v inžinierskych regulovaných profesiách v zmysle 
smernice EK č. 2005/36 EC o uznávaní odbornej kvalifikácie (u nás transponovanej do zákona 
422/2015 o uznávaní vzdelania a odbornej kvalifikácie).  
             Týka sa to regulovaných inžinierskych povolaní v oblasti stavebníctva, životného prostredia, 
strojárstva, elektrotechniky, banských činností a činností v oblasti geodézie a kartografie. Má ísť o tzv. 
Common Training Framework (Spoločný rámec pre odbornú prípravu), kde by boli stanovené 
minimálne požiadavky na vzdelanie a odbornú prípravu, alebo tzv. Common Training Test (Spoločné 
skúšky odbornej prípravy), kde by boli stanovené minimálne podmienky testu. V prípade zavedenia 
jednej, alebo druhej alternatívy, každý záujemca, kto splní tieto podmienky, by spadal do tzv. 
Systému automatického uznávania odbornej kvalifikácie a  tzv. príslušný orgán v jednotlivom štáte a 
profesii by musel takémuto záujemcovi zo zahraničia automaticky uznať jeho odbornú kvalifikáciu 
bez preverovania. 
           V našej profesii ECEC oslovila ÚGKK SR a Komoru geodetov a kartografov. Obidve organizácie za 
seba vyplnili rozsiahly dotazník, kde sa okrem iného zhodli v názore, že tento novonavrhovaný systém 
nepodporujú a uprednostňujú doterajší systém – tzv. Všeobecný systém uznávania odbornej 
kvalifikácie (ktorý je tiež v súlade s vyššie spomínanou smernicou EK a našim transponovaným 
zákonom), kde každý jednotlivý zahraničný záujemca je tzv. príslušným orgánom preverovaný 
individuálne. 
 
          Dňa 30.6.2016 sa Ing. Ján Hardoš za KGK zúčastnil jednodenného pracovného rokovania vo 
Viedni, ktoré organizovala ECEC za účasti zástupcu EK, ministerstiev a profesijných komôr zo štátov 
EÚ. Účastníci boli oboznámení s výsledkami dotazníkovej akcie v jednotlivých profesiách ako aj 
s ďalším navrhovaným postupom. Zároveň, v rámci diskusie, hovorili o výhodách aj nevýhodách 
jednotlivých systémov uznávania odbornej kvalifikácie. Ing. Hardoš v rámci tejto diskusie a neskôr aj 
písomne vyjadril názor, že v profesii geodeta a kartografa automatický systém uznávania odbornej 
kvalifikácie nie je možný, nakoľko táto profesia, na rozdiel od iných, je úzko zviazaná s lokalitou 
a pôdou a v každom štáte je iná legislatíva, súradnicové systémy, mapové podklady, 
technické predpisy a postupy týkajúce sa tejto činnosti a bez preverenia týchto znalostí uznanie 
odbornej kvalifikácie nie je možné. Ďalšie rokovania a zisťovania budú prebiehať v lete a na jeseň. 
 
 
 
Krátka správa č. 14/2016 - Pozvánka na Slávnostný večer pri príležitosti 20. výročia založenia 
Komory 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.08.2016 
               

Komora geodetov a kartografov si v tomto roku pripomína významné 20. výročie od svojho 
založenia. Pri tejto príležitosti komora usporiada pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný 
večer, ktorý sa uskutoční 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou slávnostného večera 
bude okrem Muzikálového výberu v podaní hercov Novej scény a rautu aj udeľovanie ocenení 



a pamätných plakiet spolupracujúcim inštitúciám a partnerským organizáciám, čestným členom 
komory a významným osobnostiam v našom odbore, ako aj zaslúžilým členom komory. 

 
Dovoľujeme si Vás touto cestou v mene predsedu predstavenstva komory pozvať na 

Slávnostný večer spolu s Vašou partnerkou/partnerom a spoločne si uctiť výročie našej komory. 
 
V prípade záujmu prosíme o nahlásenie Vašej účasti do kancelárie komory čo najskôr. Termín 

prihlásenia je predĺžený do 5.9.2016, avšak registrácia môže byť ukončená aj skôr, v prípade 
naplnenia kapacity divadla. Prihlásiť sa možno e-mailom alebo telefonicky. Je potrebné nahlásiť meno 
člena a či príde sám, alebo s partnerkou/partnerom.  
               

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 15/2016 – stručné informácie z predchádzajúcich 
zasadaní 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 9.8.2016 
  
Informácie zo spoločného rokovania orgánov komory a z rokovania zástupcov komory s ÚGKK SR: 
 
Po prijatí súhlasného stanoviska vedenia úradu bude v jesennom termíne zrealizovaný  seminár pre 
členov KGK  so zástupcami OKI o opakujúcich sa  problémových situáciách pri tvorbe GP a VN 
v rámci regionálnych stretnutí, v každom kraji individuálne.  
 
Na zasadaní predstavenstva bola odsúhlasená nová regionálna zástupkyňa pre Banskobystrický kraj 
Ing. Martina Bušniaková. 
 
Komora podpísala zmluvu o spolupráci so Spoločnosťou pre fotogrametriu a prieskum zeme. 
 
Na Valnom zhromaždení Združenia pre stavebné právo Slovenska bol do predsedníctva zvolený za 
KGK Ing. Štefan Lukáč.  
 
Bližšie informácie je možné získať u členov Predstavenstva komory. 
  
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 16/2016 – informácia o 24. slovenských geodetických 
dňoch (SGD) 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 11.8.2016 
  
Komora geodetova kartografov v spolupráci s ostatnými geodetickými profesijnými organizáciami na 
Slovensku, Úradom geodézie kartografie a katastra SR a Stavebnou fakultou STU v Bratislave, 
pripravuje už 24. SGD, ktoré sa budú konať v dňoch 10.-11. novembra 2016 v Trnave v hoteli Holiday 
Inn.  

 
V spolupráci s odbornými garantmi pripravujeme tento odborný program: 
- Informácie z odboru geodézia a kartografia, 
- Vykonávanie GaK prác na Slovensku, 
- Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii, 
- Vystúpenia zástupcov univerzít s odbormi geodézia a kartografia na Slovensku, 
- Novinky v oblasti používania UAV (lietadiel spôsobilých lietať bez pilota). 



 
Súčasťou podujatia bude tiež výstava modernej meračskej techniky a tradične aj spoločenský večer. 
 
Na podujatie dostanete pozvánku v priebehu mesiaca septembra. Takto Vás chceme v predstihu 
o 24.SGD informovať, aby ste si prípadne mohli rezervovať termín a zúčastniť sa ich. 
 
Srdečne Vás na 24.SGD pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami v Trnave. 
 
 
 
Krátka správa č. 17/2016 - Pozvánka na Slávnostný večer pri príležitosti 20. výročia založenia 
Komory 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2016 
 
Vážený člen KGK, 
 
nakoľko sa do určeného termínu nevyčerpala kapacita divadla, je možné sa v prípade Vášho záujmu 
ešte stále prihlásiť na Slávnostný večer, ktorý sa uskutoční 7.10.2016 v divadle Nová scéna 
v Bratislave. 
 
V prílohe posielame zoznam doteraz prihlásených účastníkov spoločenského večera. 
 
kancelária KGK 
 
 
 
Krátka správa z činnosti komory č. 18/2016 – informácia o účasti zástupcu komory na Sympóziu 
Chorvátskej komory autorizovaných geodetov v Opatiji. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 04.11.2016 
 
Na pozvanie Chorvátskej komory autorizovaných geodetov sa Ing. Ján Hardoš zúčastnil 9.ročníka 
Sympózia chorvátskych geodetov (obdoba našich Slovenských geodetických dní), organizovaných 
Chorvátskou komorou v dňoch 21. a 22.10. 2016 v Opatiji.  
Na úvod Sympózia predniesol vyžiadaný referát o slovenskej Komore geodetov a kartografov, 
o podnikaní a problémoch s tým spojených ako aj o spolupráci súkromnej a verejnej sféry na 
Slovensku. Zároveň bol požiadaný, aby sa ako respondent zúčastnil dvoch diskusií pred plénom, 
poriadaných formou „okrúhleho stola“. V piatok večer na tému „Regulácia profesie a podnikanie“ 
a v sobotu večer na tému „Zamýšľané zjednotenie katastra nehnuteľností a pozemkového registra 
v Chorvátsku“ do jedinej inštitúcie. Chorvátsku stranu zaujímali skúsenosti Slovenska s takouto 
reformou, kde toto zjednotenie dvoch inštitúcii prebehlo už pred mnohými rokmi.   
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 19/2016 
Nová iniciatíva Európskej komisie voči inžinierskym regulovaným povolaniam – časť II. 
autor: Ing. Ján Hardoš, 04.11.2016 
 
Dňa 27.10.2016 sa Ing. Ján Hardoš za KGK – ako „príslušného orgánu“ v zmysle Smernice EÚ 
o vzájomnom uznávaní profesijnej kvalifikácie, zúčastnil 2. kola pracovného rokovania vo Viedni, 
ktoré organizovala ECEC za účasti zástupcu Európskej komisie (EK), ministerstiev a profesijných 
komôr zo štátov EÚ. Detaily na pripomenutie k problematike sú v krátkej správe č. 13/2016 z 1. 
pracovného rokovania vo Viedni 15.07.2016. Diskutovalo sa k skoro finálnej správe pre EK 



pripravenej pracovnou skupinou ECEC. Medzi prvým a druhým pracovným rokovaním prebiehala 
výmena informácií a modifikácií návrhu pre EK aj elektronickou formou. 
Z námietok a pripomienok účastníkov podávaných priebežne vyplynulo, že nie je ľahké nájsť vhodnú 
formu automatického systému uznávania profesijnej kvalifikácie jednotlivých inžinierskych povolaní 
a tak sa pracovná skupina ECEC rozhodla skúsiť finalizovať konečný návrh na automatické uznávanie 
profesijnej kvalifikácie zatiaľ len pre profesiu stavebného inžiniera. Podľa dosiahnutých výsledkov sa 
k ostatným inžinierskym profesiám (vrátane profesie geodeta) a po ďalších nevyhnutných 
konzultáciách, vráti neskôr.  
 
Bližšie informácie: Ing. Ján Hardoš 
 
 


