
Krátka správa komory č. 1/2019 – Vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k situácii 
ohľadne PPÚ 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.01.2019 

Zástupcovia Komory pozemkových úprav, Komory geodetov a kartografov a Zamestnávateľského 
zväzu geodézie a kartografie koncom roka 2018 reagovali na vydané Rozhodnutie Úradu pre verejné 
obstarávanie o nariadení zrušenia jeden rok trvajúceho verejného obstarávania na vypracovanie 
a vykonanie projektov pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach na celom Slovensku a tým 
na usporiadanie katastrofálne rozdrobeného pozemkového vlastníctva na Slovensku spoločným 
vyhlásením.  
Vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k tejto situácii, bolo zverejnené aj v médiách na 
nižšie uvedených linkoch: 

http://www.teraz.sk/najnovsie/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemko/368482-clanok.html 
https://www.24hod.sk/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav-cl641059.html 
https://www.dnesky.sk/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav/ 
https://www.dobrenoviny.sk/c/151199/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav 
 
Vyhlásenie k situácii ohľadne pozemkových úprav a usporiadania rozdrobeného pozemkového 
vlastníctva na Slovensku. 
Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácii združujúcich odborníkov na pozemkové 
úpravy v SR. 

V Bratislave dňa 20.12.2018 

Vlastníci rozdrobených pozemkov, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, farmári, či drobní alebo veľkí, 
obce a v podstate aj celá spoločnosť, dostali 18.12.2018 od slovenských úradníkov zdrvujúci darček 
pod vianočný stromček! Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o nariadení zrušenia jeden rok 
trvajúceho verejného obstarávania na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v 168 
katastrálnych územiach na celom Slovensku a tým na usporiadanie katastrofálne rozdrobeného 
pozemkového vlastníctva na Slovensku. 
Je to už štvrtá zrušená verejná súťaž na pozemkové úpravy za posledných 10 rokov. Takže niet 
pochýb, že táto spoločnosť, Slovenská republika alebo niekto „v pozadí“, nemá záujem o riešenie 
rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, napriek tomu, že pozemkové úpravy sú jedným z kľúčových 
nástrojov na vyriešenie kritického stavu slovenského poľnohospodárstva, napriek tomu, že Európska 
únia nám na to poskytuje peniaze. 
Vypisovať novú súťaž dva roky pred koncom programového obdobia 2014-2020, v ktorom musia byť 
práce vykonané a vyfakturované, je už takmer nemožné a nezrealizovateľné pri projektoch 
pozemkových úprav, ktoré trvajú priemerne 4 roky, a teda by sa nestihli ukončiť a zaplatiť 
z európskych peňazí. 
Je to smutná správa aj pre drobných farmárov a všetkých vlastníkov, ktorí sa nemôžu domôcť užívania 
svojho vlastníctva, a pre ktorých sú pozemkové úpravy jedným z kľúčových riešení ich problémov. 
Odborné firmy, ktoré sú schopné vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav, v sumáre cca 
600 odborníkov v 100 firmách, môžu začať rozdávať pod vianočný stromček svojim zamestnancom 
výpovede a oznámenia o nulovej perspektíve pozemkových úprav a o definitívnom pochovaní 
pozemkových úprav na Slovensku. 
Podľa nášho názoru sú dôvody na zrušenie verejného obstarávania nedostatočné. Argumentácia je 
vystavaná na hlinených nohách a pre odbornú ale i laickú verejnosť nepochopiteľná.  
Neostáva nám nič iné, len položiť otázky: Je za tým účelové konanie? Komu to prospeje? V koho 
záujme sa pozemkové úpravy na Slovensku nevykonávajú už 10 rokov a ani v budúcnosti nebudú? 

http://www.teraz.sk/najnovsie/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemko/368482-clanok.html
https://www.24hod.sk/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav-cl641059.html
https://www.dnesky.sk/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav/
https://www.dobrenoviny.sk/c/151199/vyhlasenie-k-situacii-ohladne-pozemkovych-uprav


S  úctou  
 
Ing. Vladimír Uhlík, v. r.     Ing. Peter Repáň, v. r. 
Predseda predstavenstva                  Podpredseda predstavenstva 
Komora pozemkových úprav SR    Komora geodetov a kartografov 
Predseda predstavenstva  
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie 
 
 
 
Krátka správa komory č. 2/2019 – Podpora Iniciatívy poľnohospodárov 
28.01.2019 
  
Komore geodetov a kartografov bola doručená písomná žiadosť o spoluprácu a partnerstvo od 
Iniciatívy poľnohospodárov z Gyňova. Komora podporuje kľúčový cieľ a snahy Iniciatívy 
o usporiadanie rozdrobeného pozemkového vlastníctva formou pozemkových úprav a sceľovania 
pozemkov. Komora ponúkla Iniciatíve odbornú spoluprácu v oblasti pozemkových úprav. 
  
 
 
Krátka správa č.  3/2019 k snahe o zrušenie samostatného študijného odboru GaK 
autor: Ing.Ján Hardoš, 7.2.2019 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), v rámci racionalizácie všetkých 
študijných odborov na Slovensku, chce zrušiť samostatný študijný odbor (ŠO) Geodézia a kartografia 
a začleniť ho do ŠO Stavebníctvo len so študijným programom (ŠP) Geodézia a kartografia. 
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave poslal na ministerstvo žiadosť o zachovanie samostatného 
ŠO Geodézia a kartografia, ktorú podporili viacerí akademickí funkcionári, ako aj ďalšie fakulty na 
Slovensku, kde sa vyučuje geodézia a kartografia.  
Komora geodetov a kartografov preto pripravila "Spoločné stanovisko profesijných organizácii a 
združení v odbore geodézia a kartografia na Slovensku", v ktorom vyjadrila znepokojenie a 
rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením ŠO GaK so žiadosťou o nevyhnutnosti jeho zachovania a 
poslala ho na MŠVVaŠ SR. Toto stanovisko podpísali všetci predsedovia organizácii a združení v GaK 
(Komora geodetov a kartografov, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov, Komora pozemkových úprav SR, Slovenská spoločnosť pre 
fotogrametriu a diaľkový prieskum a Kartografická spoločnosť SR). V prílohe krátkej správy Vám 
posielame plné znenie tohto Spoločného stanoviska.  
Zároveň nás veľmi teší, že ÚGKK SR tiež poslal list na MŠVVaŠ, v ktorom predsedníčka úradu vyjadrila 
znepokojenie nad zamýšľaným zrušením samostatného ŠO Geodézia a kartografia, vysvetlila 
špeciálne postavenie nášho odboru a zasadila sa za jeho zachovanie ako samostatného ŠO. 
 
Spoločné stanovisko profesijných organizácií z odboru Geodézia a kartografia a žiadosť 
o zachovanie samostatného študijného odboru Geodézia a kartografia 
 
Vážený pán riaditeľ, 

dovoľte, aby sme Vás oslovili týmto spoločným stanoviskom a spoločnou žiadosťou všetkých 
profesijných organizácií a združení v odbore Geodézia a kartografia na Slovensku. 

Jedná sa o tieto organizácie a združenia:  
Komora geodetov a kartografov (zriadená zákonom č. 216/1995 Zb.),  
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie,   
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov,  
Komora pozemkových úprav SR,  



Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum,  
Kartografická spoločnosť SR.  

 
Dostala sa k nám informácia, ktorú sme prijali s veľkým znepokojením, ba až s rozhorčením, že 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci racionalizácie študijných odborov chce zrušiť 
samostatný študijný odbor (ŠO) Geodézia a kartografia a začleniť ho do ŠO Stavebníctvo len so 
študijným programom (ŠP) Geodézia a kartografia. 

Geodézia a kartografia je samostatný vedný odbor, ktorý zasahuje priamo, alebo nepriamo do 
skoro všetkých oblastí ľudskej činnosti. Či už je to navigácia v leteckej, vodnej a cestnej doprave, 
baníctvo, energetika, poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo, stavebníctvo, 
strojárenstvo, priestorovo orientované databázy všetkých druhov, štátna správa, moderné vojenské 
technológie, geológia, archeológia, životné prostredie, geoinformatika a ďalšie. Okrem vlastných úloh 
akými sú napr. tvorba základných a účelových máp všetkých mierok a všetkých druhov pre všetky 
rezorty hospodárstva, tvorba, údržba a aktualizácia katastra nehnuteľností jeho mapovej a písomnej 
časti, diaľkový prieskum Zeme, sledovanie pohybov zemskej kôry a pod., aj celý systém GNSS 
(Globálne navigačné satelitné systémy, či už americký GPS, ruský Glonass, európsky Galileo, alebo 
čínsky BeiDou) je postavený na vednom odbore Geodézia a kartografia (Vyššia geodézia, Družicová 
geodézia a Geodetická astronómia). Toto všetko sa vyučovalo a vyučuje v samostatnom študijnom 
odbore Geodézia a kartografia. Absolventi tohto študijného odboru nachádzajú uplatnenie vo 
všetkých vyššie spomenutých oblastiach.  

Rozsah problematiky rieši i samostatná technická komisia (TK89) Geodézia a kartografia pri 
ÚNMS SR, kde skupina odborníkov našej profesie z akademickej, štátnej a súkromnej sféry rieši 
problematiku preberania noriem EN a ISO a tvorbu a revíziu existujúcich noriem STN v oblasti 
geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností a geografických informačných systémov (GIS).  

Nelogickým zrušením tohto ŠO a jeho začlenením do študijného odboru Stavebníctvo len ako 
študijný program, by profesia Geodet a kartograf stratila svoju identitu a spôsobilo by to nemalé 
ťažkosti v ich uplatnení v praxi. Už by to neboli bakalári a inžinieri odboru Geodézia a kartografia, ale 
stavební inžinieri so študijným programom Geodézia a kartografia. Pritom absolventi ŠO Geodézia 
a kartografia majú na míle ďaleko od skutočných stavebných inžinierov, aj keď súčasťou štúdia sú 
prierezové a interdisciplinárne poznatky zo stavebníctva, ale aj z poľnohospodárstva, geológie, 
geofyziky a iných vedných odborov, kde geodeti a kartografi svojimi aplikáciami môžu v budúcnosti 
pôsobiť a pôsobia. Len malá časť geodetov v praxi pôsobí výlučne v stavebníctve ako geodet 
stavebníka, zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru. Aplikáciám v stavebníctve a v strojárstve sa venuje 
v podstate len jeden predmet a to Inžinierska geodézia. Len zhodou historických okolností sa tento 
študijný odbor študuje na stavebných fakultách. Pripomíname zároveň, že ako samostatný študijný 
odbor sa geodézia a kartografie študuje na Slovensku aj na stredných odborných školách s maturitou 
– odbor Geodézia a kartografia.  

Strata študijného odboru a identity profesie by spôsobili aj obrovské zmätky v legislatíve, ktorá 
sa odvoláva na tento študijný odbor (zákon č.215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zákon č. 216/1995 
Zb. o Komore geodetov a kartografov, Zákon o katastri nehnuteľností, Zákon o pozemkových 
úpravách, Živnostenský zákon, doterajší ako aj pripravovaný nový Stavebný zákon a ďalšie). 

Za zmienku stojí tiež fakt, že profesia geodet a kartograf má aj svoju samostatnú 
medzinárodnú organizáciu geodetov a kartografov FIG (Fédération International des Géométres 
/International Federation of Surveyors), ktorá združuje profesijné a akademické inštitúcie z odboru 
Geodézia a kartografia z vyše 100 krajín sveta a kde Komora geodetov a kartografov ako aj Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov sú dlhoročnými a aktívnymi členmi. Zároveň Komora geodetov 
a kartografov vyše 20 rokov reprezentuje SR v paneurópskej geodetickej organizácii CLGE (Comité de 
Liaison des Géométres Européens / The Council of European Geodetic Surveyors), ktorá združuje 40 
štátov Európy, rieši vykonávanie profesie geodet a kartograf v Európe a má aj väzby na Európsku 
komisiu pri pripomienkovaní európskej legislatívy týkajúcej sa našej profesie, hlavne pri smerniciach 
EP o uznávaní profesijnej kvalifikácie a o voľnom  pohybe osôb na vnútornom trhu. 



Vážený pán riaditeľ, pevne veríme, že naše argumenty prispejú a presvedčia Vás o tom, že 
samostatný študijný odbor Geodézia a kartografia je nevyhnutnosťou a že je ho nutné zachovať.  

Sme pripravení sa s Vami kedykoľvek stretnúť a objasniť všetky dôvody, ktoré nás k tomuto 
spoločnému stanovisku a k tejto žiadosti viedli. 

 
Ostávajú s pozdravom: 

Za Komoru geodetov a kartografov:  
Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva 
                                                                                                                           
Za Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie:                             
Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva                                 
 
Za Slovenskú spoločnosť geodetov a kartografov:  
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, predseda výkonného výboru 

Za Komoru pozemkových úprav SR:  
Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva 
 
Za Slovenskú spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum:  
Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., predseda 
 
Za Kartografickú spoločnosť SR:  
Ing. Róbert Fencík, PhD., predseda 
 
 
 

Krátka správa komory č. 4/2019 – Účinnejší boj proti neoprávnenému podnikaniu 

Autori: Ing. Martin Ondriaš, Ing. Ján Hardoš, 12.02.2019 
  
Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona č. 300/2005 prijatá v zákone č. 
321/2018 Z. z., ktorou sa mení skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania tým, že 
kvalifikovaná skutková podstata sa doplnila o poskytovanie služieb bez odbornej kvalifikácie alebo 
vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú 
spôsobilosť. 
V § 251 sa odsek 2 doplnil písmenom e), ktoré znie: 
„e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré 
podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.“ 
 V zákone sa tak reaguje na prípady, kedy osoby bez odbornej kvalifikácie vykonávajú za úplatu 
činnosti, ktoré svojím obsahom napĺňajú činnosti regulované zákonom – tzv. slobodných povolaní 
(autorizovaný geodet a kartograf, architekt, stavebný inžinier, advokát atď.), ale aj iných činností 
podľa živnostenského zákona, kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť. Slovenská advokátska komora 
iniciovala túto zmenu s cieľom zamedziť fyzickým a právnickým osobám vykonávať činnosti 
a poskytovať služby, (napr. aj geodetické činnosti a iné činnosti) bez príslušného povolenia a často 
dokonca aj bez adekvátneho vzdelania. 

Týmto samotní geodeti (ale aj komora) dostali do rúk silnejší nástroj na ochranu geodetov proti 
neoprávnenému podnikaniu negeodetmi. Pokiaľ o takýchto prípadoch vo svojom okolí viete, 
upozornite ich, že sa dopúšťajú trestného činu, alebo takýto prípad oznámte na komoru, ktorá to 
bude riešiť. 

Na druhej strane treba upozorniť aj geodetov, že pokiaľ vykonávajú okrem geodetických 
a kartografických činnosti aj činnosti, kde je nutná odborná kvalifikácia resp. odborná spôsobilosť, 
aby si tieto činnosti doplnili do svojho živnostenského oprávnenia, resp. dali do súladu s právnymi 
predpismi.  
 



Krátka správa komory č. 5/2019 - Spoločné vyhlásenie stavovských organizácií a tlačová 
konferencia k situácii v pozemkových úpravách. 
26.02.2019 

 
20.02.2019 KPÚ, ZZGK, KGK a SSGK pripravili a vydali (formou tlačovej správy) Spoločné vyhlásenie 
stavovských a odborných organizácii združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy v SR. Zároveň 
ZZGK a KPÚ zorganizovali v ten istý deň tlačovú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili a vystúpili čelní 
predstavitelia signatárskych organizácií. Za KPÚ Ing. Uhlík a Ing.  Urban, za ZZGK Ing. Kožár, za KGK 
Ing. Hardoš a za SSGK Ing. Hudecová. Tlačová konferencia sa stretla s veľkým záujmom médií, 
zúčastnili sa jej tlačové agentúry TASR a SITA, ako aj všetky hlavné televízie RTVS, TA3, JOJ a Markíza 
ale aj denníky Hospodárske noviny a Pravda. Tlačová konferencia trvala skoro 2 hodiny, čo vôbec 
nebýva zvykom, kde v prvej hodine vystúpili všetci predstavitelia signatárskych organizácií a ďalšia 
hodina bola venovaná individuálnym otázkam médií a natáčaniu rozhovorov. Zdá sa, že nie len 
farmári a samosprávy obcí, ale konečne aj média (a cez ne aj laická verejnosť) ako aj politici pochopili 
význam a nevyhnutnosť pozemkových úprav ako aj potrebu ich pravidelného zadávania a 
financovania zo štátneho rozpočtu. 
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom príspevku rubriky: Názory, postrehy, návrhy 
a oznamy členov KGK. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2019 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.02.2019 
 
Vážený člen KGK, 
od 1.4.2018 do 31.3.2019 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 25.3.2019 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 30.4.2019. Dodatočný 
záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2019 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 
 
Pre informáciu cena za službu STN-online bola v období 1.4.2018-31.3.2019 stanovená: 
-          pre 239 prístupov (členov komory), s možnosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za 
ročné predplatné 3836,- EUR, poplatok za 1 prístup (jedného člena komory) bol 16,05 EUR/rok.  

Zoznam členov, ktorí sú záväzne prihlásení a evidovaní na odber noriem je umiestnený na webovej 
stránke: https://www.kgk.sk/uploads/media/STN-online_zoznam_odberate%C4%BEov_082018.pdf 
 
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: 

https://www.kgk.sk/uploads/media/STN-online_zoznam_odberate%C4%BEov_082018.pdf


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. 
 
Technické normy železníc sú k dispozícií na adrese: 
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/ 
 

 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 7/2019 – Valné zhromaždenie 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 2.4.2019 
 
Vážený člen KGK, 

valné zhromaždenie KGK sa uskutoční v piatok 5.4.2019, v Senci.  
V tejto súvislosti Vám pre informáciu posielame organizačné pokyny: 
- v prípade príchodu/odchodu autom odporúčame diaľničný výjazd Senec/Blatné, ktorým sa 
dostanete na posledný kruhový objazd v Senci, z ktorého sa vychádza na smer k Slnečným jazerám, k 
hotelu Senec. Vyhnete sa prejazdu cez mesto. 
- pre parkovanie je k dispozícii cca 200 miest pred hotelom, na vyhradenom mieste s voľným 
vstupom. Parkovacie miesta pred aquaparkom so závorou sú spoplatnené. 
- k dispozícii bude šatňa v priestoroch pred kongresovou sálou. 
- obed je v hoteli zabezpečený v reštauračných priestoroch a je predpoklad, že sa uskutoční na 2 
etapy. Riešený bude formou bufetových stolov, pričom polievky a šaláty budú samoobslužné a hlavné 
jedlo bude vydávané kuchármi asi na 3 miestach v reštaurácii. Pri ponuke jedál budú informácie 
o prítomnosti alergénov, členovia s potravinovou intoleranciou by si mali vedieť vybrať. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 8/2019 – Vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.4.2019 
 
Vážený člen KGK, 

na základe požiadavky z členskej základne k podrobnejšiemu výkladu zákona č. 215/1995 Z. z., §14 – 
vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, bola oslovená advokátska kancelária k spracovaniu právneho 
názoru k uvedenej problematike, ktorý prikladáme do prílohy. 
Problematika bola rozdelená na 3 okruhy: 

1. zabezpečenie si samotného vstupu a vjazdu na cudziu nehnuteľnosť geodetom, 

2. zabránenie vstupu a vjazdu geodeta na cudziu nehnuteľnosť vlastníkom nehnuteľnosti, 

3. schopnosť vedieť preukázať aj v budúcnosti, že vstup a vjazd na nehnuteľnosť geodet vykonal 

v súlade so zákonnými podmienkami.  

 
 
 
 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/


Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 9/2019 –  Zaradenie GaK prác do príslušných kategórií 
prác z hľadiska zdravotného rizika 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.4.2019 
 
Vážený člen KGK, 

na základe požiadavky z členskej základne bola advokátskej kancelárii odovzdaná na objasnenie 
problematika povinnej zdravotnej služby a následné povinnosti zamestnávateľov. 

Problematika bola rozdelená nasledovne: 
- Na koho sa vzťahuje povinnosť zaradiť vykonávané práce do jednotlivých kategórií prác? 
- Aké povinnosti teda vyplývajú zamestnávateľovi zo Zákona? 
- Ako následne postupovať, ak má zamestnávateľ zamestnancov zaradených do druhej kategórie 
prác? 

Zamestnávatelia mali prvý krát povinnosť oznámiť v elektronickej podobe príslušnému orgánu 
verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej 
kategórie do 15.01.2019. Avšak nakoľko sa jedná povinnosť, ktorú zamestnávatelia boli povinní splniť 
prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva oznámili, že budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, 
ak bude oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019. 

 
 
Krátka správa komory č. 10/2019 – Program konferencie IPG2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.4.2019 
 
Vážený člen KGK, 

v nadväznosti na predchádzajúcu informáciu z 15.3.2019, Vám v prílohe posielame program 
konferencie IPG2019.  
 
 
 
Krátka správa komory č. 11/2019 – Situácia v PÚ 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.4.2019 

Vážený člen KGK, 

na základe informácie Ing. Uhlíka, predsedu KPÚ, Vám posielame krátku správu ohľadne situácie 
v PÚ. 

Vyhodnotenie súťaže na 168 PPÚ  
Pokračuje načas zastavená a skoro zrušená súťaž na 168 k.ú. financovaných z prostriedkov PRV SR 
2014-2020 v objeme 45 mil. EUR. Informácia zaznela aj na VZ  KGK v správe o činnosti komory.  
Brífing a tlačová správa podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. 
Matečnej zo dňa  27.3.2019, na ktorom oznámili zmenu rozhodnutia ÚVO a pokračovanie posledného 
VO: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=23&id=14055 

Pozemkové úpravy trvalou položkou štátneho rozpočtu a ich pravidelné zadávanie  
Na konferencii „Ako ďalej pozemkové úpravy“, ktorá sa uskutočnila  16.4.2019, predstavilo MPRV SR 
zásadný materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“. Tento 
materiál nenavrhuje ad hoc riešenia, teda len financovanie jednorazovo cez prostriedky EÚ (PRV SR), 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=23&id=14055


ale systematické riešenie formy vykonávania PÚ v SR a to inštitucionalizovaním PÚ. Uvedené možno 
považovať za absolútne prelomový okamih, pretože už roky stavovské a profesijné organizácie volajú 
po pravidelnom zadávaní a vykonávaní pozemkových úprav, ako stálej položky štátneho rozpočtu 
s každoročným financovaním a transparentným, dopredu schváleným, harmonogramom 
katastrálnych území, v ktorých sa budú vykonávať. Materiál definuje postup zadávania pozemkových 
úprav financovaných zo štátneho rozpočtu vo všetkých zostávajúcich 3 103 k.ú., v ktorých doteraz 
neboli PÚ vykonané, v horizonte 30 rokov. Objem zadaných projektov pozemkových úprav bude 
ročne cca 120 v sume cca 30 mil. eur. Teda spolu za 30 rokov cca 900 mil. eur. 
Dokument je zaradený do medzirezortného pripomienkového konania ako nelegislatívny materiál, 
ktorý bude následne prijatý vo Vláde SR. A teda  suma na PPÚ by sa mala objaviť v rozpočte SR na rok 
2020. 
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14097 

Mediálne ohlasy a správy z konferencie 16.4.2019: 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/509120-matecna-predstavila-plan-pozemkovych-uprav-
na-30-rokov/ 
https://www.webnoviny.sk/ministerka-matecna-chce-aby-sa-pozemkove-upravy-stali-prioritou-aj-
dalsich-vlad-na-slovensku/ 
https://slovensko.hnonline.sk/1925266-matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-
uprav-na-slovensku 
https://www.teraz.sk/ekonomika/g-matecna-predstavila-systemove-rie/390363-clanok.html 
https://www.teraz.sk/ekonomika/iness-pozemkove-upravy-su-sancou-na/390352-clanok.html 
https://www.ta3.com/clanok/1152917/tb-g-matecnej-o-pozemkovych-upravach.html 
https://www.ta3.com/clanok/1152916/vyse-sto-uzemi-a-tridsat-rokov-matecna-ma-plan-
pozemkovych-uprav.html 
https://iness.sk/sk/tlacova-sprava-pozemkove-upravy-su-sancou-na-skutocnu-reformu 

 
 
Krátka správa komory č. 12/2019 – Prihlásenie na TTD 2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.5.2019 

 
Vážený člen KGK, 
 
preposielame Vám informáciu k registrácii na Topcon Technology Days v Košiciach, Žiline a Senci, 
ktorý je zahrnutý do sústavného vzdelávania AGAK. 
 
 

 

Krátka správa komory č. 13/2019 – Aktuálny stav elektronizácie GP 

autor: Ing. Anna Holá, 20.5.2019 

Vážený člen KGK, 

v prílohe posielame usmernenie USM_UGKK SR_6/2019 zo dňa 10.5.2019, ktoré sme prijal 

17.5.2019. Potvrdzujeme začiatok elektronického úradného overovania GP od dnes 20.5.2019. 

Dňom 1.10.2018 nadobudol účinnosť zákon č.212/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), ktorým sa stanovil prechod od GP v listinnej podobe ku e-GP 

postupnými krokmi : 

1.       etapa od 1.10.2018 

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14097
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/509120-matecna-predstavila-plan-pozemkovych-uprav-na-30-rokov/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/509120-matecna-predstavila-plan-pozemkovych-uprav-na-30-rokov/
https://www.webnoviny.sk/ministerka-matecna-chce-aby-sa-pozemkove-upravy-stali-prioritou-aj-dalsich-vlad-na-slovensku/
https://www.webnoviny.sk/ministerka-matecna-chce-aby-sa-pozemkove-upravy-stali-prioritou-aj-dalsich-vlad-na-slovensku/
https://slovensko.hnonline.sk/1925266-matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-uprav-na-slovensku
https://slovensko.hnonline.sk/1925266-matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-uprav-na-slovensku
https://www.teraz.sk/ekonomika/g-matecna-predstavila-systemove-rie/390363-clanok.html
https://www.teraz.sk/ekonomika/iness-pozemkove-upravy-su-sancou-na/390352-clanok.html
https://www.ta3.com/clanok/1152917/tb-g-matecnej-o-pozemkovych-upravach.html
https://www.ta3.com/clanok/1152916/vyse-sto-uzemi-a-tridsat-rokov-matecna-ma-plan-pozemkovych-uprav.html
https://www.ta3.com/clanok/1152916/vyse-sto-uzemi-a-tridsat-rokov-matecna-ma-plan-pozemkovych-uprav.html
https://iness.sk/sk/tlacova-sprava-pozemkove-upravy-su-sancou-na-skutocnu-reformu


Predloženie GP a ZPMZ vo formáte PDF na úradné overenie spolu s ostatnými časťami operátu GP 

podľa §50 odst.1 písm. a) až c) vyhlášky. 

 

2.       etapa od 20.5.2019 

Na úradné overenie sa predloží súbor GP a ZPMZ vo formáte PDF, ktoré sa pri úradnom overení 

elektronicky podpíšu (Usmernenie USM_UGKK SR_6/2019 zo dňa 10.5.2019 ustanovuje tento postup, 

stanovuje spôsob vytvárania PDF-súborov, najmä umiestnenie popisového poľa GP aj ZPMZ, spôsob 

označovania PDF-súborov, spôsob umiestnenia vizuálneho elektronického podpisu úradného overenia 

v súboroch GP i ZPMZ, spôsob archivácie PDF-súborov okresným úradom, ...). Zároveň sa predkladajú 

časti operátu GP podľa §50 odst. 1 písm. a) až c) vyhlášky. 

 

3.       etapa termín neurčený (niekedy v budúcnosti) 

Na úradné overenie sa predloží súbor GP aj ZPMZ vo formáte PDF – oba elektronicky 

podpísané  autorizovaným geodetom a kartografom (AGaK), ktoré sa pri úradnom overení 

elektronicky podpíšu. Zároveň sa predkladajú časti operátu GP podľa §50 odst. 1 písm. c) vyhlášky , 

časti  operátu podľa §50 odst. 1 písm a) a b) vyhlášky sa nepredkladajú. 

Komora geodetov a kartografov v súčasnosti zisťuje možné spôsoby autorizačného overenia GP 

a ZPMZ elektronickým spôsobom. KGK si uvedomuje, že na AGaK-a je prenesený výkon štátnej správy 

a v tom prípade je pre AGaK-a potrebný mandátny certifikát (MC), tiež je jednoznačné, že MC sa 

nesmie prenášať – bolo by vhodné, aby bol zabezpečený naviazaním na občiansky preukaz alebo iným 

spôsobom, preto KGK vstúpila do jednania s certifikačnou autoritou Disig. 

 

 

Krátka správa komory č. 14/2019 – Skúsenosti s vybavovaním preukazu geodeta 

autor: Ing. Miroslav Hudec, 23.5.2019 

Vážený člen KGK, 
obdobie od podania žiadosti o vystavenie alebo obnovenie preukazu geodeta (predtým preukaz 
oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie) po jeho reálne obdržanie z dôvodov spôsobu 
administrácie nezriedka trvá aj štyri týždne. Vzhľadom k tomu, že číslo preukazu je identifikátorom 
umožňujúcim využívať elektronické služby geodetom, jeho zablokovanie môže spôsobiť geodetom 
nemalé problémy. Takejto situácii sa dá ale zabrániť podaním žiadosti v dostatočnom predstihu. 
Spolu so žiadosťou sa síce preukaz posiela na ÚGKK SR, ale ak celá administrácia prebieha ešte v čase 
jeho platnosti, číslo preukazu je možné využívať ako identifikátor naďalej. Odporúčame teda členom 
nenechávať si to na poslednú chvíľu. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 15/2019 – TTD 2019 pripomienka 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.5.2019 
 
Vážený člen KGK, 
 
na žiadosť organizátorov Vám preposielame pripomienku k registrácii na Topcon Technology Days v 
Košiciach, Žiline a Senci, ktorý je zahrnutý do sústavného vzdelávania AGAK. 
Ak ste sa už registrovali, nie je potrebné registráciu opakovať. 
 
 
 
 



Krátka správa komory č. 16/2019 – Otázky z KN 
autor: Ing. Anna Holá, 28.5.2019 
 
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 10.6.2019. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 17/2019 – Závery z konferencie IPG2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.06.2019 
 
Vážený člen KGK, 
v prílohe Vám posielame závery z uskutočnenej konferencie  „IPG2019 – Geodetické činnosti 
v investičnej výstavbe“. 
Link na informácie o konferencii: 
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2019.html?page_id=5025   
 
 
 
Krátka správa komory č. 18/2019 – AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.06.2019 
 
Vážený člen KGK, 
 
preposielame Vám pozvánku (1. informáciu) na seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ 
JÁNOVI PRAVDOVI 2019, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Bratislave. 
 
Podujatie organizujú Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický 
ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 
 
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke a na webových stránkach: 
 
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-kartografii-
2019.html?page_id=7583 
 
http://www.slovakcarto.sk/?aktuality 
 
 

Krátka správa komory č. 19/2019 – Elektronizácia geometrického plánu e-GP 

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.06.2019 

Vážený člen KGK, 

na základe spoločného rokovania zástupcov Komory a ÚGKK SR, boli zástupcovia Úradu požiadaní 

o možnosť zverejnenia prezentácie pre AGaK, ktorá bola použitá pri školení úradného overovania GP 

v el. podobe. V prílohe posielame skrátenú verziu prezentácie.  

 

https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2019.html?page_id=5025
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-kartografii-2019.html?page_id=7583
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-kartografii-2019.html?page_id=7583
http://www.slovakcarto.sk/?aktuality


Informácia: 

Oproti doterajšiemu stavu sa mení iba jedna vec  -  v PDF a papierovom GP musí byť popisné pole 

(tabuľka) na samostatnej strane formátu A4. Spojenie, tlač, skladanie sa u papierových GP nemení! 

Nakoľko umiestnenie vizuálneho elektronického podpisu je dané konkrétnymi súradnicami v rámci 
formátu A4, je potrebné, aby popisové pole bolo umiestnené na samostatnej strane formátu A4.  
Možností na umiestnenie jednotlivých častí GP a súboru GP je veľa, principiálne platí, že popisové 
pole musí byť umiestnené na samostatnej strane formátu A4 tak v súbore GP, ako aj v papierovej 
forme GP. 
V súčasnej fáze je stále originálom papierová verzia GP, preto je potrebné, aby súbor GP (PDF) bol 
v súlade s papierovým GP.  V papierovom GP musia byť časti geometrického plánu pevne spojené, 
zložené do formátu A4. Súlad GP (PDF)  a tlačenej podoby GP znamená, že v akom poradí bude 
zostavené PDF, tak v takom poradí musí byť zviazaná vytlačená podoba GP. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 20/2019 – Povinnosť žiadať o súhlas s citovaním noriem sústavy STN 
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18. 07.2019 

Vážený člen KGK, 

dňa 4. marca 2019 bola ÚNMS SR vydaná novela Vyhlášky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za 
poskytovanie technickej normy. Vyhláška je vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 60/2018 Z. z. 
o technickej normalizácii (ďalej len zákon), ktorá upravuje výšky úhrad za poskytnutie STN ako aj 
postup pri podávaní žiadosti a udelení súhlasu na uvádzanie (citovanie) STN a ich častí. 
Problematiku ochrany STN podrobne upravuje zákon v §14, v ktorom sa okrem iného uvádzajú 
podmienky, za ktorých sa citovanie STN a ich častí považuje za neoprávnené rozšírenie STN. V §16 sú 
uvedené priestupky a správne delikty ako výšky pokuty, ktoré môže ÚNMS SR udeliť za neoprávnené 
rozšírenie STN alebo jej časti. 
V §14, ods. 4, 5 a 6 zákona uvádza podmienky žiadosti a udelenie súhlasu na odplatné alebo 
neodplatné rozšírenie (citovanie) STN. Členov KGK sa týka len odplatné citovanie STN. 
Komplexnú informáciu o predmetnej problematike obsahuje priložený súbor, v ktorom nájdete 
relevantné časti zákona a vyhlášky (príloha č.1). 
 
Na základe vzniknutej situácie KGK dohodla s ÚNMS SR generálny súhlas (príloha 2 a 3) na uvádzanie 
(citovanie) STN, ktoré sú zahrnuté v zozname STN-online predplatenom KGK (príloha 4). Generálny 
súhlas sa týka všetkých STN uvedených v zozname a všetkých členov KGK odoberajúcich tieto 
normy cez službu STN-online za podmienok dohodnutých ÚNMS SR a KGK. 
Pri každom citovaní je potrebné uviesť vetu:  
„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
pod. č. UNMS/00702/2019-702/008350/2019“. 
 
Upozorňujeme, že generálny súhlas sa netýka STN, ktoré nie sú zahrnuté v STN-online, ani členov 
KGK, ktorí nie sú registrovanými odoberateľmi služby STN-online zabezpečovanou KGK. Pre uvádzanie 
iných STN si musí každý člen KGK vybaviť súhlas individuálne podaním žiadosti na ÚNMS SR na 
predpísaných tlačivách sprístupnených ÚNMS SR na adrese: 
http://www.unms.sk/?Ziadosti_o_udelenie_suhlasu_na_citovani (žiadosť č. 1  a č. 2).   
Poznámka: Za STN sa považujú všetky normy zahrnuté do sústavy STN, včítane noriem vedených 
v sústave, ktoré vznikli prevzatím európskych alebo medzinárodných noriem a v sústave uvádzaných 
pod označením STN EN číslo , STN ISO číslo.    
 

Poznámka: 

http://www.unms.sk/?Ziadosti_o_udelenie_suhlasu_na_citovani


Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z.: 

A) podstatná časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže 

doslovné uvedenie znenia viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu 

slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie. 

B) nepodstatná časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, 

čiže doslovné uvedenie znenia najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej 

technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie. 

 
 
Krátka správa komory č. 21/2019 – Poskytovanie údajov získaných z LLS (laserového leteckého 
skenovania) 
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 05. 08. 2019 

Vážený člen KGK, 

od 1.8.2019 sa oficiálne poskytujú údaje získané z LLS (laserového leteckého skenovania), čiže 
mračno bodov a DMR. Viac info na geoportále: https://www.geoportal.sk/sk/novinky/aplikacia-
mapka.html alebo https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/  
 
 

Krátka správa komory č. 22/2019 – Premlčacie lehoty 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 09. 2019 

Vážený člen KGK, 

v prílohe Vám posielame stanovisko advokátskej kancelárie vo veci premlčacích lehôt. 
Problematika je spracovaná v súvislosti s postavením geodeta a jeho profesijnej zodpovednosti voči 
Komore, ÚGKK SR, zákazníkovi a poisťovni. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 23/2019 – Posúdenie uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sporu 
Sociálnej poisťovne a lekára 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23. 09. 2019 

Vážený člen KGK, 

v prílohe Vám posielame pre informáciu advokátskou kanceláriou spracované posúdenie uznesenia 
Najvyššieho súdu SR vo veci sporu Sociálnej poisťovne a lekára, ako osoby SZČO, ohľadne zániku jeho 
povinného poistenia, spis. zn. 1 Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019, vo vzťahu k autorizovaným geodetom 
a kartografom ako osôb SZČO a ich oprávnení vydaných Komorou geodetov a kartografov. 
Úvodné časti I. – II. sú zhodnotením uznesenia NS SR. Závery týkajúce sa členov KGK nájdete v časti 
III. a IV. 
 
 
Krátka správa komory č. 24/2019 – 2. dotazník o BIM  
01. 10. 2019 
 
Vážení členovia KGK, 
 
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie 2. krátkeho 
anonymného dotazníka o BIM  (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie 

https://www.geoportal.sk/sk/novinky/aplikacia-mapka.html
https://www.geoportal.sk/sk/novinky/aplikacia-mapka.html
https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/


stavieb), ktorý sme pripravili v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krátke a výstižné, 
preto Vám vyplnenie nezaberie viac ako 1-3 minúty. 
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom tohto linku: BIM DOTAZNÍK 
(https://bimas.typeform.com/to/h9pZrC) 
V samotnom dotazníku sú vložené logické linky, takže dotazník reaguje na Vami zadané údaje. Napr. 
ak uvediete, že BIM nevyužívate, neponúkne Vám otázky ohľadom toho, aké projekty a koľko percent 
projektov robíte v BIM, atď. Tento dotazník sa nemá vypĺňať „za firmu“, ale za konkrétnu osobu, 
ktorá má záujem odpovedať na jednoduché otázky, preto Vás zároveň prosíme o rozposlanie medzi 
Vašich kolegov. 
Účelom dotazníka je získať čo najhodnovernejší obraz o aktuálnom stave využívania BIM v 
slovenskom stavebníctve. Vyhodnotenie bude už tradične prezentované na 5. Národnej BIM 
konferencii, dňa 17.10.2019. 
Ďakujeme za Váš čas. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 25/2019 – Otázky z KN – stanovisko ÚGKK SR 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09. 10. 2019 
 
Vážený člen KGK, 
 
krátkou správou č. 16/2019 sme Vás vyzvali k formulácii otázok z komerčnej sféry, na vysvetlenie 
a riešenie existujúcich problémov, ku ktorým by bolo vhodné, aby Úrad zaujal metodické stanovisko.  
Na základe vzájomnej spolupráce členov Katastrálnej komisie KGK s Katastrálnym odborom ÚGKK SR 
bolo spracované stanovisko KO – 6585/2019-80 k predmetným otázkam, týkajúcich sa vyhotovovania 
geometrických plánov, ktoré Vám v prílohe posielame. 
Stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ÚGKK SR http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/technicke-
predpisy-ine-akty-riadenia/ 
Problematika môže byť aj témou pripravovaných regionálnych stretnutí. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 26/2019 – Povinnosti podnikateľských subjektov v súvislosti so zápisom 
konečných užívateľov výhod do Obchodného registra SR 
autor: Ing. Ján Hardoš, 23. 10. 2019 
 
Upozorňujeme našich členov, ktorí podnikajú zároveň aj ako právnické osoby, že do 31.12.2019 
musia zapísať do Obchodného registra SR (OR SR) "užívateľov konečných výhod" v zmysle zákona 
č. 530/2003 o OR SR, § 2, ods. (3). Pri nesplnení tejto povinnosti  hrozia sankcie až do výšky 3310 
EUR (§11 zák. č.530/2003). 
Týka sa to všetkých právnických osôb už zapísaných v OR SR. Pri zápise novej právnickej osoby túto 
povinnosť musia splniť už pri samotnom zápise PO do OR SR.  
Táto povinnosť sa netýka (okrem iného) právnických a fyzických osôb podnikateľov, ktorí sú už 
zapísaní v "Registri partnerov verejného sektora" podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov 
verejného sektora. 
Definícia "konečného užívateľa výhod" je v zákone č.297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v § 6a,  v znení zákona č. 315/2016. 
Pri zápise užívateľov konečných výhod do OR SR podľa zák.530/2003 nie je potrebné využívať služby 
tzv. "oprávnených osôb" (advokáti, notári a pod.) na rozdiel od zák.č.315/2016. Oprávnené osoby sú 
definované v § 2, ods.(1) zák. č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. 
 
Túto správu berte prosím ako informáciu a pomoc, nie ako záväzný výklad právnych predpisov. 

https://bimas.typeform.com/to/h9pZrC
https://bimas.typeform.com/to/h9pZrC
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Na doplnenie zároveň uvádzame aj citáciu niektorých ustanovení zákona č. 530/2003 z vyjadrenia 
právnej kancelárie:  

Povinnosť zapísať do Obchodného registra konečných užívateľov výhod je upravený v zákone 
o Obchodnom registri 530/2033 Z.z., kde sa v §2 ods. (3) uvádza, že sa zapisujú aj údaje o konečnom 
užívateľovi výhod. T.j. logicky pri tých subjektoch, ktoré sa do Obchodného registra zapisujú. Zároveň 
v § 15e – prechodné ustanovenia, je uvedené: Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom 
od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. 
decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 v znení 
účinnom od 1. novembra 2018.  T.j. povinnosť je riešená vo vzťahu k už  zapísaným subjektom 
v Obchodnom registri. 

-      Tie subjekty, ktoré sú zapísané do Obchodného registra a sú právnickými osobami a nepatria do 
výnimiek podľa § 2 ods.3 zák..č 530/2003 Z.z., musia splniť povinnosť oznámiť konečných užívateľov 
výhod do 31.12.2019. 

-      Ak povinnosť právnické osoby nesplnia, je tu možnosť udelenia sankcie za oneskorenie vo výške 
3310 eur priamo voči štatutárom – konateľom, členom predstavenstva a pod. A pokiaľ budú zapísané 
údaje nepravdivé taktiež je tu riziko pokuty 3310 eur voči štatutárom.  

-      Predpokladáme, že viacero Vašich členov má spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov 
verejného sektora – takéto osoby už nemusia v súlade s výnimkou podľa § 2 ods. (3) zák. č. 530/2003 
konečného užívateľa výhod zapisovať aj do Obchodného registra. 

 § 2 ods. (3) predmetného zákona definuje, ktoré subjekty aj zapísané do obchodného registra 
nemusia dávať zápis konečných užívateľov výhod a zároveň definuje, ktoré identifikačné údaje o 
konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do OR SR: 

(3) Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani 
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha 
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,1c) rovnocenného právneho 
predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom 
zapísaným v registri partnerov verejného sektora, (odkaz 1ca na zák.č.315/2016) zapisujú aj 
identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo 
dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna 
príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa 
výhod podľa osobitného predpisu (odkaz 1d na § 6a, ods.1, písm. a,  zák. 297/2008). Zápis podľa prvej 
vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do 
registra podľa osobitného predpisu (odkaz 1e na zák.č.315/2016). 

 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 25/2019 – Otázky z KN – doplnenie Usmernenia ÚGKK 
20/2013 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13. 11. 2019 
 
Vážený člen KGK, 
 
na základe požiadavky z členskej základne Vám preposielame usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_ÚGKK SR_20/2013 zo dňa 07. 05. 2013, ktorým sa 



ustanovuje jednotný postup správ katastra pri zápise zmeny druhu pozemku v nadväznosti na zápis 
stavby skolaudovanej po 30. apríli 2004 do katastra nehnuteľností. 
Postup v zmysle uvedeného usmernenia je citovaný v odoslanom stanovisku KO – 6585/2019-80 pri 
odpovedi k otázke číslo 43.  
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 26/2019 – aktualizácia zoznamu STN noriem k 
elektronickému odberu  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.11.2019 
 
Vážený člen KGK, 

na základe zmluvy medzi KGK a ÚNMS SR sme záujemcom sprístupnili službu STN-online s možnosťou 
čítania, prenosu textu alebo grafiky a tlače slovenských technických noriem.  
 
Aj na základe prijatých pripomienok od odberateľov by sme Vás chceli touto cestou osloviť 
o spripomienkovanie existujúceho zoznamu vybraných STN, či máte záujem o jeho doplnenie, 
prípadne Vaše ďalšie skúsenosti s touto službou. 
Následne pristúpime k rokovaniu s ÚNMS SR o úprave balíka STN noriem. 
 
 

Krátka správa komory č. 27/2019 – dodatok k PZ – odosielanie certifikátu o poistení elektronicky  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.11.2019 
 
Vážený člen KGK, 

dňom 01.10.2019 nadobudol účinnosť dodatok č. 2 k PZ, predmetom ktorej je poistenie 
zodpovednosti za škodu a poistenie právnej ochrany.  
 
Článok 5 bod 4 sa mení nasledovne: 
Poisťovňa je povinná bezodkladne, najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia aktuálneho zoznamu 
poistených podľa ods. 1 a 2 tohto článku, zaslať poisteným sprievodný list o poistení zodpovednosti 
za škodu a poistení právnej ochrany (prílohu tvorí Certifikát o poistení), a to v počte kusov zhodnom 
s počtom poistených zaradených do zoznamu aktuálne poistených, s výnimkou poistených, ktorí sú 
do zoznamu aktuálne poistených zaradení len z dôvodu ukončenia poistenia. Zaslanie sprievodného 
listu bude realizované prednostne elektronicky. 
 
V zmysle uvedeného upozorňujeme členov na preverenie aktuálnosti e-mailovej adresy evidovanej 
v kancelárii KGK. 
 
Táto krátka správa je odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú u Vás evidujeme a ktorú poskytujeme 
poisťovni. 

 


