
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 1/2017.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.01.2017 
 
Vážený člen, 
 
prvú krátku správu v tomto roku chceme venovať pripomenutiu si 20-ročného pôsobenia našej 
profesijnej organizácie, ktoré si komora uctila zorganizovaním Slávnostného večera pre svojich členov 
a pozvaných hostí. Uskutočnil sa 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou Slávnostného 
večera bolo udeľovanie pamätných plakiet, diplomov a knižnej publikácie, ktorá mapuje 20. rokov 
pôsobenia komory, spolupracujúcim inštitúciám a partnerským organizáciám, čestným členom 
komory a významným osobnostiam v našom odbore, ako aj zaslúžilým členom komory, ktorí sa 
svojou dobrovoľnou, dlhoročnou a úspešnou prácou významne zaslúžili o rozvoj komory. 
Na našej webovej stránke prinášame prierez akcie formou úvodného textu a fotodokumentácie. 
Z dôvodu technických možností sme na web umiestnili fotky v zníženej kvalite a preto v prípade, ak 
má niekto z účastníkov záujem o vybrané fotografie v kvalite pre tlač, obráťte sa prosím na kanceláriu 
komory, prípadne na svojho regionálneho zástupcu, ktorým uveďte popisné čísla fotografií, ktoré si 
prajete poslať. 
http://www.kgk.sk/podujatia/20_vyrocie_komory_geodetov_a_kartografov/ 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 2/2017 – GNSS GALILEO pre geodetov. 
24.01.2017 
 
Preposielame Vám vyjadrenie Ing.  Droščáka, PhD. z GKÚ na otázky komory, o prínose spustenia 
GNSS GALILEO pre geodetov. 
 

1. Čo sa týka prínosu využívania GNSS systému Galileo pre geodetov, tak ako sme informovali aj 
na seminári SKPOS 2016 (pozri prezentácia 
http://www.skpos.gku.sk/files/seminar/10_sme_pripraveni_na_galileo_a_beidou.pdf), 
prínos Galilea bude skôr v zlepšení výkonu merania v zlých podmienkach, ako v zvýšení 
presnosti ako takej, ale aj na tej sa to môže jemne prejaviť. Čiže viac družíc bude znamenať, 
že aj v ťažších podmienkach a  zákrytoch ich bude dostatočný (nadbytočný) počet na získanie 
presného výsledku. 

2. Čo sa týka úpravy prístrojov. Vo vyššie spomenutej prezentácii je uvedené, že najprv musí 
poskytovať Galileo operátor siete, čiže my v SKPOS, aby ho mohol využiť aj používateľ. 
Už dnes vieme pre záujemcov poskytovať údaje Galileo pre postprocesing, pokiaľ si stiahnu 
údaje z SKPOS staníc. Pozor, VRS RINEX neobsahuje Galileo, iba RINEX priamo z SKPOS staníc. 
Potom je dôležitá poznámka, že aj používateľ musí vyť vybavený postprocesingovým 
softvérom schopným takéto údaje spracovať, čo si musí overiť u výrobcu, resp. predajcu. 
Čo sa týka merania v reálnom čase (RTK resp. v prípade SKPOS RTN =sieťové RTK), Galileo 
v tomto momente šíriť v RTCM3.2 správe (mountpoint SKPOS_cm_32) v SKPOS nevieme. 
V najbližšej dobe (do pár týždňov) ale túto možnosť šírenia Galileo pre reálny čas plánujeme 
otestovať (máme prísľub na zapožičanie testovacieho modulu na overenie) a následne ho 
plánujeme objednať, a tak v priebehu roka Galileo a BeiDou poskytovať našim používateľom. 
Čo sa týka ich vybavenia, budú potrebovať prijímače vybavené verziou firmvéru schopnou 
prijímať a využívať plne RTCM3.2 MSM správy, v ktorých budeme Galilo a BeiDou šíriť 
a taktiež prijímačom, ktorý bude vedieť prijaté dáta využiť. To musí vedieť odporučiť výrobca 
resp. predajca. My len vieme, že to budem šíriť prostredníctvom formátu RTCM3.2 MSM 
správy. 

3. Čo sa týka Galilea a uvedenej správy. Do spracovania pôjdu vždy iba družice označené 
„zdravé“ (healthy), čiže ak aj majú niektoré problémy, sú označené statusom „nezdravé“ 

http://www.kgk.sk/podujatia/20_vyrocie_komory_geodetov_a_kartografov/
http://www.skpos.gku.sk/files/seminar/10_sme_pripraveni_na_galileo_a_beidou.pdf


(unhealthy) a do spracovania nejdú a výsledky tak neovplyvnia. Či uvedené poruchy zdržia 
Galilo a jeho plnú funkčnosť z prvej ruky neviem, ale myslím že áno. Viac budem vedieť po 
získaní informácii z komisie, ktorá sa bude konať 1.2.2017, čiže čoskor. 
Čo sa týka relevantných informácii o Galileo, odporúčam namiesto našej tlače skôr sledovať 
web organizácie GSA so sídlom v Prahe, ktorý to majú na starosť. 

 
 
 
Výzva a krátka správa z činnosti orgánov komory č. 3/2017 – podnety a otázky pre KO ÚGKK SR. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 9. 2. 2017 
 
Vážený člen KGK, 
 
na základe spolupráce Komory s Katastrálnym odborom ÚGKK SR, Vás touto cestou vyzývame 
k formulácii otázok z komerčnej sféry, na vysvetlenie a riešenie existujúcich problémov, ku ktorým by 
bolo vhodné, aby Úrad zaujal metodické stanovisko. Následne by bolo vytvorené metodické 
usmernenie pre  geodetov, ako aj pre úradných overovateľov. 
Vaše podnety a otázky zasielajte do kancelárie komory čím skôr, najneskôr do konca februára 2017. 
 
 
 
Krátka správa č. 4/2017 – GRIS - CICA. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15. 2. 2017 
 
Vážený člen KGK, 
informujeme Vás o implementácii centrálneho registra geodetov na portál CICA. 
 
Dobrý deň,  
 
dovoľte mi informovať Vás, že portál CICA, v časti „služby geodetom“ nadobudol vďaka VÚGK počas 
víkendu pozitívne zmeny, a to implementáciu centrálneho registra geodetov. 
V praxi to znamená, že údaje z SPI a SGI pre tvorbu GP sú prístupné každému geodetovi, ktorý má 
platný preukaz oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie. 
 
https://cica.vugk.sk/GRIS.aspx 
 
 
 
Krátka správa č. 5/2017 ohľadne rokovania na MPRV SR o verejnom obstarávaní projektov 
pozemkových úprav (PPÚ) 
autor: Ing. Peter Repáň, 16. 2. 2017 
 
Dňa 17.01.2017 sa na podnet Komory pozemkových úprav, Zamestnávateľského zväzu geodézie 
a kartografie a Komory geodetov a kartografov uskutočnilo na pôde Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) stretnutie, ktorého sa zúčastnili: 
  

• Ing. Jaroslav Regec, vedúci služobného úradu ministerstva 

• JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy ministerstva 

• Ing. Vladimír Uhlík, predseda Komory pozemkových úprav a predseda ZZGK, projektant 
pozemkových úprav 

https://cica.vugk.sk/GRIS.aspx


• Ing. Peter Repáň, podpredseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov, projektant 
pozemkových úprav 

• Ing. Ľubomír Bulla, projektant pozemkových úprav 
  
Témou stretnutia bolo doteraz neukončené verejné obstarávanie (VO) na projekty pozemkových 
úprav. 
  
Na stretnutí nám boli zo strany MP RV SR podané nasledovné informácie:  

• MPRV SR plne podporuje projekty pozemkových úprav a úspešné ukončenie VO. 

• VO nie je zrušené, je v súčasnosti pozastavené. 

• Zo strany MPRV SR bolo viackrát zdôraznené, že problém je na strane Ministerstva vnútra SR (MV 
SR), ktoré musí konať a VO uzavrieť a to buď, že vyhlási úspešných uchádzačov alebo ho zruší. 
Teda, že problém nie je na strane MPRV SR. 

• Nepredĺženie viazanosti ponúk, ktorá skončila 31.12.2016, neznamená automatické zrušenie VO. 
Viazanosť ponúk je záväzná pre uchádzačov, teda ak uplynie lehota viazanosti, len my uchádzači 
by sme mohli povedať, že naša ponuka už nie je platná. Ak potvrdíme, že platia všetky naše 
ponuky, tak sa nič nedeje a VO môže byť úspešne ukončené a zmluvy podpísané.  

• Úrad pre VO (ÚVO)  súťaž momentálne nekontroluje. Zo strany MPRV SR bolo uvedené, že na 
kontrolu môže dať VO iba MV SR, nie MPRV SR. Podmienkou Programu rozvoja vidiek SR (PRV SR) 
je kontrola VO plateného z prostriedkov EÚ. Kontrolu má vykonať Poľnohospodárska platobné 
agentúra (PPA) alebo ak to uzná za vhodné a v prípadoch, ak je VO problematické, tak kontrolu na 
základe zmluvy medzi PPA a ÚVO, vykoná ÚVO.  Teda podmienka, že VO musí kontrolovať ÚVO, je 
len jedna z možností. 

• Jediná námietka od geodetickej spoločnosti z Košíc voči nemožnosti použiť zahraničné referencie 
bola podaná po termíne a UVO sa ňou nezoberal, napriek tomu vyvoláva obavy z prípadných 
korekcií a vracania európskych peňazí až do výšky 25%. 

• Hrozba prípadnej korekcie kvôli teritoriálnej diskriminácii bola identifikovaná ako jediný hlavný 
problém, prečo nie je VO ukončené. Teda, že hrozí, v prípade kontroly zo strany Bruselu, vracanie 
prostriedkov až vo výške 25% a viac, ktoré by potom bolo potrebné uhradiť zo štátneho rozpočtu. 
Je faktom, že daná námietka bola podaná po lehote a ÚVO sa ňou ani nezaoberal. Na námietku 
bola zo strany MP RV SR podaná kvalifikovaná odpoveď, prečo sú zahraničné (české) referencie 
nevhodné a neakceptovateľné. 

• Modifikácia podopatrenia o PPÚ, ktorá umožňuje zadávať projekty aj keď nie sú dostavané 
spoločné zariadenia, je Európskou komisiou schválená. Oficiálne potvrdenie z Bruselu ešte 
neprišlo, malo by prísť koncom 01/2017. Rovnako problém týkajúci sa nedostatku peňazí na PPÚ, 
keďže sa viac minulo na výstavbu spoločných zariadení, je vyriešený. Zo strany PPA resp. MPRV SR 
je pripravené riešenie presunu chýbajúcich finančných prostriedkov.  

• Nie je možné presunúť peniaze určené na projekty PÚ na výstavbu spoločných zriadení, lebo 
merateľným a kontrolovateľným parametrom v PRV SR je 132 vyprojektovaných pozemkových 
úprav. 

• Je to záväzok, ktorý je napísaný v PRV SR 2014-2020, teda vyhodnocovalo by sa to ako nesplnenie 
PRV SR 2014-2020, ktoré si dala SR resp. MPRV SR. A na dôvažok pri modifikácii PRV SR 2014-2020 
MPRV SR argumentovalo, že nepotrebujeme stavať viac spoločných zariadení, ale potrebujeme 
vypracovať ďalšie PPÚ. Takže to, čo MPRV SR obhajovalo pri modifikácii PRV SR 2014-2020 a teraz 
by tvrdilo pravý opak. 

• Zo strany MPRV SR bolo viackrát zdôraznené, že ak toto VO nebude úspešne ukončené, tak MPRV 
SR vyhlási nové VO na PPÚ. 

 
 
 
 



Krátka správa č. 6/2017 ohľadne možnosti testovania programu na kontrolu GP 
28. 2. 2017 
 
Vážený člen KGK, 
preposielame Vám informáciu od p. riaditeľa VÚGK Ing. Vladimíra Raškoviča. 
Ak máte záujem pripojiť sa do testovacieho prostredia programu na kontrolu geometrických plánov, 
dávame Vám do pozornosti nasledovnú možnosť. 
V testovaní je nová verzia KGP vybavená už aj kontrolami VGI, kontrolami úplnosti elaborátu GP 
podľa druhu mapy, základnou kontrolou topologie. Testovanie je vykonávané zatiaľ na obmedzenom 
množstve užívateľov. 
http://kgp.vugk.sk/demo 
Je vhodné postupne pripájať väčší počet užívateľov a zbierať pripomienky k testovaniu. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2017 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 3.3.2017 
 
Vážený člen KGK,  
od 1.4.2016 do 31. 3. 2017 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-
online s možnosťou čítania, prenosu textu alebo grafiky a tlače slovenských technických noriem 
užívateľom k súboru vybraných STN v elektronickom formáte PDF.  

Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prístupov je potrebné zo strany KGK potvrdiť 
záujem o pokračovaní tejto služby aj naďalej. 
 
V tejto súvislosti vyzývame členov, ktorí doteraz túto službu nemali aktivovanú a majú záujem sa 
pridať do zoznamu odberateľov a súčasne aj členov, ktorí naopak túto službu mali aktívnu, ale pre 
ďalšie obdobie už nemajú záujem ju využívať a chcú sa zo zoznamu odhlásiť, oznámte nám danú 
skutočnosť najneskôr do 31.3.2017 na e-mailovú adresu kancelárie komory.  
Úhrada poplatku za uvedenú službu bude súčasťou uznesenia z valného zhromaždenia a bude 
podmienená termínom splatnosti spolu s členským príspevkom, t. j. do 30.4.2017. Dodatočný 
záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2017 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 
 
Pre informáciu cena za službu STN-online bola v období 1.4.2016-31.3.2017 stanovená: 

- pre 218 prístupov (členov komory), s možnosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za 
ročné predplatne 4 225,00 EUR, poplatok za 1 prístup (jedného člena komory) je 19,80 
EUR/rok.  
 

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/ 
 
Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komory a majú záujem v službe 
pokračovať, sa už nemusia znovu prihlasovať. 
 
Informácia o službe pre nových členov KGK: 
Poplatok za službu STN-online zahŕňa automatické aktualizácie všetkých vybraných noriem počas 
celého obdobia predplatného STN-online, pričom aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie STN v 
elektronickom formáte PDF, ktorými sa mení, opravuje, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 1 prístup 

http://kgp.vugk.sk/demo
http://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov/


sa považuje poskytnutie noriem výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na každej 
pracovnej stanici, pričom pracovnou stanicou sa rozumie lokálny počítač, na ktorom sa priamo 
otvárajú PDF súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. 
 
Link na odborové železničné technické normy, ktoré nie sú vydávané ÚNMaS SR ako doplnkovú 
informáciu: 
http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-
dokumenty.html?page_id=631 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 8/2017 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.4.2017 
 
Vážený člen KGK, 
od 1.4.2017 je v platnosti dodatok č. 3 k zmluve medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-
online s možnosťou čítania, prenosu textu alebo grafiky a tlače slovenských technických noriem 
užívateľom k súboru vybraných STN v elektronickom formáte PDF pre ďalšie obdobie.  
 
V prílohe uvádzame zoznam užívateľov, ktorí pokračujú v odbere a nových užívateľov, ktorí oň 
prejavili záujem. 
V najbližších dňoch budú mať všetci noví užívatelia službu STN-online aktívnu – obdržia informačný 
e-mail. 
 
V prípade potreby technickej podpory môžete kontaktovať pána Mareka Juricu na adrese: 
shop_pdf@normoff.gov.sk 
Podmienky prístupu tvoria prílohu e-mailu. 
 
Vďaka počtu odoberateľov noriem, ročný poplatok na 1 odberateľa je vo výške 17,14 EUR. 
 
V nadväznosti na uvedené Vás žiadame o úhradu sumy 17,14/člen na účet KGK (informácia je 
súčasťou zásielky z VZ). 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2017  
 
Spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na 
„Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach 
samosprávnych krajov Slovenskej republiky“ 
autor: Ing. Peter Repáň, 13.4.2017 
 
Dobrý deň,  
Komora geodetov a kartografov pripravila spolu s Komorou pozemkových úprav 
a Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných 
organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných 
katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky“. Toto vyhlásenie bolo zaslané na 
MPaRV SR, MV SR, ÚVO, NKÚ, Úrad vlády SR, ZMOS a SPPK. 
 
 
 

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-dokumenty.html?page_id=631
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 10/2017 
Tlačová konferencia k zrušeniu verejnej súťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo 
vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky“ 
autor: Ing. Peter Repáň, 13.4.2017 
 
Dobrý deň,  
Komora geodetov a kartografov zvolala spolu s Komorou pozemkových úprav a Zamestnávateľským 
zväzom geodézie a kartografie tlačovú konferenciu stavovských a profesijných organizácií k zrušeniu 
verejnej súťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych 
územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky“. Tlačová konferencia sa uskutočnila včera 
v Košiciach na pôde Slovenského syndikátu novinárov. 
 
TASR vydala z tejto tlačovky nasledovnú správu, ktorú prevzalo sme.sk: 
https://ekonomika.sme.sk/c/20507730/profesijne-organizacie-kritizuju-zrusenie-sutaze-na-projekty-
pozemkovych-uprav.html 
 
Zároveň včera vyšiel článok na tú istú tému v tlačenej podobe v Košickom Korzári, ako aj na stránke 
sme.sk v časti ekonomika: 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20507088/pozemkove-upravy-vratane-tokaja-su-opat-v-
nedohladne.html 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 11/2017 – výkon AGaK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 3.5.2017 
 
Vážený člen KGK, 
na základe záverov z posledného zasadania predstavenstva si Vás opätovne dovoľujeme informovať 
o povinnostiach pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa ohľadne jeho postavenia 
voči Sociálnej poisťovni a ostatným orgánom (zdravotné poisťovne, daňový úrad). 
 
V zmysle novely zákona o sociálnom poistení a následného zrušenia prihlasovacej a odhlasovacej 
povinnosti na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo 
činnej osoby (SZČO), vyplynula pre Komoru geodetov a kartografov povinnosť poskytnúť Sociálnej 
poisťovni údaje zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (od 1.1.2015).  
Sociálna poisťovňa posudzuje rozhodujúce skutočnosti na základe údajov poskytnutých Finančným 
riaditeľstvom SR a subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon činnosti podľa osobitných 
predpisov.  Podľa § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z.z. orgán, ktorý 
vydáva povolenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti (KGK), je povinný oznámiť Sociálnej 
poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie do 15 dní od vydania alebo zrušenia povolenia 
na výkon samostatnej zárobkovej činnosti. 
 
V zmysle uvedených skutočností je potrebné, aby ste svoju podnikateľskú činnosť AGaK zosúladili na 
základe povinností SZČO, kde je zahrnutý aj výkon AGaK, keďže výkon činnosti autorizovaného 
geodeta/kartografa je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka považovaná 
za podnikanie a autorizovaný geodet a kartograf je podnikateľ. Pozri aj http://www.socpoist.sk/2085-
menu/55369s 
 
Odporúčame napr. v prípade Vášho výkonu autorizácie v rámci pracovnoprávneho vzťahu, odniesť na 
Sociálnu poisťovňu vyplnené čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na 
vykonávanie činnosti  vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného 
nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO. 

https://ekonomika.sme.sk/c/20507730/profesijne-organizacie-kritizuju-zrusenie-sutaze-na-projekty-pozemkovych-uprav.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20507730/profesijne-organizacie-kritizuju-zrusenie-sutaze-na-projekty-pozemkovych-uprav.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20507088/pozemkove-upravy-vratane-tokaja-su-opat-v-nedohladne.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20507088/pozemkove-upravy-vratane-tokaja-su-opat-v-nedohladne.html
http://www.socpoist.sk/2085-menu/55369s
http://www.socpoist.sk/2085-menu/55369s


Krátka správa komory č. 12/2017 – elektronické schránky – účinky doručenia 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 3.7.2017 
 
Vážený člen KGK, 
 
preposielame Vám newsletter - špeciál zameraný na vysvetlenie dôsledkov doručovania do 
elektronických schránok, lehôt a spôsobu ich počítania, spracovaný advokátskou kanceláriou.  
Newsletter obsahuje aj praktické príklady počítania lehôt v závislosti od spôsobu doručovania. 

 
Od 1.7.2017 všetky právnické osoby už majú aktivované elektronické schránky a keďže orgány 
verejnej moci (úrady, obce, notári, exekútori, súdy) budú doručovať už povinne svoje listiny do týchto 
schránok, je potrebné vedieť, kedy sú zásielky doručené, kedy začínajú a končia lehoty na vykonanie 
právnych úkonov (podanie odvolania, pripomienok, námietok a pod.).  
Všeobecné informácie týkajúce sa postupu samotného procesu aktivácie schránok, inštalácie, 
sprevádzkovania sú zverejnené na mnohým internetových stránkach, najmä: https://www.slovensko.sk 
v sekcii návody, www.statutar.sk a iné.  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 13/2017 
Seminár A.G.K.2017 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.7.2017 
 
Vážený člen KGK, 

v prílohe Vám prikladáme pozvánku na  seminár A.G.K.2017 -  prípravný kurz AGaK z inžinierskej 
geodézie.  
Termín: 12.9.2017 na SvF STU v Bratislave. 
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-a.g.k.2017.html?page_id=5870 

 
Registrácia bude ukončená po naplnení kapacity priestorov. Pre členov komory je odsúhlasené 
znížené vložné vo výške 24,- Eur. 

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

 
kancelária KGK 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 14/2017 
Konferencia „Stavebné úrady 2017“ 
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik. PhD., 6. 10. 2017 
 
V dňoch 28. a 29.09.2017 sa v Demänovskej doline konala konferencia „Stavebné úrady 2017“ za 
účasti predstaviteľov štátnej správy (MDV SR, MV SR, Min. pro místní rozvoj ČR), SKSI, ZMOS a ďalších 
subjektov. Na konferencii bolo prítomných cca 240 zamestnancov stavebných úradov z celého 
Slovenska (z celkového počtu približne 850 zamestnancov všetkých stavebných úradov v SR). 
Program konferencie bol tradične venovaný aktuálnym otázkam výkonu činnosti zamestnancov 
stavebných úradov so zameraním na tematiku - pripravovaná legislatíva v SR a v ČR, stavebné 

https://www.slovensko.sk/
http://www.statutar.sk/
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2017.html?page_id=5870


výrobky, odstraňovanie reklamných stavieb, stavebné úpravy líniových stavieb, predlžovanie 
platnosti rozhodnutí, správny poriadok, výkon kompetencie stavebného dozoru a stavbyvedúceho, 
elektronický register osôb spôsobilých vo výstavbe, statická bezpečnosť budov, energetická 
hospodárnosť budov, zmeny v legislatíve v oblasti protipožiarnej ochrany, povoľovanie vodných 
stavieb, činnosť špecializovaného stavebného úradu pre vodné stavby, povoľovanie dopravných 
stavieb a ďalších. 
V úvodnom bloku venovanom legislatíve informovali pracovníci MDV SR o príprave dvoch zákonov – 
zákona o územnom plánovaní a zákona o stavebnom poriadku (stavebný zákon). V súčasnosti 
prebieha práca na príprave materiálov a podkladov na zahájenie legislatívneho procesu, ktorý má 
začať začiatkom roku 2018. Zásadné zmeny sa pripravujú v zákone o stavebnom poriadku, ktorý 
pravdepodobne prinesie výrazné zjednodušenie povoľovania stavieb. MDV SR uvažuje o zrušení 
súčasnej štruktúry stavebných úradov, ponechajú sa len vybrané a špeciálne stavebné úrady, ktoré 
budú dislokované v mestách. Drobné stavby bude možné realizovať bez stavebného povolenia ich 
nahlásením cez web rozhranie a splnením zákonom stanovených podmienok. Povoľovanie 
jednoduchých stavieb prejde do kompetencie osôb s odbornou spôsobilosťou – stavebných 
komisárov. Odbornú spôsobilosť bude možné získať splnením zákonom stanovených podmienok 
a vykonaním skúšok na MDV SR. Predpokladá sa v budúcnosti pôsobenie cca 800-900 komisárov, 
ktorí budú mať aj niektoré kompetencie na dohľad realizácie stavieb a výkonu stavebnej činnosti. 
Ostatné stavby budú povoľované stavebnými úradmi. Podrobnosti činnosti stavebných komisárov 
upravia vykonávacie vyhlášky zákona. 
SKSI pripravuje spustenie registra osôb s odbornou spôsobilosťou v oblasti architektúry 
a stavebníctva. Ide o programové riešenie, ktoré bude k dispozícii zamestnancom stavebných úradov 
a komisárom ako aj stavebníkom (investorom). Stavebník bude môcť využiť toto riešenie na prípravu 
dokumentácie potrebnej na stavebné konanie – bude týmto programom vedený. Program zároveň 
upozorní na potrebu vyjadrenia sa odborne spôsobilej osoby k jednotlivým častiam dokumentácie 
a ponúkne zoznam osôb s príslušnou spôsobilosťou stavebníkovi. Odborne spôsobilá osoba vykoná 
overenie dokumentácie v elektronickom prostredí, čím sa zamedzí neoprávnený výkon činnosti 
odborne spôsobilých osôb. 
Na konferencii neboli odovzdané účastníkom materiály (prednášky, zborník) – tieto budú zverejnené 
na stránkach MDV SR a SKSI. Aktuálne informácie o príprave legislatívnych dokumentov budú 
pripravené na VZ KGK v apríli 2018.   
 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 15/2017 – podnety a otázky pre KO ÚGKK SR – 
stanovisko. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17. 10. 2017 
 
Vážený člen KGK, 
 
krátkou správou č. 3/2017 sme Vás vyzvali k formulácii otázok a podnetov z komerčnej sféry, na 
vysvetlenie a riešenie existujúcich problémov, ku ktorým by bolo vhodné, aby Úrad zaujal metodické 
stanovisko.  
Na základe vzájomnej spolupráce Komory s Katastrálnym odborom ÚGKK SR bol spracovaný 
dokument, obsahujúci stanovisko ÚGKK SR k predmetným otázkam a podnetom, týkajúcich sa 
vyhotovovania geometrických plánov. Stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ÚGKK SR 
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/aktuality/. 
Nakoľko niektoré otázky boli zodpovedané už v roku 2015 a v aktuálnom dokumente sa naň 
spracovatelia odvolávajú, prikladáme Vám pre informáciu aj dokument z daného obdobia. 
Problematika spracovávania GP bude aj témou pripravovaných regionálnych stretnutí. 
 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/aktuality/


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 16/2017 – regionálne stretnutie AGaK v Trenčíne. 
autor: Ing. Anna Holá, 21. 12. 2017 
 
Vážený člen KGK, 

 
dňa 18.12.2017 sa v OC MAX konalo regionálne pracovné stretnutie AGaK z Trenčianskeho kraja.  
Zúčastnilo sa 55 členov KGK z TN, predseda predstavenstva KGK SR - Ing. Hardoš, 9 úradných 
overovateľov TN, Ing. Garajová za OKI ÚGKK SR  a Ing. Pavlíková za spojený Stavebný úrad 
Trenčianske Stankovce.  
Ing. Hardoš informoval o dianí v KGK, Ing. Garajová o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a 
katastra a o kontrolnej činnosti katastrálnej inšpekcie. Ing. Pavlíková informovala o činnosti 
stavebných úradov a spolupráci s geodetmi.  
Zápisnica z RS je k dispozícii v kancelárii KGK. 
 
Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným a želám Vám príjemné vianočné sviatky a šťastný nový 
rok 2018.  
Ing. Anna Holá, regionálna zástupkyňa KGK SR za trenčiansky kraj 
 

 


