
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 1/2018 – transferové oceňovanie. 
autor: advokátska kancelária Zuzana Papšíková, 25.01.2018 
 
Vážený člen KGK, 
 
schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom 
oceňovaní účinné od roku 2017.  
V prílohe zasielame stručné stanovisko advokátskej kancelárie k nášmu zadaniu, či sa môže našich 
členov dotýkať tzv. transferové oceňovanie - postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií, ktoré 
uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.  
Cieľom stanoviska je potrebné upozorniť členov kedy a koho sa daná povinnosť týka. 
Zo záveru je pravdepodobné, že sa transferové oceňovanie týka aj množstva členov. Je potrebné 
preskúmať vzťahy medzi autorizovaným geodetom vykonávajúcim „pečiatkovanie“ pre spoločnosť s 
ručením obmedzeným, kde je spoločníkom, ako sú tam nastavené vzťahy. To, či v konkrétnom 
zdaňovacom období boli vykonávané kontrolované transakcie medzi závislými osobami, je treba 
vyznačiť aj v samotnom daňovom priznaní k dani z príjmu za ten ktorý rok, pričom je potrebné, aby 
obe strany obchodu túto skutočnosť uviedli. V daňovom priznaní sa uvádzajú aj objemy týchto 
transakcií za zdaňovacie obdobie (rok).  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 2/2018 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 1.3.2018 
 
Vážený člen KGK, 

od 1.4.2017 do 31. 3. 2018 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 30.3.2018 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 30.4.2018. Dodatočný 
záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2018 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 
 
Pre informáciu cena za službu STN-online bola v období 1.4.2017-31.3.2018 stanovená: 

- pre 233 prístupov (členov komory), s možnosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za 
ročné predplatné 3992,64 EUR, poplatok za 1 prístup (jedného člena komory) bol 17,14 
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): 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov_2017/ 
 

https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_clenov_2017/


Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komory a majú záujem v službe 
pokračovať, sa 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 
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 
 
 
Záväzne sa prihlasujem na odber noriem 
 
Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia, e-mail 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 2/2018 – TNŽ 
 
Vážený člen KGK, 
 
z dôvodu redizajnu web stránok ŽSR už technické normy nie sú verejnosti poskytované.  
Technické normy železníc sú k dispozícií na novej adrese: 
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/ 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 3/2018 – Svetový deň geodetov a kartografov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.3.2018 
 
Vážený člen KGK, 

z iniciatívy Rady európskych geodetov (CLGE – Comité de Liaison des Géometres Européens), ktorá 
združuje 38 štátov Európy (reprezentované najväčšími geodetickými organizáciami daného štátu), 
a po dohode s Medzinárodnou federáciou geodetov (FIG – Fédération Internationale des 
Géometres), ktorá združuje vyše 100 národných profesijných geodetických organizácií a asociácií z 90 
štátov sveta a s Národnou spoločnosťou profesionálnych geodetov z USA (NSPS – National Society of 
Professional Surveyors), bol tohto roku oficiálne ustanovený „Svetový deň geodetov a kartografov“. 
Za tento deň bol dohodnutý 21. marec. Oficiálne bude tento deň prvý krát spoločne oslávený 
všetkými tromi organizáciami v sídle Svetovej banky vo Washingtone 21. marca 2018. 
Slovenskí geodeti prostredníctvom Komory geodetov a kartografov sa už viac ako 20 rokov aktívne 
zúčastňujú na činnosti Rady európskych geodetov – CLGE ako aj Medzinárodnej federácie geodetov – 
FIG. 
 
Kancelária komory pri tejto príležitosti vydala tlačovú správu, ktorá je zverejnená na nasledovných 
portáloch: 

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-dokumenty.html?page_id=631
http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-dokumenty.html?page_id=631
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/


http://www.teraz.sk/slovensko/svetovy-den-geodetov-a-kartografov/313516-clanok.html 

https://www.dobrenoviny.sk/c/126961/svetovy-den-geodetov-a-kartografov 
 
http://www.24hod.sk/svetovy-den-geodetov-a-kartografov-cl573079.html 
 
http://www.dnesky.sk/svetovy-den-geodetov-a-kartografov/ 
 

 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 4/2018 – Valné zhromaždenie 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 5.4.2018 
 
Vážený člen KGK, 

zásielkou k VZ Vám bola odoslaná pozvánka spolu s materiálmi na riadne valné zhromaždenie, ktoré 
sa uskutoční budúci týždeň v Košiciach 13.4.2018. Termín oznámenia účasti bol stanovený do 
3.4.2018. 
Nakoľko je prihlásený pomerne nízky počet účastníkov, dovoľujeme si požiadať tých, ktorí sa zatiaľ 
nevyjadrili, o informáciu k účasti, resp. o splnomocnenie kolegov na zastupovanie na rokovaní, aby 
bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné. 
Termín prihlásenia posúvame do konca tohto týždňa 6.4.2018. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 5/2018 – 26. slovenské geodetické dni 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 5.4.2018 
 
Vážený člen KGK, 

predstavenstvo  Komory geodetov a kartografov prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.2.2018 
budúci formát a miesto konania 26. slovenských geodetických dní. Predstavenstvo konštatovalo, že 
od účastníkov SGD rastie tlak na zmenu miesta ich konania. Akceptovalo myšlienku, aby miesto 
organizácie SGD bolo saturované v strede Slovenska. Ako najvhodnejšie miesto určilo hotel LUX 
v Banskej Bystrici. Formát podujatia v jeho základných rysoch ostáva nezmenený.  
26. slovenské geodetické dni sa budú konať v dňoch 8. - 9. 11. 2018 v Banskej Bystrici v hoteli LUX 
www.hotellux.sk . 

 

 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2018 – Slovenské múzeum máp  
autor: Ing. Vladimír Stromček, 13. 6. 2018 
 
Vážený člen KGK, 

chceme Vás  informovať , že nadšenci z vydavateľstva CBS spol, s.r.o., ktoré realizuje vydávanie 
maľovaných máp a fotokníh,  zriadilo Slovenské múzeum máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici.  Toto 
múzeum je zamerané najmä na propagáciu máp ako stále živého média, ktoré má svoje právoplatné 
miesto aj v dnešnom svete digitálnych technológii. Prezentuje históriu máp a mapovania, zameranú 

http://www.teraz.sk/slovensko/svetovy-den-geodetov-a-kartografov/313516-clanok.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/126961/svetovy-den-geodetov-a-kartografov
http://www.24hod.sk/svetovy-den-geodetov-a-kartografov-cl573079.html
http://www.dnesky.sk/svetovy-den-geodetov-a-kartografov/
http://www.hotellux.sk/


najmä na naše územie, spôsoby zhotovovania máp, ale aj rôzne zaujímavosti zo sveta kartografie a 
geodézie. Samostatnou časťou je predstavenie bohatej histórie Vojenského kartografického ústavu. 

Súčasťou  expozície sú nie len tradičné exponáty, ale aj možnosti interaktívneho zapojenia sa do 
prehliadky (máte možnosť vyskúšať si moderné ale aj historické postupy tvorby máp, či objaviť čaro 
tvorby reliéfu pomocou simulátora s rozšírenou realitou).  
 
Pre bližšie informácie si pozrite na  stránke: https://www.muzeummap.sk/  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2018 – Ochrana osobných údajov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19. 6. 2018 
 
Vážený člen KGK, 

spracúvanie osobných údajov svojich členov vykonáva Komora geodetov a kartografov ako orgán 
verejnej moci, t. zn., že spracúvanie osobných údajov komorou je zákonnou požiadavkou, pričom bez 
ich poskytnutia nie je možné zapísať a následne viesť dotknutú osobu. 
V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 nám vyplýva povinnosť Vás 
v zmysle § 19 ako prevádzkovateľ informovať, za akým účelom sú Vaše osobné údaje spracovávané, 
na ako dlho a komu sú poskytované. V prílohe Vám o uvedenom prikladáme informáciu.  
 
Súčasne máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných 
údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov,  právo namietať spracúvanie osobných údajov. 
So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov sa môžete 
informovať u zodpovednej osoby, tajomníčky KGK, a to na e-mailovej adrese 
ochranaOUKGK@gmail.com, prípadne kontaktných telefónnych číslach komory.  
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke komory 
https://www.kgk.sk/o_nas/ochrana_osobnych_udajov/. 
 
Okrem informácií o spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o komore geodetov a kartografov 
Vám v prílohe zasielame aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorým udelíte súhlas na 
zverejnenie svojho e-mailu na webovej stránke komory, za účelom poskytnutia kontaktných 
informácií o svojej osobe, a to pre bližšie neurčený okruh tretích osôb a na čas výkonu činnosti 
autorizovaného geodeta a kartografa. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: ochranaOUKGK@gmail.com. 
Odvolaním súhlasu budú vyššie uvedené kontaktné informácie z web stránky komory vymazané.  
  
Vami potvrdený súhlas prosíme doručiť e-mailom na adresu ochranaOUKGK@gmail.com alebo 
poštou na adresu kancelárie KGK.  
Termín doručenia pre hromadné zverejnenie e-mailov na webe je do 31.7.2018 a neskôr doručené 
súhlasy budú po tomto termíne zverejňované priebežne. V prípade nedoručenia súhlasu, Váš e-mail 
nebude na webovej stránke komory zverejnený a poskytovaný tretím osobám. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muzeummap.sk/
mailto:ochranaOUKGK@gmail.com
https://www.kgk.sk/o_nas/ochrana_osobnych_udajov/
mailto:ochranaOUKGK@gmail.com
mailto:ochranaOUKGK@gmail.com


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 8/2018 – Ochrana osobných údajov_geodet – klient 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 6. 2018 

Vážený člen KGK, 

v nadväznosti na Vaše otázky ohľadne uplatňovania zákona o ochrane osobných údajov v praxi pri 
poskytovaní Vašich služieb voči zákazníkom, sme oslovili našu advokátsku kanceláriu so žiadosťou 
o poskytnutie návodu, akým spôsobom je možné sa s uvedeným vysporiadať, aby boli splnené 
potrebné náležitosti zákona. 

V zmysle uvedené Vám v prílohe posielame možný návod pre informovanie zákazníka - fyzickú osobu 
nepodnikateľa/podnikateľa, ktorý je potrebné si upraviť podľa Vašej konkrétnej situácie. Dokument 
je spracovaný v intenciách zákona, avšak Komora zaň nepreberá právnu zodpovednosť.  

Pri spracovávaní osobných údajov Vašich klientov je dôležité  vymedziť si právny základ spracúvania 
osobných údajov. Nakoľko týmto právnym základom je vo väčšine prípadov zmluva medzi geodetom 
a klientom, Vašou povinnosťou je klienta len informovať o spracúvaní osobných údajov (nie je 
potrebný súhlas dotknutej osoby). 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o rozsahu osobných údajov, za akým účelom sú jej osobné 
údaje spracovávané, na ako dlho a komu sú poskytované. Súčasne má  dotknutá osoba právo na 
prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2018 – Služby pre geodetov 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda Komisie pre KN a PÚ, riaditeľ VÚGK, 21. 6. 2018 

Vážený člen KGK, 

preposielam Vám informáciu ohľadne pripravovanej novej služby – Služby pre geodetov, ktorá bude 
sprístupnená na portáli ESKN a bola predstavená na spoločnom rokovaní KGK a zástupcov ÚGKK SR. 
Jej súčasťou je komplexný balík kontrol XML, VGI, overenie údajov voči údajom katastra. 
Odporúčame všetkým geodetom, ktorí sú zapísaní v Centrálnom zozname geodetov, aby si 
aktualizovali údaje z dôvodu, že prihlasovacie údaje na túto službu budú doručované na e-mailové 
adresy z uvedeného registra. 
 
Po konzultácii s KO ÚGKK SR dávam pre členov KGK nasledovné informácie o predpokladanom 
nasadení: 
 
 

Harmonogram nasadenia služieb pre geodetov 

 

•         Ku dňu 20.6.2018 je služba na produkčnom prostredí pre vybraných testerov z radov 
úradných overovateľov. 

•         V týždni 25.-29.6.2018 (pravdepodobne 26. a 27.6.2018) prebehnú školenia pre úradných 
overovateľov a pripravia sa e-maily (pokyny pre prístup) pre osoby zapísané v Centrálnom 
zozname geodetov. 

•         V týždni od 2.7.2018 bude nabiehať ostrá prevádzka a k službe sa bude možné prihlásiť 
s dodanými prihlasovacími údajmi a taktiež ju začať plne využívať. 



•         Služba bude bežať v prechodnom období v režime testovacej prevádzky, kedy si 
prevádzkovateľ vyhradzuje právo určitých zmien a možného diskomfortu pre užívateľov, 
spôsobeného nasadzovaním prípadnej novej funkcionality a odstraňovaním drobných vád. 

•         Po skončení testovacej prevádzky rezort predpokladá využívanie služby ako povinnú súčasť 
procesu úradného overenia geometrického plánu. 

 
 
 
Krátka správa komory č. 10/2018 - Seminár A.G.K.2018 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 3.7.2018 
 
Vážený člen KGK, 

v prílohe Vám prikladáme pozvánku na  seminár A.G.K.2018 -  prípravný kurz AGaK z inžinierskej 
geodézie.  
Termín: 13.9.2018 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. Seminár je tematicky zameraný na aktuálne 
problémy v inžinierskej geodézii, na právne a technické predpisy súvisiace s výkonom predmetných 
činností. 

Organizačné pokyny a registrácia sú zverejnené na webe: 
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2018.html?page_id=5870 
 
Registrácia, ktorá prebieha cez konferenčný systém SvF STU BA, bude ukončená po naplnení kapacity 
priestorov. Pre prvých 60 prihlásených 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.  
 
 
 
Krátka správa komory č. 11/2018 – Novela katastrálneho zákona a vyhlášky č.461/2009 Z.Z.  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.8.2018 
 
Vážený člen KGK, 

posielame Vám informáciu o novele zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorá nadobudne účinnosť 
1.10.2018: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20181001.html 
a novelu vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 
Keďže Komora geodetov a kartografov nie je povinne pripomienkujúci subjekt, táto novela nám 
nebola zasielaná, ale je verejne prístupná na portáli www.slov-lex.sk pod rezortným číslom LPO 
6992/2018 (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/573). Koniec MPK je 21.8.2018. 
Vyhlášku je potrebné posudzovať spolu s novelou zákona, ktorá je už schválená. 
 
 
 
 
 

https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2018.html?page_id=5870
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20181001.html
http://www.slov-lex.sk/
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/573


Krátka správa komory č. 12/2018 – Preukaz geodeta 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.9.2018 
 
Vážený člen KGK, 
preposielame Vám informácie a usmernenie USM_UGKK SR_12/2018, ktorým sa ustanovuje postup 
pri vydávaní preukazu geodeta.  
 
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 212/2018 Z. z. (novela zákonov 162/1995 a 215/1995) je od 1. 10. 
2018 účinné usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2018zo dňa 21. 09. 2018, ktorým sa 
ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta. 
Upozorňujeme Vás, že od uvedeného dátumu okresné úrady nevydávajú preukazy oprávňujúce na 
vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, ktorý je nahradený preukazom geodeta. 
Preukaz geodeta vydáva ÚGKK SR, postupom podľa uvedeného usmernenia. 
Zároveň Vás upozorňujeme, že neplatné preukazy oprávňujúce na vstup a vjazd na cudzie 
nehnuteľnosti sú držitelia povinní vrátiť tomu, kto ich vydal, t. j. katastrálnemu odboru príslušného 
okresného úradu. 
 
Uvedené usmernenie bude zverejnené na webovom sídle ÚGKK SR v najbližších dňoch. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 13/2018 – Jednoduché pozemkové úpravy 
autor: Ing. Peter Repáň, 27.9.2018 
 
Dňa 25.09.2018 o 17:30 bola na Rádiu Regina Východ odvysielaná rozhlasová relácia Roľnícka beseda, 
celá na tému Jednoduché pozemkové úpravy. Relácia bola nahrávaná v nedeľu dňa 16.9.2018 v obci 
Okružná pri Prešove, pri príležitosti začatia odovzdávania nových vytýčených pozemkov vlastníkom 
JPÚ Okružná. Na relácii spolupracovali Jaroslav Biroš, predseda združenia účastníkov PÚ,  Ing. Jozef 
Bujňák, pracovník OÚ Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Ing. Peter Havadej, vedúci prác zhotoviteľa 
projektu Progres CAD Engineering, s.r.o. a aj podpredseda predstavenstva našej komory Ing. Peter 
Repáň ako vedúci projektant týchto JPÚ.  
Kompletná nahrávka relácie sa dá vypočuť v archíve RTVS na adrese 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11457/997419 

 
 
 
Krátka správa komory č. 14/2018 – GP na úradné overenie 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.9.2018 
 
Vážený člen KGK 
v súvislosti s účinnosťou novely katastrálneho zákona a jeho vykonávacej vyhlášky od 1.10.2018 Vám 
v prílohe posielame list ÚGKK SR, ktorým sa upravuje predkladanie niektorých častí operátu 
geometrického plánu na úradné overenie aj vo formáte PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11457/997419


Krátka správa komory č. 15/2018 – GP vo formáte PDF 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, predseda Komisie pre KN a PÚ, riaditeľ VÚGK,  09. 10. 2018 
 
Vážený člen KGK 
v súvislosti s účinnosťou novely katastrálneho zákona a jeho vykonávacej vyhlášky od 1.10.2018 Vám 
bol krátkou správou č. 14 odoslaný list ÚGKK SR, ktorým sa upravuje predkladanie niektorých častí 
operátu geometrického plánu na úradné overenie aj vo formáte PDF. 
Pripájame link na toto usmernenie a zároveň aj link na bezplatný softvér na spájanie PDF súborov. 
 
Usmernenie úradu: 
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-
riadenia/ko_8369_2018-123.pdf  
 
Softvér na spájanie pdf súborov je PDF SAM (zadarmo): 
https://pdfsam.org/pdfsam-basic/  
 
 
 
Krátka správa komory č. 16/2018 – BIM - dotazník 
10. 10. 2018 
 
Vážení členovia KGK, 
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho 
anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie 
stavieb), ktorý sme pripravili v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krátke a výstižné, 
preto Vám vyplnenie nezaberie viac ako 1 minútu. 
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom tohto linku: BIM DOTAZNÍK 
(https://bimas.typeform.com/to/MeRa5v) 
Účelom dotazníka je získať čo najhodnovernejší obraz o aktuálnom stave využívania BIM v 
slovenskom stavebníctve. Vyhodnotenie bude prezentované na 4. Národnej BIM konferencii, dňa 
18.10.2018 v Bratislave. 
 
 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/ko_8369_2018-123.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/ko_8369_2018-123.pdf
https://pdfsam.org/pdfsam-basic/
https://bimas.typeform.com/to/MeRa5v

