
Krátka správa komory č. 1/2020 – postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07. 01. 2020 
 
Vážený člen KGK, 

na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátsku kanceláriu k spracovaniu všeobecného 
informačného materiálu, ktorý odporúča postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky, vzniknutej z titulu 
riadne vykonanej a odovzdanej služby členom KGK voči jeho odberateľom, klientom. Materiál Vám 
posielame v prílohe k prípadnému využitiu. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 2/2020 – informácia o odcudzení pečiatky AGaK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09. 01. 2020 
 
Vážený člen KGK, 

prijali sme informáciu o odcudzení pečiatky AGaK číslo 675 Ing. Timotej Sivák, rozsah oprávnenia „C“, 
v oblasti Veľké Kostoľany pri Piešťanoch. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, ak by ste sa 
dozvedeli o jej zneužití, oznámte to do kancelárie komory. Číslo pečiatky bude zrušené a o uvedenom 
budú informované príslušné úrady rezortu. 

Odcudzené bolo aj geodetické príslušenstvo: drevený statív Leica, "ťažký" stojan trojnohý s 
teleskopickými nohami k teleskopickej výtyčke zrkadla, laserová vodováha s digitálnou stupnicou 
sklonu, GPS výtyčka karbónova 2m, objímka výtyčky GHT63, držiak ovládača CS20, hľadačka 
podzemných sietí aj z generátorom signálu.... 

V prípade, že sa stretnete s ponukou na nákup odcudzeného príslušenstva, kontaktujte majiteľa Ing. 
Siváka, mob. 0905/432177 sivak@geonik.sk . 
 
 
 
Krátka správa komory č. 3/2020 – vstup na pozemky tretích osôb, označovanie bodov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10. 01. 2020 
 
Vážený člen KGK, 

na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátsku kanceláriu o spracovanie materiálu, ktorý 
zhodnocuje, či sa geodet dopustí priestupku pri vyznačení vytyčovanej hranice, resp. ako má 
postupovať v prípade nejakej sankcie voči jeho osobe a spôsoby označovania bodov aj formou 
sprejovania. 
Materiál analyzuje práva geodetov pri vykonávaní ich činností, a práva vlastníkov nehnuteľností a ich 
povinnosti pri vykonávaní geodetických činností na ich nehnuteľnostiach. 
Vždy je potrebné hľadať riešenie vyznačenia bodu, ktorým:  
- nezasiahneme do práv vlastníka žiadnym spôsobom, t.j. najprv sa hľadajú riešenia, kde sa nemusí 
vyznačiť bod na majetku tretej osoby,  
- a ak sa taký spôsob nenájde, hľadáme spôsob ako vyznačiť bod na stavajúcom objekte, veci tak, aby 
sa neznížila ani estetická funkcia nad mieru nevyhnutú.  

Pokiaľ geodet bude konať v intenciách platných právnych predpisov, priestupok nemôže spáchať a 
treba sa brániť a obhajovať cez práva a povinnosti, ktoré sú zakotvené právnymi predpismi. 
 

mailto:sivak@geonik.sk%20.%0b
mailto:sivak@geonik.sk%20.%0b


Materiál Vám posielame v prílohe. Z dôvodu, že obsahuje osobné údaje konkrétneho geodeta, tieto 
sú začiernené. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 4/2020 - Spoločné vyhlásenie stavovských organizácií a tlačová 
konferencia k nepodpísaniu novelizácie zákona o PÚ 
autor: Ing. Ján Hardoš, 17. 01. 2020 
 
KPÚ, ZZGK, KGK a SSGK podpísali 13.01.2020 Spoločné vyhlásenie k nepodpísaniu novelizácie zákona 
č. 330/1991 o PÚ prezidentkou SR. Tento dokument, ako aj podrobné stanovisko k výhradám 
prezidentky, boli zaslané okrem Prezidentskej kancelárie a Národnej rady SR aj ďalším inštitúciám, za 
účelom podpory prelomenia veta prezidentky pri opätovnom hlasovaní o tejto novelizácii dňa 
21.1.2020 v parlamente.  
Zároveň sa dňa 13.01.2020 uskutočnila aj tlačová konferencia na túto tému, na ktorej sa zúčastnili 
zástupcovia KPÚ, ZZGK a KGK. 
Spoločné vyhlásenie, Podrobné stanovisko, foto a linky na niektoré reakcie médií z 13.01.2020 
pripájame. 
 

https://www.ta3.com/clanok/1173645/odbornici-kritizuju-prezidentku-zakon-mal-scelit-rozdrobenu-
podu.html 

https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/26658-televizne-noviny 

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/76224-noviny-tv-joj    22:26 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/209356     31. minúta 

 
 
Krátka správa komory č. 5/2020 – evidencia vzdelávania 2017-2019 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20. 01. 2020 
 
Vážený člen KGK, 

skončil sa ďalší trojročný vzdelávací cyklus 2017 – 2019, kedy sa vyhodnocuje Vaša účasť na 
vzdelávacích aktivitách. V zmysle schváleného systému sústavného vzdelávania je povinné za obdobie 
3 rokov získať najmenej 60 bodov (kreditov) a u členov, ktorí neboli členmi KGK počas celých troch 
rokov je to alikvótna časť bodov (kreditov) úmerne trvaniu doby ich členstva. 
Kancelária KGK založila pre každého člena evidenčný list so zoznamom absolvovaných vzdelávacích 
aktivít za dané obdobie. 
Na základe rozhodnutia predstavenstva, z dôvodu jednoduchšej dostupnosti, sú evidenčné listy (EL) 
za hodnotiace vzdelávacie obdobie 2017 – 2019 umiestnené na webovej stránke komory 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/hodnotenie_vzdelavania/ 
EL (tabuľky) sú umiestnené v dokumentoch podľa priezviska AGaK, príslušnú tabuľku otvoríte po 
kliknutí na možnosť „Povoliť úpravy“. 
Prosíme Vás o kontrolu EL a v prípade chýbajúcej aktivity je potrebné doručiť doklad o Vašej účasti e-
mailom na adresu kancelárie komory. 
Následne bude v zmysle systému vzdelávania jeho vyhodnotenie predložené Predstavenstvu KGK. 
Upozorňujeme, že nedostatočný počet bodov (kreditov) je predmetom disciplinárneho konania. 
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Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 6/2020 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.02.2020 
 
Vážený člen KGK, 

do 14.4.2020 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 16.3.2020 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 30.4.2020. Dodatočný 
záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2020 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 
 
Na základe Vašich pripomienok KGK pristúpila k rokovaniu s ÚNMS SR a zoznam odoberaných noriem 
(v prílohe) bol doplnený o nasledovné normy: 
 
Facility Management:  
STN EN ISO 41012:2018  
STN EN ISO 41011:2018  
STN EN ISO 41001:2018 
STN EN 15221-7:2012 
STN EN 15221-6:2011 
STN EN 15221-5:2011 
STN EN 15221-4:2011 
STN EN 15221-3:2011 

STN EN ISO 11091 - Výkresy v stavebníctve. Výkresy krajinných úprav. 
STN 01 3460 - Výkresy inžinierskych stavieb (1985). 
 
Cena za ročné predplatné je na základe úprav v zozname navýšená na 4 678,- Eur. Poplatok za 
jedného člena bude závisieť od Vášho záujmu. 
 
Pre informáciu cena za službu STN-online bola v období 1.4.2019-31.3.2020 stanovená: 
- pre 288 prístupov (členov komory), s možnosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za ročné 
predplatné 3836,- EUR, poplatok za 1 prístup (jedného člena komory) bol 13,76 EUR/rok.  

Zoznam členov, ktorí sú záväzne prihlásení a evidovaní na odber noriem z roku 2019 je umiestnený 
na webovej stránke: 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_odberatelov_2019/ 
 
Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komory a majú záujem v službe 
pokračovať, sa nemusia znovu prihlasovať. 
 

https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_sr_zoznam_odberatelov_2019/


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. 
Nové prístupy k službe STN-online budú technicky umožnené najneskôr do 10 pracovných dní odo 
dňa účinnosti novej zmluvy.  
 
Technické normy železníc sú k dispozícií na adrese: 
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/ 
 
 
 
Krátka správa komory č. 7/2020 – pozvánka na VZ, návrh kandidátov do orgánov KGK 
predstavenstva, návrh kandidátky pre členov KGK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06. 02. 2020 
 
Vážený člen KGK, 

v zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia a volebného poriadku (6-týždňov pred 
termínom konania VZ) Vám krátkou správou posielame 1. zásielku k valnému zhromaždeniu. 
Valné zhromaždenie sa uskutoční 20.3.2020 v hoteli Dixon, v Banskej Bystrici. 
V tomto roku budú prebiehať voľby do orgánov komory pre nastávajúce trojročné volebné obdobie. 
Každý člen komory má právo navrhovať svojich kandidátov do volieb a sám byť volený. V zmysle 
Volebného poriadku predstavenstvo pripravilo návrh kandidátov do orgánov komory, ktorý je 
súčasťou prílohy krátkej správy (tlačivo Kandidátka 2020 – návrh P). Tento návrh kandidátky môžete 
doplniť svojim návrhom, ktorý musí obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, navrhovanú funkciu, 
mená navrhovateľov a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou. Vami predložený písomný návrh (tlačivo 
Kandidátka – návrh členov) musí byť podpísaný minimálne 5-timi navrhovateľmi a doplnený 
súhlasom kandidáta. Predstavenstvo z došlých návrhov zostaví kandidátske lístky do jednotlivých 
orgánov komory s menami navrhnutých kandidátov v abecednom poradí. 
Predpokladáme, že mnohí z Vás sa rozhodnú kandidovať vo voľbách a uplatníte tak svoj odborný 
a ľudský potenciál v činnosti našej komory. 
Ďalšou krátkou správou, najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaždenia, Vám budú odoslané 
ostatné dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ (program, vyhodnotenie rozpočtu KGK pre 
rok 2019, návrh rozpočtu KGK pre rok 2020, plán odborných podujatí v SR a v zahraničí v roku 2020). 
 
 
 
Krátka správa komory č. 8/2020 - Seminár A.G.K.2020 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.02.2020 
 
Vážený člen KGK, 
v prílohe Vám posielame pozvánku na  seminár A.G.K.2020 -  Inžinierska geodézia, prípravný kurz pre 
uchádzačov. 

Termín: 26. 05. 2020 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. 

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


Web seminára: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-
a.g.k.2020.html?page_id=5870  
 
Registrácia účastníkov je len cez internetový Konferenčný systém. Pre členov komory je odsúhlasené 
znížené vložné vo výške 36,- Eur (platí pre prvých 60 prihlásených účastníkov). 

Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory 
geodetov a kartografov.  
 
 
 
Krátka správa komory č. 9/2020 - USM_UGKK SR_5/2020  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.02.2020 

Vážený člen KGK, 
v prílohe Vám posielame informáciu o novom dodatku č. USM_UGKK SR_5/2020 k usmerneniu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 
04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických 
informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná 
vektorová katastrálna mapa.  

Aplikovaním uvedeného dodatku dochádza v niektorých prípadoch k výraznému zjednodušeniu 
tvorby geometrického plánu - zrušenie povinnosti číselne určovať zvyškové parcely (u parciel bez LV). 
Usmernenie je možné nájsť na webovom sídle úradu v časti „Technické predpisy a iné akty riadenia“. 
 
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-
riadenia/usm_ugkk-sr_5_2020.pdf 
 
 
 
Krátka správa komory č. 10/2020 – materiál k valnému zhromaždeniu  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26. 02. 2020 
 
Vážený člen KGK, 
v zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia (3-týždne pred konaním zhromaždenia) Vám 
krátkou správou posielame 2. zásielku k valnému zhromaždeniu. 

Zásielkou Vám odosielame dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ: program valného 
zhromaždenia, vyhodnotenie rozpočtu KGK pre rok 2019, návrh rozpočtu KGK pre rok 2020, plán 
odborných podujatí v SR a v zahraničí v roku 2020. 
Súčasne odosielame splnomocnenie k zastupovaniu na rokovaní a hlasovaniu o uzneseniach VZ.  
Výšku členského príspevku odsúhlasí valné zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 
30.04.2020. 
Prezentácia členov komory sa uskutoční na základe predloženého občianskeho preukazu. 
 
Termín oznámenia účasti bol stanovený do 13. 3. 2020. 
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.  
 
V prípade záujmu môžete v hoteli Dixon využiť zľavu na ubytovaní. 
 
Zľava bude platiť pri rezervácii ubytovania do 9.3.2020, recepcia@dixon.sk 

https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2020.html?page_id=5870
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http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_5_2020.pdf
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Do poznámky pri objednávke prosíme uviesť  VZ KGK. 
 
 
 
Krátka správa z činnosti orgánov komory č. 11/2020 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre 
ďalšie obdobie  
autor: kancelária KGK, 09.03.2020 
 
Vážený člen KGK, 
vzhľadom na blížiaci sa termín, kedy sa bude podpisovať 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 pre ďalšie 
obdobie, Vás chceme touto cestou upozorniť na ešte stále možné zmeny v zozname. V prílohe 
zasielame upravený zoznam užívateľov pre ďalšie obdobie, ktorí pokračujú v odbere a doplnený o 
nových užívateľov, ktorí oň prejavili záujem.  
V prípade akýchkoľvek ďalších zmien prosíme o info do 16.3.2020.   
 
 
 
Krátka správa komory č. 12/2020 – VZ KGK 2020 a súčasné protiepidemiologické preventívne 
opatrenia štátu a samospráv. 
autor: Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGK, 09.03.2020 
 
Vážený člen KGK, 
vzhľadom na dotazy niekoľkých našich členov o konaní VZ KGK vás informujeme, že Predstavenstvo 
KGK vývoj situácie s preventívnymi opatreniami štátu a samospráv voči coronavírusu pozorne sleduje 
a rokuje o možných riešeniach. Budeme vás v čo najkratšom možnom čase informovať o ďalšom 
postupe. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 13/2020 - Zmena termínu VZ KGK 2020 v súvislosti s 
protiepidemiologickými preventívnymi opatreniami štátu. 
autor: Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGK, 11.03.2020 
 
Vážení členovia KGK. 
Vzhľadom na vývoj situácie si Vám dovoľujeme oznámiť, že pondelok večer 9.03.2020 Úrad verejného 
zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám 
podnikateľom a všetkým právnickým osobám v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 organizovať a 
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je to situácia "vis 
major", ktorú musí rešpektovať aj naša komora, lebo pod slovo "inej povahy" spadá aj naše pracovné 
rokovanie - VZ, nakoľko je to rokovanie hromadného charakteru. Vyhlášku prikladáme v prílohe. 
 
Ešte 9.03.2020 hotel trval na pôvodne objednanom termíne nášho VZ, ale situácia s ohľadom na 
vyhlášku sa zmenila aj pre hotel. Vzhľadom  na už zaplatenú zálohu na VZ vo výške 6 000 EUR ešte 
začiatkom februára 2020 sme 10.3.2020 dohodli zmenu termínu VZ s hotelom na jediný voľný termín 
v máji 2020. 
Predstavenstvo P-KGK túto zmenu schválilo. 
 
Nový termín VZ KGK 2020 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici je 22.5.2020 s pôvodným plánovaným 
programom. 
 



Všetci dúfame, že dovtedy sa situácia upokojí a naše Valné zhromaždenie prebehne bez rušivých 
faktorov. V prípade akýchkoľvek udalostí a opatrení štátu, ktoré by mohli narušiť aj tento termín, vás 
budeme včas informovať. 
V záujme bezproblémového fungovania kancelárie komory ako aj plynulého pokračovania vašich 
poistiek vás prosíme o uhradenie členského príspevku s poistným v rovnakej výške ako minulého 
roku v normálnom termíne - do konca apríla 2020. Na VZ nebudeme navrhovať ani schvaľovať 
zmenu členského a poistenia na r.2020. 

Celková výška členského príspevku (173,- Eur, pričom sa nevylučuje aj vyšší príspevok na základe 
dobrovoľnosti) a  základného poistného (30,50 Eur) pre rok 2020 je vo výške 203,50 Eur. Číslo účtu: 
0011468434, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434, 
variabilný symbol: číslo pečiatky AGaK, konštantný symbol: 0308. 

Vzhľadom na konečný termín prihlášok na odber noriem STN-online 16.03.2020, bude ešte všetkým 
členom po tomto termíne elektronickou poštou zaslaný list s údajmi na zaplatenie členského s 
poistným, doplnený o cenu za odber noriem na r. 2020, ktorú určuje ÚNMS na každý rok podľa počtu 
prihlásených odberov. 

 
 
Krátka správa komory č. 14/2020 - Dotazy členov k opatreniam v súvislosti s koronavírusom v 
pracovnej oblasti pre geodetov. 
Autor: Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGK, 16.03.2020 
 
Vážení členovia komory, 
dostali sme do komory dotazy od niektorých našich členov, v akom rozsahu môžu pracovať v 
súvislosti s opatreniami štátu voči koronavírusu. 
Komora však nie je kompetentná vydávať v pracovnoprávnej oblasti geodetov akékoľvek usmernenia, 
alebo pokyny.  
Môžeme len vyjadriť náš názor: 
Pokiaľ vieme, štát zatiaľ nevydal žiadne reštriktívne opatrenia ohľadne práce a zatiaľ, podľa našich 
vedomostí, neexistujú žiadne obmedzenia v pracovnej oblasti. Mnohí geodeti - živnostníci pracujú z 
domu, resp. v malých firmách v kanceláriách a v teréne, vrátane právnických osôb. Je na rozhodnutí 
samotných zamestnávateľov, aké ochranné opatrenia prijmú v záujme vlastnej ochrany a ochrany ich 
zamestnancov (napr. kde to je možné - práca z domu, eliminácia firemných školení a akcií s 
koncentráciou väčšieho počtu osôb, rúška, kde je to možné obmedziť priamy kontakt so zákazníkmi a 
v maximálnej miere využívať elektronickú komunikáciu a pod.). Treba pozorne sledovať opatrenia 
štátu, ktoré sa môžu meniť zo dňa na deň podľa epidemiologickej situácie. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 15/2020 – Výzva na úhradu členského príspevku pre rok 2020 
Autor: Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva KGK, 18.03.2020 
  
Vážený člen KGK,  
v prílohe Vám posielame list s údajmi na úhradu členského príspevku pre rok 2020, ako aj výšku 
úhrady za normy STN-online pre tých, ktorí sa prihlásili na ich odber na r. 2020. 
 
 
 
 
 



Krátka správa komory č. 16/2020 - USM_UGKK SR_6/2020 
autor: kancelária KGK, 02.04.2020 
 
Vážený člen KGK, 

v súvislosti s tvorbou geometrických plánov Vám preposielame informáciu o novom dodatku č. 3 č. 
USM_UGKK SR_6/2020 k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 
USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na 
aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v 
ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.  

Dodatok č. 3 principiálne aplikuje zjednodušenie tvorby geometrického plánu obdobne ako dodatok 
č. 2 aj v prostredí vektorovej katastrálnej mapy implementovanej. 
Usmernenie je možné nájsť na webovom sídle úradu v časti „Technické predpisy a iné akty riadenia“: 
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-
riadenia/usm_ugkk-sr_6_2020.pdf 
 
 
 
Krátka správa komory č. 17/2020 – Zmeny v Zákonníku práce 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o., 08. 01. 2020 
 
Vážený člen KGK, 
v dôsledku mimoriadnej situácie sú prijímané zmeny právnych predpisov, ktoré sa týkajú mnohých 
z nás. 
V advokátskej kancelárii Zuzany Papšíkovej sa ich snažia sledovať a aktuálne pre nás spracovali zmeny 
Zákonníka práce do prehľadnej heslovitej formy s krátkym vysvetlením. 
Zasielame Vám ich v priloženom newslettri. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 18/2020 – PPÚ Východ 2018 - Stretnutie na MPRV SR  
autor: Ing. Peter Repáň, 21.4.2020 

Vážený člen KGK, 
dňa 17.04.2020 o 10:00 sa uskutočnilo v Bratislave na MPRV SR stretnutie nového štátneho 
tajomníka zodpovedného za pozemkové úpravy (PÚ) Ing. Martina Fecka a Ing. Andreja Vašeka, 
povereného generálneho riaditeľa sekcie pozemkových úprav, s nasledovnými zástupcami odborných 
profesijných organizácií z oblasti geodézie, kartografie a pozemkových úprav: Ing. Vladimír Uhlík – 
predseda Komory pozemkových úprav (KPÚ), Ing. Peter Repáň – podpredseda predstavenstva 
Komory geodetov a kartografov a Ing. Jozef Urban – podpredseda predstavenstva KPÚ, všetci 
zároveň aktívni členovia Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie. Stretnutie sa uskutočnilo 
na základe žiadosti KPÚ. 

Predmetom stretnutia bolo zoznámenie sa s novým štátnym tajomníkom, predstavenie profesijných 
organizácií a ich zástupcov ako aj ponuka odbornej spolupráce zo strany týchto organizácií. V zmysle 
vyhlásenia KPÚ (prikladám) Ing. Uhlík prezentoval predstavy organizácií ohľadne PÚ a zaujímal sa 
o zámery ministerstva. Ing. Fecko potvrdil, že problematikou PÚ sa budú zaoberať, čo sa má odraziť aj 
v programovom vyhlásení vlády (prikladám, bolo po stretnutí zverejnené), prezentoval viaceré 
zámery, ktoré sa následne v programovom vyhlásení objavili a vyjadril presvedčenie, že sa budeme 
pri odborných témach v budúcnosti stretávať. 
 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_6_2020.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_6_2020.pdf


Krátka správa komory č. 19/2020 - Informácie z 1. on-line zasadania predstavenstva a zmeny v 
súvislosti s protiepidemiologickými preventívnymi opatreniami štátu. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12. 05.2020 

Vážení členovia KGK, 

vzhľadom na  pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu s koronavírusom sa uskutočnilo dňa 6.5.2020 
historicky 1. on-line video zasadanie predstavenstva, na  ktorom, okrem prejednania bežnej agendy, 
boli prijaté nasledovné závery: 

-   Na základe stále pretrvávajúceho zákazu hromadných podujatí  zo strany štátu, predstavenstvo 
komory je nútené zrušiť aj termín posunutého valného zhromaždenia, naplánovaného na 
22.5.2020.  V závislosti od vývoja situácie súvisiacej s koronakrízou a s postupným uvoľňovaním 
reštrikčných protiepidemiologických opatrení štátu, o ďalšom postupe vás budeme včas 
informovať. 
- Predstavenstvo odsúhlasilo predložiť k najbližšiemu VZ návrh znížiť minimálny počet bodov 
(kreditov) za tri roky zo 60 na 40 pre vzdelávacie obdobie 2020  - 2022, z dôvodu, že nebolo možné 
v r.2020, vzhľadom na koronakrízu, uskutočniť väčšinu vzdelávacích akcií.   
-  Predstavenstvo berie na vedomie vyjadrenia odborných garantov (OG) SGD, k  organizácii 28.SGD 
v tomto roku. Nakoľko sa mnohé podujatia presúvajú na jesenné termíny a financovanie SGD je 
podmienené účasťou aspoň 400 ľudí a tiež by mohol byť problém so sponzorskými príspevkami, 
organizácia takéhoto veľkého podujatia je finančne riziková. Predstavenstvo sa stotožňuje s návrhom 
OG v tomto roku neorganizovať  28. SGD. 
- Nakoľko nový návrh rozpočtu pre rok 2020 nebol schválený z dôvodu neuskutočnenia riadneho 
valného zhromaždenia v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku, čerpanie prostriedkov v roku 
2020  bude v režime tzv. rozpočtového provizória, čiže podľa schváleného rozpočtu v roku 2019. 
Upozorňujeme, že v zmysle Krátkej správy komory č. 15/2020 – Výzva na úhradu členského 
príspevku pre rok 2020 – ostávajú v platnosti termíny k úhrade členského príspevku v súlade so 
Stanovami KGK - článok 4, bod 2., písm. c) zvýšenie členského príspevku o 10% za každý aj začatý 
mesiac z členského príspevku bez poistného, t. j. o 17,30 Eur zo 173,- Eur - od mája počítajúc. 
V prípade neuhradenia do 31. 8. 2020 sa bude postupovať podľa schválených Stanov Komory a 
uvedené považovať za opakované neuhradenie členského príspevku Komore (článok 7, bod 7.), s 
následným zánikom členstva 1. 9. 2019 v zmysle článku 5, bod 1., písm. f). 
 
 
 
Krátka správa komory č. 20/2020 – Výzvy prostredníctvom elektronických schránok ústredného 
portálu verejnej správy slovensko.sk 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.05.2020 
 
Vážený člen KGK, 
 
Úrad vlády Slovenskej republiky aktivoval 1.7.2017 elektronické schránky na doručovanie všetkým 
právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri (obchodným spoločnostiam a družstvám) a od 
tohto dátumu im štátne orgány posielajú dokumenty len do nich. 
Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke slovensko.sk. 
 
V prípade, že je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, môžu do nej orgány verejnej moci 
doručovať poštu - elektronické úradné rozhodnutia. Elektronické správy a dokumenty sa môžu 
doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. 

https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/dorucovanie-elektronicke-schranky-posun-7-2017
https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/dorucovanie-elektronicke-schranky-posun-7-2017
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka


Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty orgány verejnej moci doručujú do vlastných rúk a 
ktoré nie. 
Doručovanie do vlastných rúk s fikciou doručenia - pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk v 
zmysle zákona o e-Governmente sa uplatňuje fikcia doručenia. Elektronická správa sa považuje za 
doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením doručenky. Ak nepríde k potvrdeniu 
doručenky počas úložnej lehoty (15 dní), po jej márnom uplynutí sa správa považuje za doručenú. 
Úložná lehota je 15 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď je správa prijatá do elektronickej 
schránky adresáta. 
 
Predstavenstvo na svojom zasadaní dňa 30.01.2020 rozhodlo, aj z dôvodu zvýšenia poštových 
poplatkov, že KGK ako orgán verejnej moci využije možnosť odosielania dôležitých dokumentov 
prostredníctvom elektronických schránok. 
 
Nakoľko v týchto dňoch budú spracovávané výzvy pre členov, ktorí neuhradili členský príspevok 
a ktoré sú v režime doručovania do vlastných rúk, dovoľujeme si Vás o odosielaní týmto spôsobom 
informovať. Členom, ktorí nemajú zriadenú a aktívnu schránku, bude výzva odoslaná štandardným 
spôsobom prostredníctvom Slovenskej pošty. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 21/2020 - Seminár A.G.K.2020 – zmena termínu 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.06.2020 
 
Vážený člen KGK, 
oznamujeme Vám zmenu termínu seminára A.G.K.2020 -  Inžinierska geodézia, prípravný kurz pre 
uchádzačov. Uskutoční sa 17. 09. 2020 na SvF STU v Bratislave. 
 
Web seminára: 
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedrageodezie/seminara.g.k.2020.html?page_id=5870 
 
Registrácia účastníkov je len cez internetový Konferenčný systém. Registrácia je obnovená od 
03.06.2020. 
Pre členov komory je odsúhlasené znížené vložné vo výške 36,- Eur (platí pre prvých 60 prihlásených 
účastníkov). 
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov 
Komory geodetov a kartografov.  

 
 
Krátka správa komory č. 22/2020 – Valné zhromaždenie KGK 2020 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11. 06.2020 

Vážený člen KGK, 
vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku a postupné uvoľňovanie prijatých 
opatrení ÚVZ je predpoklad, že na jeseň tohto roka bude možné uskutočniť riadne valné 
zhromaždenie za štandardných podmienok.  
Po rokovaní so zástupcami hotela Dixon v Banskej Bystrici, boli Komore navrhnuté možné termíny pre 
organizáciu valného zhromaždenia v roku 2020. Predstavenstvo Komory odsúhlasilo nový termín 
valného zhromaždenia, ktorý je naplánovaný na 2. októbra 2020.   

O ďalších pokynoch k organizácii budete včas informovaný. 

https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail/_fikcia-dorucenia
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedrageodezie/seminara.g.k.2020.html?page_id=5870


Krátka správa komory č. 23/2020 – Spolupráca VUB banky a KGK – aktualizovaná ponuka 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12. 06.2020 

V rámci spolupráce KGK s VÚB bankou sú členom KGK poskytované zvýhodnené produkty a služby. 
V týchto dňoch dochádza k niektorým zmenám, o ktorých Vás touto cestou informujeme. 
Od 1.6.2020 bolo VÚB bankou ukončené poskytovanie 100% zľavy z poplatku za poskytnutie 
hypotekárneho úveru pre všetky zvýhodnené skupiny klientov banky, vrátane členov Komory 
geodetov a kartografov. 
 Všetci klienti banky, vrátane členov KGK však môžu 100 % zľavu z poplatku pri poskytnutí 
hypotekárneho úveru získať vlastnením alebo zriadením osobného VÚB účtu, ktorý je alebo bude 
aktívny. Aktívny účet znamená pravidelné zasielanie mesačného príjmu na účet. 
Členom je poskytované vedenie osobného účtu na 12 mesiacov bezplatne v prípade vlastnenia alebo 
zriadenia VÚB Biznis účtu. 
Zvýhodnená služba – možnosť požiadať o hypotéku do výšky max. do 250 000 € s iným spôsobom 
dokladovania príjmu zostáva pre členov KGK aj naďalej zachovaná a platná a na tejto zvýhodnenej 
službe sa nič nemení. 
 Zároveň na produkte VÚB pôžička – pôvodne nastavené zvýhodnenie – 100% zľava z poplatku za 
poskytnutie spotrebného úveru a zníženie úrokovej sadzby o 1% p.a. je pre členov KGK platné len 
do 15.07.2020. Po tomto termíne už členovia môžu využiť len príležitostné akcie banky na 50% až 
100% zľavy z poplatku za poskytnutie úveru. Taktiež v deň narodením klienta klient získava 50% zľavu 
z poplatku za poskytnutie úveru. 
Bližšie informácie sú zverejnené v priloženom dokumente a na webe komory pre registrovaných 
členov: 
https://www.kgk.sk/infoblok/benefity_pre_clenov/ 

 
 
Krátka správa komory č. 24/2020 – Darovanie alebo odpredaj zachovalého Teodolitu SOŠS v D. 
Strede 
autor: kancelária KGK, 19. 06.2020 

Vážený člen KGK, 
Stredná odborná škola stavebná v Dunajskej Strede by rada zabezpečila svojim študentom k výučbe 
geodetické prístroje. Najviac však potrebujú Teodolit. 
Finančné možnosti majú obmedzené a preto sa na nás obrátili s prosbou, či sa medzi členmi nenájde 
firma, ktorá by mohla darovať, prípadne za symbolickú sumu odpredať takýto zachovalý prístroj. 
Pre prípadné možnosti prikladáme kontakt na Strednú odbornú školu stavebnú, 031/5905611, e-
mail: sosstavds@zupa-tt.sk. Zároveň budeme radi, keď v prípade darovania alebo odpredaja za 
symbolickú cenu, pošlete túto informáciu e-mailom aj na adresu KGK. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 25/2020 – Dotácie a úľavy na nájomnom 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o., 22.06.2020 
 
Vážený člen KGK, 
v prílohe Vám posielame informáciu od právnej kancelárie Mgr. Papšíkovej o možnostiach dotácií, 
resp. iných úľav v súvislosti s platením nájomného v dôsledku obmedzení podnikateľských prevádzok 
počas mimoriadnych opatrení štátu súvisiacich s pandémiou COVID-19 pre tých, ktorí to môžu využiť. 
 
 

https://www.kgk.sk/infoblok/benefity_pre_clenov/
mailto:sosstavds@zupa-tt.sk


Krátka správa komory č. 26/2020 – Návod na prácu s realizáciou S-JTSK (JTSK03) v aplikácii 
MicroStation 
autor: kancelária komory, 23.06.2020 
 
Vážený člen KGK, 
GKÚ v spolupráci s firmou Bentley vypracovali Návod na prácu s realizáciou S-JTSK (JTSK03) 
v aplikácii MicroStation. V budúcnosti bude realizácia JTSK03 priamo súčasťou Bentley produktov.  
Návod nájdete tu: https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/ 
Súčasťou návodu je aj ukážkové video na jednoduché prepínanie medzi S-JTSK (JTSK) a S-JTSK 
(JTSK03). 
V prípade otázok kontaktujte: 
Ing. Branislav Droščák, PhD. 
Vedúci odboru geodetických základov 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
 
 
 
Krátka správa komory č. 27/2020 – Upozornenie na zaujímavú verejnú súťaž pre geodetov 
autor: Kancelária komory, 08.07.2020 
 
Vážený člen KGK, 
Mesto Bratislava vypísalo veľkú verejnú súťaž na geodetické práce za plánovanú maximálnu cenu 561 
tis. €. 
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 04.08.2020.  
Celú súťaž nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7743/summary 
 
 
 
Krátka správa komory č. 28/2020 - Informácia o 28. SGD 
autor: Ing. Vladimír Stromček, 22.07.2020 
 
Vážený člen KGK,  
v krátkej správe č. 19/2020, sme Vás informovali o tom, že na rokovaní predstavenstva Komory 
geodetov a kartografov (KGK) dňa 6.5.2020 bol prijatý záver, aby sa 28. SGD neorganizovali. 
Na zasadaní odborných garantov 28. SGD  dňa 23.06.2020, za prítomnosti predsedu predstavenstva 
KGK,  odborní garanti  zhodnotili súčasnú situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID 
19. Na základe posúdenia rôznych aspektov súvisiacich s organizáciou SGD sa prítomní zhodli, že 28. 
SGD je možné zorganizovať v pôvodnom termíne teda 5. - 6. 11. 2020 v Holiday Inn v Žiline. 
Veríme, že situácia okolo nepríjemností s COVID 19 sa bude vyvíjať priaznivo a že 28. SGD sa stanú, 
pri rešpektovania potrebných opatrení, realitou. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 29/2020 - Register právnických osôb - povinnosti KGK a členov KGK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 31.07.2020 
 
Vážený člen KGK, 
zo zákona č. 272/2015 o Registri právnických osôb (RPO) vzniká Komore, ktorá vydáva oprávnenia, 
povinnosť posielať do RPO údaje podnikateľov. Aby si túto povinnosť mohla plniť, musí osoba, ktorej 
sa vydáva oprávnenie oznámiť, či bude s vydaným oprávnením podnikať alebo bude iba 
zamestnanec. Od nadobudnutia platnosti zákona o RPO (1.11.2015) je pre Komoru podstatné, či 
osoba podniká. 

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7743/summary


RPO je jednotný zdroj základných údajov o všetkých právnych subjektoch (právnické osoby, 
podnikatelia, orgány verejnej moci), ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 
70 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych informačných systémov. 
KGK spolupracovala so Štatistickým úradom (ŠU) na zaradení svojich členov do zoznamu. ŠU doplnil 
k členom prislúchajúce rodné čísla (RC) a IČO (pokiaľ podnikali). V tomto roku vo februári sme 
prevzali prístupové údaje a začali sme pracovať v produkčnom prostredí RPO (v ostrej prevádzke) . 
 
Touto cestou Vás chceme požiadať o kontrolu Vašich údajov na stránke: 
https://rpo.statistics.sk/rpo 
 
Po otvorení hlavnej obrazovky obr. č. 1 pokračujete ďalej po odkliknutí možnosti „Pokračovať bez 
prihlásenia“. 
Vo vyhľadávacích kritériách obr. č. 2 si zadáte svoje meno a priezvisko („Plné meno právnickej 
osoby“) a zobrazia sa osoby s rovnakým menom a priezviskom. Otvorte si meno so zdrojovým 
registrom „Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov“. V tabuľke sú údaje evidované pre 
právnu formu - Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 
zákona. Ak budete evidovať chybné údaje, prosíme o informáciu. Pre slobodné povolanie máte 
pridelené IČO, ktoré by malo korešpondovať s prideleným IČO pre živnosť v minulosti. 
V RPO by mali byť iba podnikatelia, nie zamestnanci, t.j. ak pracujete, resp. ste pracovali ako 
zamestnanec, nie ste v zozname RPO. 
Ak ste v priebehu rokov 2015-2020 zmenili formu podnikania, t. zn. že ste sa stali zamestnancom 
alebo naopak ste začali podnikať, prosíme o informáciu.  
Ak máte záujem podnikať ako slobodné povolanie – len autorizácia GaK  činností, požiadate Komoru 
o vydanie IČO.  
K Vašej identifikácii v RPO budeme potrebovať rodné číslo, v prípade podnikania Vaše IČO. 
 
V prípade akejkoľvek zmeny v podnikaní v budúcnosti je potrebné, aby ste o uvedenom 
informovali kanceláriu Komory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1 

https://rpo.statistics.sk/rpo


 
 
 
Obr. č. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Krátka správa komory č. 30/2020 - Nový predseda ÚGKK SR 
20.8.2020 

Novým predsedom ÚGKK SR bol s účinnosťou od 20.08.2020 menovaný vládou Ing.Ján Mrva, geodet 
a okrem iného aj AGaK s pozastaveným členstvom.  
Novému predsedovi úradu prajeme veľa úspechov vo vedení rezortu. 
Bližšie informácie z médií nájdete aj na priloženom linku. 

https://ekonomika.sme.sk/c/22470861/jan-mrva-sa-stal-sefom-uradu-geodezie-kartografie-a-
katastra.html 
 

 

Krátka správa komory č. 31/2020 – Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.09.2020 

 
Vážený člen KGK, 
Telekom pristupuje v súčasnosti k ukončovaniu niektorých produktovo a technologicky starších alebo 
menej využívaných služieb. Ku dňu 31.12.2020 pristupuje k ukončeniu poskytovania elektronickej 
pošty. Prijímanie a odosielanie e-mailov bude funkčné do 30. novembra 2020. Po tomto dátume (do 
konca decembra 2020) bude prístup do schránky funkčný a budete si môcť stiahnuť e-maily, kontakty 
a udalosti z kalendára. Od 1. januára 2021 bude platforma vypnutá a do schránky už nebudete mať 
prístup. Obsah schránok bude vymazaný. Údaje už nebude možné žiadnym spôsobom obnoviť. 
Pred samotným vypnutím vám Telekom zašle výpoveď.  
Ak máte pridelené IČO, môžete využiť prechod na riešenie Microsoft Office 365.  
V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste v prípade ukončenia elektronickej pošty poskytovanej 
Telekomom oznámili Vašu novú e-mailovú adresu do kancelárie komory. 
Ďakujeme. 

 
 
Krátka správa č. 32/2020 - Stretnutie Komory geodetov a kartografov s ÚGKK SR 
autor: Ing.Ján Hardoš, 7.09.2020 

Dňa 3.09.2020 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie delegácie Komory s novým predsedom ÚGKK 
SR Ing. Jánom Mrvom a s ďalšími dôležitými predstaviteľmi Úradu. V rámci pracovného rokovania boli 
okrem iného prerokované tiež otázky pripravovanej legislatívy a smerníc ako aj formy spolupráce 
medzi Úradom a Komorou so zapojením aj ostatných profesijných organizácii geodetov. Rokovanie 
prebiehalo vo veľmi priateľskej a ústretovej atmosfére. Komora zároveň odovzdala Úradu pozvánky 
na VZ Komory plánované na 2.10.2020 a na 28. slovenské geodetické dni plánované na 5.- 6. 11. 
2020. Foto zo stretnutia v prílohe. 

 
 
Krátka správa komory č. 33/2020 – Valné zhromaždenie KGK 2020 
autor:  Ing. Ingrid Geisseová,  09.09.2020 

Vážený člen KGK, 
v súlade s momentálnou epidemiologickou situáciou na území Slovenskej republiky a v zahraničí a s 
rozhodnutím MZ SR a ÚVZ SR, predbežne potvrdzujeme termín konania VZ KGK v plánovanom 

https://ekonomika.sme.sk/c/22470861/jan-mrva-sa-stal-sefom-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22470861/jan-mrva-sa-stal-sefom-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra.html


termíne 2. októbra 2020  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici s pôvodným plánovaným programom.  
Pozvánka tvorí prílohu krátkej správy. 
Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia (program, čerpanie 
rozpočtu v roku 2019, návrh rozpočtu pre rok 2020), Vám boli zaslané  krátkou správou č 10/2020 a 
sú umiestnené na webovej stránke komory. 
Prikladáme tiež zoznam kandidátov navrhovaných do orgánov komory. 
Záväznú účasť na valnom zhromaždení oznámte obratom písomne, telefonicky alebo e-mailom 
kancelárii KGK najneskôr do 25. septembra 2020. 
Dúfame, že riadne valné zhromaždenie bude možné uskutočniť za stanovených bezpečnostných a 
hygienických podmienok s účasťou do 500 účastníkov: 
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia bude možné len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 
- dezinfekciu rúk zabezpečí hotel. 
Touto cestou žiadame tých, ktorí sa rokovania nemôžu zúčastniť, aby splnomocnili kolegov na 
zastupovanie na rokovaní, aby bolo VZ uznášaniaschopné.  
V rámci vystúpenia zástupcov ÚGKK SR prijal pozvanie aj nový predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva. 
V prípade akýchkoľvek udalostí a opatrení štátu, ktoré by mohli narušiť aj tento termín, Vás budeme 
včas informovať. 

 
 
Krátka správa č. 34/2020 - Upresnenie k VZ KGK  
autor: Ing. Ján Hardoš, 21.09.2020 
 
Vážení členovia KGK. 
Vzhľadom na rôzne šumy a neúplné informácie v médiách v súvislosti s konaním hromadných 
podujatí Vás chceme informovať, že všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), 
ktoré sú jedine právne záväzné pre celú republiku, alebo opatrenia Regionálnych ÚVZ SR, ktoré sú 
právne záväzné len pre konkrétne regióny a ktoré môžu byť odlišné a prísnejšie než 
celorepublikové opatrenia, sa netýkajú zasadnutí a schôdzi štátnych orgánov, orgánov územnej 
samosprávy a zasadnutí a schôdzí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Čiže táto výnimka v 
počte osôb v interiéri sa týka aj VZ našej komory, ktoré máme predpísané zákonom uskutočniť 
minimálne 1x v roku. Pre tieto organizácie neplatí žiadne obmedzenie v počte osôb v interiéri. 
Situácia je teraz odlišná od jari, keď v mesiacoch marec až máj 2020 bol štátom vyhlásený Núdzový 
stav. Preto pokračujeme v príprave VZ KGK v hoteli Dixon v Banskej Bystrici dňa 2.10.2020. Zároveň 
Vám chceme pripomenúť, že najneskorší termín oznámenia Vašej účasti na VZ je 25.09.2020.   
Tých členov, ktorí sa nemôžu alebo nechcú osobne zúčastniť na VZ, zároveň prosíme, aby odovzdali 
písomné splnomocnenia tým kolegom, ktorí sa osobne zúčastnia. Dajú sa zistiť buď cez kanceláriu, 
alebo cez Vašich regionálnych zástupcov.  Pri konaní VZ hotel zabezpečí všetky potrebné hygienické 
opatrenia predpísané ÚVZ SR. Veríme, že naše VZ bude uznášaniaschopné, bude schopné zvoliť nové 
orgány komory a že pri dodržaní hygienickej disciplíny aj zo strany účastníkov, prebehne veľmi 
úspešne a bez akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov. 
V prílohe Vám posielame posledné opatrenie ÚVZ SR platné od 18.9.2020, kde na strane 9 nájdete 
výnimky z celoštátnych opatrení ako aj informácie o protiepidemiologických a 
hygienických opatreniach platných pre tento typ zasadnutí (odsek zvýraznený žltou farbou). 
Súčasne prikladáme splnomocnenie. 
 
 
 
 
 
 



Krátka správa č. 35/2020 – 28. slovenské geodetické dni  
autor: Ing. Vladimír Stromček, 25.09.2020 
 
Vážení členovia KGK. 
V záujme zodpovednej prípravy 28. slovenských geodetických dní (28. SGD) sme ich organizačné 
zabezpečenie a konanie konzultovali dňa 23. 9. 2020 s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline (RÚVZ), s pracovníkmi jeho epidemiologického oddelenia. Urobili sme tak preto, aby 
sme mali istotu, že akcia bude v súlade s doteraz vydanými nariadeniami a opatreniami konzília 
odborníkov a pandemickej komisie v súvislosti s COVID-19, a zabezpečili tak akciu bez ohrozenia 
zdravia jej účastníkov. Po konzultácii a vysvetlení otázok, ktoré mali pracovníci epidemiologického 
oddelenia RÚVZ, sme dostali toto ich stanovisko: 
„Čo sa týka vášho podujatia, takúto akciu je možné uskutočniť do 500 osôb v interiéri, avšak počas 
podujatia  sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 
zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, 
tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, 
pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb, priestory 
reštaurácie hotelov sú zariadenia spoločného stravovania.“ 
Na základe podmienok, stanovených RÚVZ, nie je teda možné 28. SGD uskutočniť v tradičnom formáte, 
čo so sebou prináša mnohé riziká, organizačného aj finančného charakteru. V čase, keď spracúvame 
túto správu, sa vzhľadom na vývoj situácie dá predpokladať, že opatrenia sa budú do plánovaného 
termínu 28. SGD ďalej sprísňovať. 
Z dôvodov uvedených v texte sme sa rozhodli tohtoročné SGD zrušiť. 
Pre všetkých, ktorí sme 28. SGD pripravovali, je vzniknutá situácia – zákaz ich uskutočnenia v tradičnej 
podobe, nepríjemná. Boli sme odhodlaní udržať kontinuitu ich konania, ako dobrého priestoru pre 
stretávanie a interakciu geodetickej, kartografickej a katastrálnej komunity na Slovensku. 
V budúcnosti budú zrejme podmienky života iné, ako doteraz. Veríme však, že naša dočasná 
vzájomná  izolácia neoslabí našu spoločnú tvorivú energiu, a že sa  v budúcom roku stretneme v lepších 
časoch. 
S úctou a vďakou za pochopenie. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 36/2020 - Zrušenie termínu VZ KGK  
autor: Ing. Ján Hardoš, 29.09.2020 

Vážení členovia KGK. 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19, najnovšie opatrenia krízového štábu zo 
včerajška, očakávané zajtrajšie vyhlásenie Núdzového stavu vládou, ako aj zneistenie členov komory 
tesne pred konaním VZ v dôsledku súčasnej situácie, prebehla dnes on-line komunikácia 
Predstavenstva komory.  
Zodpovedne sme zhodnotili situáciu a napriek veľkému úsiliu všetkých zúčastnených s prípravou už 2. 
krát posunutého VZ, sme v hlasovaní jednomyseľne rozhodli o zrušení termínu zasadnutia Valného 
zhromaždenia plánovaného na 2.10.2020 v Banskej Bystrici. Predstavenstvo uprednostnilo ochranu 
zdravia svojich členov, ich rodín a ich okolia, ako aj zdravý rozum, pred snahou o zorganizovanie VZ za 
každú cenu v tomto termíne. 
O ďalšom postupe, aj v závislosti od vývoja pandemickej situácie, Vás budeme včas informovať. 

 
 
 

 



Krátka správa komory č. 37/2020 - Prezentácia predsedu ÚGKK SR  
autor: Ing. Ján Hardoš, 06.10.2020 

Vážení členovia KGK! 
Nový predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva, po dohode s nami, poslal na Komoru svoju prezentáciu o 
stave a zámeroch ÚGKK SR, ktorú plánoval predniesť na valnom zhromaždení Komory 2.10.2020. 
Túto prezentáciu Vám posielame v prílohe a bude umiestnená tiež na webovom sídle komory.  
Keďže tohtoročné Slovenské geodetické dni plánované na 5. - 6. 11.2020  sú tiež zrušené v dôsledku 
pandémie koronavírusu, túto prezentáciu môžete preposlať aj ostatným geodetom zo súkromnej 
sféry a štátnej správy – nečlenom komory. Autor s tým súhlasil. 
Zároveň chceme pripomenúť, že správa Predstavenstva o činnosti Komory od valného zhromaždenia 
2019 do mája 2020 a ostatné správy o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie, Disciplinárnej 
komisie, správa o hospodárení Komory v roku 2019 a revízna správa Dozornej rady za obdobie od 
01.01.2019 do 31.12.2019, boli už uverejnené v bulletine SGaK č.2 a sú tiež dostupné na webe 
Komory, v registrovanej časti pre členov Komory. 

 
 
Krátka správa komory č. 38/2020 - Dotazník o BIM   
07.10.2020 
 
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 1-3 minúty. 
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom tohto linku: BIM DOTAZNÍK 
(https://bimas.typeform.com/to/q757EhOi) 
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 6. Národnej BIM 
konferencii, dňa 15.10.2020. Tento ročník si môžete vďaka partnerom a SKSI pozrieť on-line 
zadarmo! 

Ďakujeme za Váš čas. 
kolektív BIMaS 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bimas.typeform.com/to/q757EhOi
https://bimas.typeform.com/to/q757EhOi


Krátka správa komory č. 39/2020 - Prieskum k otázke povinnosti číselne určovať priebeh hraníc 
zvyškových parciel 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.10.2020 
 
Vážený člen KGK, 
na základe doručených požiadaviek od členskej základne sme mali záujem na našom valnom 
zhromaždení prostredníctvom ankety zistiť Vašu mienku k otázke povinnosti číselne určovať celý 
priebeh hraníc zvyškových parciel pri tvorbe GP, ktorá dlhodobo rezonuje medzi odborníkmi.  
Nakoľko sme boli nútení vzhľadom na epidemiologickú situáciu valné zhromaždenie zrušiť, využívame 
možnosť Vám odoslať anketu prostredníctvom krátkej správy a týmto spôsobom zabezpečiť prieskum 
medzi členmi Komory k tejto otázke. 
V záujme zachovania dôveryhodnosti ankety potrebujeme, aby ste uviedli základné údaje o svojej 
osobe a typ oprávnenia podľa vybraných GaK činností, na ktoré máte kvalifikáciu. 
Anketou by sme získali názor členov Komory na túto problematiku, podopretý získanými údajmi. 
Ďakujeme za zapojenie sa do ankety, ktorú môžete odoslať na adresu kancelárie komory v termíne 
do 26.10.2020. 
O výsledku budete informovaný. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 40/2020 - Nová služba ÚGKK SR „Zoznam konaní G1“ 
12.10.2020 
 
Vážený člen KGK, 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pripravil novú službu „Zoznam konaní G1“ 
na Portáli ESKN. 
Služba umožňuje efektívnu komunikáciu s úradným overovateľom v rámci procesu úradného 
overovania geometrického plánu (ďalej len „GP“) po odovzdaní GP na úradné overenie. 

kancelária KGK 
 
 
 
Krátka správa komory č. 40/2020 - Nová služba ÚGKK SR „Zoznam konaní G1“ - doplnenie 

Hlavným cieľom služby je z pohľadu vyhotoviteľa GP efektívna a okamžitá informácia od úradného 
overovateľa o výsledku overovacieho konania. Do služby sa prihlasujú iba úradní overovatelia, pričom 
v praxi sa služba prejaví novou komplexnou formou zasielania notifikácie o overení/neoverení GP 
spolu s unifikovaným protokolom o kontrole.  
Nakoľko úrad službu spúšťa postupne po krajoch, je možné, že nová forma notifikácií už bola 
postupne zasielaná do e-mailových schránok vyhotoviteľom GP. Postupne sa tak bude diať vo 
všetkých prípadoch overovacieho konania.  
Následne cieľom informácie v liste bola tá skutočnosť, že pre správne fungovanie a príjem takejto 
novej notifikácie spolu s protokolom z kontroly je potrebné uvádzať správny e-mail v XML súbore. 
Aj napriek tomu, že sa do služby prihlasujú iba úradní overovatelia, bolo potrebné službu 
a umiestnenie uviesť v liste z toho dôvodu, že od spustenia služby (službu vidia aj geodeti) sú už 
doručované na úrad dopyty a otázky od vyhotoviteľov GP k účelu služby. 

 

 



Krátka správa komory č. 41/2020 - 6. Národná BIM konferencia 
13.10.2020 
 
Vážený člen KGK, 
krátkou správou č. 38/2020 sme Vás požiadali o vyplnenie anonymného dotazníka o BIM. 
Vyhodnotenie bude prezentované na 6. Národnej BIM konferencii, ktorá bude prebiehať on-line 
v dňoch 14. - 15.10.2020.  
Konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie informačného modelovania stavieb na 
Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a 
nové výzvy, ktoré BIM prináša. 
Účasť na online konferencii je bezplatná, no s povinnou registráciou: https://www.bimas.sk/bim-
konferencia-2020 
HARMONOGRAM PODUJATIA 
14.10.2020 - 09:00 - 16:30 BIM WORKSHOP 
15.10.2020 - 09:00 - 16:30 BIM KONFERENCIA 

 
 
Krátka správa komory č. 42/2020 - INGEO & SIG 2020  
16.10.2020 

Vážený člen KGK, 
posielame Vám informáciu o konaní medzinárodnej online konferencie - 8th INGEO International 
Conference on Engineering Surveying & 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy,  
virtual conference, October 22-23, 2020, ktorú organizuje Katedra geodézie SvF STU v Bratislave 
v spolupráci s Uni Zagreb, Fakultou geodézie, so Spoločnosťou geodetov v Chorvátsku a pod záštitou 
FIG.  
Konferencia bola plánovaná na apríl 2020 v Dubrovníku, pandémia COVID však znemožnila jej 
uskutočnenie. 
Na otvorení konferencie vystúpia: 
Prof. Rudolf Steiger – prezident FIG, 
Prof. Almin Dapo – dekan Fakulty geodézie Uni Zágreb 
Ing. Adrian Jadro – predseda Chorvátskej komory geodetov 
Ing. Damir Šantek – predseda Úradu geodézie Chorvátska 
Prof. Rinaldo Paar – predseda Spoločnosti geodetov Chorvátska 
Prof. Alojz Kopáčik – predseda vedeckého výboru konferencie 
Konferencia sa koná --- online --- info na http://ingeo-sig2020.hgd1952.hr/.  
Registrácia je stále možná. Rokovací jazyk anglický. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 43/2020 – Nová e-mailová adresa Komory geodetov a kartografov 

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.10.2020 
 
Vážený člen KGK, 
krátkou správou č. 31/2020 sme Vás informovali o ukončení služieb elektronickej pošty Telekom a 
následne aj Komora prijala výpoveď k zmluve o poskytovaní služby elektronickej pošty. 
Prijímanie a odosielanie e-mailov na pôvodnú adresu Komory bude funkčné do 30. novembra 2020. 
Po tomto dátume dôjde k znefunkčneniu e-mailovej adresy komorag@mail.t-com.sk. 
Touto cestou Vám oznamujeme novú e-mailovú adresu Komory geodetov a kartografov, ktorá je už 
funkčná:  

https://www.bimas.sk/bim-konferencia-2020
https://www.bimas.sk/bim-konferencia-2020
http://ingeo-sig2020.hgd1952.hr/
mailto:komorag@mail.t-com.sk


kgk@kgk.sk 
 
 
 
Krátka správa komory č. 44/2020 – Uznesenie vlády SR č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení 
v rámci vyhláseného núdzového stavu 

autor: Ing. Ján Hardoš, 23.10.2020 

 
Vážený člen KGK, 

z dôvodu prijatého návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, Vám 

v prílohe posielame konkrétne znenie uznesenia vlády SR, ktorým je obmedzená sloboda pohybu 

a pobytu, pre bližšie vysvetlenie možnosti výkonu Vašej práce v danom období: 

- bod A.1. sa týka obyvateľov a členov KGK okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, 

- bod A.2. sa týka obyvateľov a členov KGK ostatných okresov. 
 
Vláda obmedzuje  
A.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v územných 
obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu 
zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:  
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín 
pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,  
2. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania 
zákazu podľa tohto uznesenia, 
... 
 
A.2. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území 
Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a 
Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, 
v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:   

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
... 

 
 
Krátka správa komory č. 45/2020 – Názor členstva na vynechanie valného zhromaždenia komory v 
roku 2020 

autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, dátum: 10.11.2020 
 
Vážení členovia KGK, 
 

mailto:kgk@kgk.sk


Predstavenstvo komory sa na svojom online zasadnutí dňa 29.10.2020 okrem iného zaoberalo aj 
problémom valného zhromaždenia komory v roku 2020, ktoré sa napriek 3 postupne naplánovaným 
termínom nedalo uskutočniť v dôsledku vyššej moci (pandémia koronavírusu, núdzový stav, zákaz 
hromadných podujatí, a pod.) ako aj v záujme ochrany zdravia svojich členov. 
Predstavenstvo sa jednomyseľne zhodlo na názore, že nemá význam sa ešte pred koncom roka 2020 
tesne pred Vianocami znova pokúšať o 4. termín uskutočnenia valného zhromaždenia, ktorý s veľkou 
pravdepodobnosťou, vzhľadom na stále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu, by nebolo možné znova 
uskutočniť. Preto navrhuje vynechať VZ v r. 2020 a VZ zorganizovať v normálnom jarnom termíne 
vrátane tajných volieb do orgánov komory zhruba koncom marca 2021.  
 
V prípade pretrvávajúcich prekážok pre prezenčné VZ aj v tomto jarnom termíne, by predstavenstvo 
získalo dostatok času na prípravu VZ online formou a zároveň na zorganizovanie tajných volieb 
dištančnou formou, ktorá by zaručovala tajnosť volieb (korešpondenčne alebo online cez spoľahlivú 
aplikáciu).  
Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nemožnosť uskutočniť už 1. pôvodný termín v marci 2020, 
všetky povinné správy orgánov komory za r. 2019 boli následne zverejnené pre členov v časopise 
komory Slovenský geodet a kartograf a na webe a komora fungovala celý rok 2020 na základe 
provizórneho rozpočtu z r. 2019, čo Vám bolo oznámené. Keďže nebolo možné zorganizovať ani 
voľby do orgánov komory (zákon o komore ani stanovy komory, ani volebný poriadok nepočítali s 
korešpondenčnými alebo online tajnými voľbami), doterajší funkcionári boli nútení fungovať ďalej až 
do najbližších regulárnych volieb, aby mal kto zabezpečiť riadne fungovanie komory. 
 
Zároveň sa predstavenstvo a predsedovia ostatných orgánov zhodli na tom, že dôležitý je hlavne 
názor členov komory, ktorí majú rozhodujúce slovo. 
  
Preto vás prosíme o odpoveď na nasledujúcu dôležitú otázku: 
 
Ste za to, aby sa  VZ komory pre rok 2020 vrátane volieb do orgánov komory už v tomto roku 
neorganizovalo a aby sa uskutočnilo v normálnom jarnom termíne v r. 2021?   
 
Odpoveď posielajte odpovedaním na tento e-mail jednoduchým slovom: kladná odpoveď: Áno, 
záporná odpoveď: Nie 
 
Ďakujeme za odpoveď a pochopenie. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 46/2020 – Výsledok reakcie členstva na Krátku správu č. 45/2020  
autor: Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov, dátum: 26.11.2020 

Vážení členovia KGK. 

Na otázku z Krátkej správy č. 45/2020 - Ste za to, aby sa  VZ komory pre rok 2020 vrátane volieb do 

orgánov komory už v tomto roku neorganizovalo a aby sa uskutočnilo v normálnom jarnom 

termíne v r. 2021?  zo 741 aktívnych členov odpovedalo celkovo 448 členov. Z toho bolo 445 

kladných odpovedí a 3 záporné odpovede.  

Ďakujeme všetkým členom, ktorí vyjadrili svoj názor, za aktívnu účasť a podporu. 

 



Krátka správa komory č. 47/2020 – Výsledok prieskumu k otázke povinnosti číselne určovať 
priebeh hraníc zvyškových parciel 
autor: členovia Katastrálnej komisie KGK, Ing. Ingrid Geisseová, 02.12.2020 
 
Vážený člen KGK, 

Predstavenstvo KGK na plánovanom valnom zhromaždení v r.2020 zamýšľalo na základe doručených 
požiadaviek od členskej základne AGK začať diskusiu na tému tzv. zvyškových parciel. Žiaľ, VZ sa 
v tomto roku z dôvodu epidemiologickej situácie neuskutočnilo. Predstavenstvo KGK využilo možnosť 
začať diskusiu na uvedenú tému vytvorením mailovej  ankety s jedinou otázkou :  
„Ste za to, aby sa úplne zrušila povinnosť určovať číselne celý priebeh hraníc zvyškových parciel pri 
tvorbe geometrického plánu?“ 
 
Na základe výsledkov prieskumu k danej problematike (Krátka správa komory č. 39/2020) 
predkladáme nasledovné údaje: 

• z celkového počtu aktívnych členov KGK 741 sa do ankety zapojilo 147 AGaK + 2 poznámky 
bez zaujatia stanoviska. Spolu 149. 

• za zrušenie povinnosti bolo 131 AGaK (84 „A“,  5 „B“, 42 „C“). 
• za ponechanie povinnosti 16 AGaK (12 „A“, 1 „B“, 3 „C“). 

Diskusia priamo na VZ by bola istotne prínosnejšia, zapojilo by sa viac členov KGK, ale i tak na základe 
tohto mailového prieskumu vyplynulo, že problematika zvyškových parciel je náročná a pre AGaK 
spôsobuje nemalé problémy -  keď korektné určenie lomových bodov zvyškovej parcely je obtiažne, 
ba často až nemožné. 
 
Najviac rezonuje problém, keď AGaK určí súradnice lomových bodov zvyškovej parcely najlepšie ako 
je v danej lokalite možné, vyhotoví GP - pričom vlastníka susednej parcely nemusel prizývať. 
Následne po čase iný geodet uvedenú hranicu vytýči v teréne – ale teraz má povinnosť prizvať 
vlastníka susednej parcely ... a tento vlastník až teraz má možnosť vyjadriť sa k spoločnej hranici... 
a to alebo sťažnosťou na katastrálny odbor alebo žalobou na súd. Keby súradnice lomových bodov 
zvyškovej parcely AGK nebol povinný určiť, potom pri vytýčení hranice by vlastník susednej parcely 
hneď podal námietku k vytýčeniu a sporu by sa dalo predísť. 
 
Anketa poukázala aj na iné úskalia uvedenej problematiky – ako vidno v poznámkach, ktoré 
uvádzame bez korektúr.  Sme presvedčení, že najlepšie riešenie by bolo možné nájsť spoločným 
hľadaním riešenia, ktoré by prinieslo skvalitnenie katastrálneho operátu a jednoznačnosť vo výklade 
technických predpisov. 
 
Poznámky k problematike 
 
oprávnenie typ „ A“ 
 
áno (za zrušenie) 

• avšak, keď to niekto pre svoju ďalšiu prácu potrebuje, ponechať možnosť to určiť; 
• minimálne by som to nenechal na „dobrej vôli“ overovateľa pri líniových prvkoch...; 
• Aj ako znalec v odbore môžem zodpovedne prehlásiť, že určenie hraníc – priebehu bez 

náležitého prešetrenia zadefinovať zvyškovú parcelu v súradniciach je značne zavádzajúce. 
Najmä, ak následne niektorí geodeti tú hranicu vytýčia v teréne. 



• K uvedenej problematike chcem dodať dobrovoľnosť určovania potrebných bodov číselne, 
(respektíve v niektorých prípadoch nemožnosť zodpovedne určiť ich polohu). 

• Lomové body zvyškovej parcely ponechať v KN evidované v kvalite takej ako boli poskytnuté 
zhotoviteľovi GP Správou katastra. 

• Keď pôvodná parcela je mimo odchýlky - už evidovaná v podklade z KN – ale chyba je 
spôsobená nesprávnou polohou hraníc mimo riešenej parcely – tak musím opravovať údaje 
katastra v oblasti, ktorú som vôbec nechcel riešiť (ZPMZ na opravu výmery + dlhý čas na 
odstránenie nesúladu katastrom). 

 
nie (za ponechanie) 

• iba v odôvodnených prípadoch; 
• Otázka je veľmi jednoducho položená, v extraviláne, kde nie sú hranice vyznačené či 

akokoľvek stabilizované či zreteľné, by som bol proti, ale v intraviláne som zásadne za. 
Zároveň si myslím, že by geodeti mali odovzdávať aj zoznam súradníc identických bodov, 
ktorý viac menej nikde nechcú (výnimkou je napríklad Poprad či Kežmarok), aby tieto mohli 
pomôcť pri lepšej tvorbe implementovanej mapy a tiež ako kontrola, že geodet naozaj v 
nečíselných mapách overil aj presnosť zobrazenia susedných parciel. Ak má úrad problém s 
tým, že sa neurčujú celé susedné pozemky, tak pre takéto body mohol určiť ďalší kód kvality 
podrobného bodu, napríklad T=6, ktorý by pri potvrdenom zistení jeho chybného určenia 
mohol iný geodet jednoducho zrušiť a nahradiť bodom s T=1. V intraviláne je však určite 
účelné aj s ohľadom na cenu pozemkov určovať aj zvyškové parcely. 

oprávnenie typ „B“ bez poznámok 
 
oprávnenie typ „C“ 

áno (za zrušenie) 

• Predpokladám, že hovoríme o nečíselnej mape. Hoci aj v číselnej je zbytočné míňať papier na 
výpočet zvyškovej parcely. 

• Ak by bola zvyšková parcela oplotená, tak by som ju zameral. 

 
Prijaté 2 poznámky bez stanoviska 
 
oprávnenie typ „A“ 
 
Vážim si možnosť vyjadriť sa k akémukoľvek problému v ankete, na túto otázku sa však nedá 
odpovedať jednoznačne „áno“ alebo „nie“. Nie je totiž jasné, čo je „zvyšková parcela“.  Je to 
napríklad parcela „dvor“ okolo stavby , ak sa robí GP na kolaudáciu stavby ? Čo v prípade, ak sa delí 
jedna parcela na dve polovice ? Ktorá z nich je zvyšková ?   Je to parcela na LV alebo bez LV ?  Sú 
prípady v praxi, keď napríklad vzniknú zvyškové parcely dve – čo v takomto prípade ?  A tak ďalej ... 
Bolo by dobré otázku  upresniť. 
 
oprávnenie typ „C“ 
 
Otázku ankety považujem za neprofesionálnu. Je zrejmé, že nie je odpoveď áno či nie. Pri gp napr. 
líniových stavieb je určovanie zbytkových parciel registra E aj C problematické. Lomové body hraníc 
nie sú predmetom polohopisného a výškopisného plánu a celý gp. je skonštruovaný viac menej z 



projektu. I napriek tomu sa môžu vyskytnúť prípady, kedy domeranie skutočných hraníc je vhodné, 
aby sa predišlo nezhodám s vlastníkmi zostatkových parciel. 
Pri zameraní rodinného domu je na mieste zameranie celého pozemku. Množstvo nezrovnalosti, 
ktoré sa ukázali za posledný rok má spoločného menovateľa nedôsledné vyšetrenie hraníc, 
prešetrenie pôvodného určenia hraníc a absencia zamerania zostatku i susedných parciel (v 
potrebnom rozsahu). 
Ide aj o absenciu správneho využívania možnosti kódov kvality bodov T=1-5. 
Je zrejmé, že nie je nič horšie, ako keď sa to „uzákoní“ v usmernení, v Katastrálnom bulletine a.p. 
Potom celá inžinierska činnosť sklzne do roviny alibizmu kolegov, však je to uvedené v.... 
 
Záver: 
Výsledok prieskumu bol odoslaný zástupcom ÚGKK SR a získali sme informáciu, že majú 
v pláne  zaoberať sa uvedenou problematikou pri tvorbe Smernice na GP, ktorú by radi na prelome 
rokov znova rozbehli. 

 
 
Krátka správa komory č. 48/2020 – Článok predsedu ÚGKK SR k elektronizácii KN 
08.12.2020 

Vážený člen KGK, 
 
posielame Vám link na článok predsedu ÚGKK SR ohľadom stavu projektu elektronizácie katastra 
nehnuteľností ESKN. 
 
https://zive.aktuality.sk/clanok/149905/sef-katastra-nemyslim-si-ze-by-sme-mali-za-e-kataster-
vracat-dalsie-eurofondy/ 
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