
Krátka správa komory č. 1/2021 – Prvá pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov 

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.02.2021 

Vážený člen KGK, 

touto krátkou správou Vás chceme informovať o pripravovanom rozšírení  a zvýšení podpory v rámci 
projektu „Prvá pomoc ++“ , ktorý prinesie zmeny v prospech žiadateľov.  

Ide o tzv. prvú pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov v prípade nutnosti zavretia 
prevádzky alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia ÚVZ, alebo zníženia tržieb minimálne 
o 20% , prípadne udržiavania pracovného miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej 
činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, alebo pri úplnej strate príjmu. 

Na stránke https://www.pomahameludom.sk/ zriadenej MPSVaR môžete v prípade potreby nájsť 
žiadosť o finančný príspevok v rámci projektu Prvá pomoc podľa Vášho zaradenia do príslušnej 
skupiny (podľa toho sú definované rôzne podmienky a požiadavky). 

Od februára 2021 by sa výrazne mala tiež znížiť administratívna záťaž pre zamestnávateľov a SZČO, 
ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku.  

Navrhované zmeny v prospech žiadateľov:  

• Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu 
podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, 
vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, 
pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca. 

• Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových 
nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií 
podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 
kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. 

• SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € 
navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúča sa však, aby sa SZČO dobrovoľne 
nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci 
opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €. 

 
 
Krátka správa komory č. 2/2021 - Objednávka na DMR 5.2 pre potreby projektov pozemkových 
úprav 
autor: Ing. Katarína Leitmannová, ÚGKK SR, 15.02.2021 
  
V prílohe Vám zasielame tlačivo objednávky na údaje z DMR 5.2 pre spracovateľov projektantov 
pozemkových úprav (PPÚ). Je určené výlučne pre PPÚ. Vyplnenú objednávku je potrebné zaslať na 
adresu gkuzc@skgeodesy.sk. 
  
Sú v nej dve premenné, ktoré si môžu zhotovitelia PPÚ sami zvoliť, a to: 
  

- šírka buffera okolo hranice žiadaného k.ú. a  
- krok vrstevníc. 

 

https://www.pomahameludom.sk/
mailto:gkuzc@skgeodesy.sk


Zároveň sme Geoportáli aktualizovali Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS (verzia 2.2). Okrem 
postupu na určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu (zlomových línií) z DMR sme tam 
doplnili aj kapitolu zaoberajúce sa výberom vektorových objektov (napr. parciel) podľa lokality so 
zvolenou nadmorskou výškou alebo sklonom terénu. Pre prácu v CAD softvéroch, ako je napr. 
MicroStation, odporúčame ako podkladovú vrstvu používať DMR zobrazený vo forme „hillshade“.  
  
Príklad č. 1 - Pri použití DMR s rozlíšením 0,25 m je detailne vidieť priebeh terénu: 
  

 
  
Príklad č. 2 - So znázornením približného priebehu zlomových línií (vrchná hrana svahu) vypočítaných 
v QGIS-e vo forme bodovej vrstvy (body majú určené všetky 3 súradnice): 
  

 
 
 
 
 
 

https://www.geoportal.sk/files/zbgis/lls/navod-pracu-dmr-qgis.pdf


Krátka správa komory č. 3/2021 – elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.02.2021 
 
Vážený člen KGK, 

do 14.4.2021 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 22.3.2021 na e-mailovú adresu kancelárie komory kgk@kgk.sk. 
 
Úhrada poplatku za uvedenú službu bude súčasťou uznesenia z valného zhromaždenia a bude 
podmienená termínom splatnosti spolu s členským príspevkom, t. j. do 30.4.2021. Dodatočný 
záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2021 nebude možný. Cena za službu bude 
známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 
 
Do zoznamu odoberaných noriem (v prílohe) bude doplnená  norma STN 73 4301 Budovy na 
bývanie. 
Cena za ročné predplatné je na základe doplnenia normy navýšená na 4 859,00 EUR. Poplatok za 
jedného člena bude závisieť od Vášho záujmu. 
 
Pre informáciu cena za službu STN-online bola v období 15.4.2020-14.4.2021 stanovená:  
- pre 328 prístupov (členov komory), s možnosťou tlače a prenosom textu noriem, poplatok za ročné 
predplatné 4 769,- EUR, poplatok za 1 prístup (jedného člena komory) bol 14,54 EUR/rok.  
 
Zoznam členov, ktorí sú záväzne prihlásení a evidovaní na odber noriem z roku 2020 je umiestnený 
na webovej stránke: 
 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_zoznam_odberatelov_2020/ 
 

Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zozname na webe komory a majú záujem v službe 
pokračovať, sa nemusia znovu prihlasovať. 
 
Informácia o službe pre nových členov KGK: 
Poplatok za službu STN-online zahŕňa automatické aktualizácie všetkých vybraných noriem počas 
celého obdobia predplatného STN-online, pričom aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie STN v 
elektronickom formáte PDF, ktorými sa mení, opravuje, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 1 prístup 
sa považuje poskytnutie noriem výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na každej 
pracovnej stanici, pričom pracovnou stanicou sa rozumie lokálny počítač, na ktorom sa priamo 
otvárajú PDF súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. 
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/ 
 

mailto:kgk@kgk.sk
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_agak/normy_unms_zoznam_odberatelov_2020/
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/


 
Záväzne sa prihlasujem na odber noriem 

 
Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia, e-mail 
 
 

Krátka správa komory č. 4/2021 – právne stanovisko k predpisom  vydaných v súvislosti s 
opatreniami COVID-19 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková s.r.o., 25.02.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
preposielame Vám spracované stanovisko advokátskej kancelárie Zuzany Papšíkovej 

k predpisom  vydaných v súvislosti s opatreniami COVID-19. 
Nadväzuje na krátku správu 1/2021. 

 
 
Krátka správa komory č. 5/2021 – pozvánka na online VZ, návrh kandidátov do orgánov KGK, návrh 
kandidátky pre členov KGK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26. 02. 2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
na zasadaní predstavenstva dňa 28.1.2021 bolo rozhodnuté, že z dôvodu pokračujúcej pandemickej 
situácie na Slovensku a z dôvodu zabezpečenia štandardného pokračovania prác jednotlivých 
orgánov komory, bude v tomto roku valné zhromaždenie organizované online formou. 
Komora pristúpila k rokovaniam s profesionálnymi firmami, z ktorých bude vybraná firma 
participovať na elektronickej forme zhromaždenia. Predpokladáme technické odskúšanie online 
formy VZ a z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o čo možno najväčšie zapojenie sa do skúšobnej 
organizácie, hlasovania a volieb. Budeme Vás včas informovať. 
Predbežný navrhovaný termín konania online zhromaždenia je stanovený na 9.4.2021. 
 
Z dôvodu dlhého časového obdobia od posledného zostavenia kandidátky k minuloročným voľbám 
do orgánov komory, ktoré sa neuskutočnili v dôsledku pandémie, je pôvodne navrhovaná kandidátka 
opätovne otvorená a doplnená došlými návrhmi z minulého roka. 
 
Na základe uvedených informácií Vám v zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia 
a volebného poriadku (6-týždňov pred termínom konania VZ) posielame 1. zásielku k online valnému 
zhromaždeniu. 
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 2021 – 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. 
 
Najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaždenia, Vám budú odoslané ostatné dokumenty, ktoré 



budú predmetom rokovania VZ (program, vyhodnotenie rozpočtu KGK pre rok 2020, návrh rozpočtu 
KGK pre rok 2021,...)  

 
 
Krátka správa komory č. 6/2021 – splnomocnenie k hlasovaniu na online VZ 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12. 03. 2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
po výbere dodávateľskej firmy,  ktorá bude technicky zabezpečovať online formu valného 
zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 9.4.2021, vieme dnes potvrdiť možnosť zastupovania na rokovaní 
- na hlasovaní a vo voľbách.  
Z dôvodu operatívnejšej registrácie účastníkov a nastavovania počtu mandátov pre jednotlivých 
účastníkov Vás touto cestou žiadame o doručenie splnomocnenia/-í do 26.3.2021 do kancelárie 
komory. V deň akcie by to bolo časovo náročné. 
Členovia KGK, ktorí sa nechajú zastupovať cez splnomocnenie, pretože sa nebudú môcť zúčastniť 
(napr. pre zaneprázdnenosť, alebo aj z dôvodu, že nemajú dostatočné technické prostriedky na 
pripojenie sa),  už nedostanú link a heslo k internetovému pripojeniu na online VZ, aby nedošlo k 
dvojitému hlasovaniu a voľbe. 
 
Ďakujeme za pochopenie. 

 
 
Krátka správa komory č. 7/2021 – technické informácie pre účastníkov online VZ, potvrdenie účasti 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18. 03. 2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
online valné zhromaždenie sa uskutoční v piatok 9.4.2021. 
Touto cestou Vám posielame inštruktáž k požiadavkám pre úspešné prihlásenie sa do platformy 
Zoom a pre aplikáciu na hlasovanie. Tieto 2 aplikácie sú samostatné a preto sú potrebné samostatné 
prihlásenia. 
 
Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti. 
Ďakujeme. 

Platforma ZOOM 

Online pripojenie účastníkov prebehne v rámci platformy Zoom. 

Deň pred začiatkom podujatia Vám bude zaslaný e-mail s prihlasovacími údajmi.  

Prihlásenie je možné prostredníctvom linku, alebo po zadaní prihlasovacích údajov (Webinar ID, 
Webinar Passcode). 

Pri oboch možnostiach prihlásenia je v prípade, ak sa chcete zapojiť do diskusie (zdvihnutím ruky), 
nutné prihlásiť sa prostredníctvom aplikácie, nie webového prehliadača. Ak Vám stačí len online 
prenos zhromaždenia, bez Vašej aktívnej účasti, aplikáciu ZOOM si nemusíte inštalovať, stačí sa 
prihlásiť cez link, ktorý Vám bude odoslaný. 



V rámci webinára budú všetci okrem predsedníctva, pasívnymi účastníkmi. 

To znamená, že ako pasívny účastník budete predsedníctvo vidieť a počuť, ale nebudete mať možnosť 
zapojiť sa aktívne do diskusie, resp. použiť kameru a mikrofón. 

Pasívny účastník sa bude môcť aktívne zapojiť do diskusie prostredníctvom funkcie RAISE HAND 
(zdvihnutie ruky). Táto možnosť je funkčná iba v zoom aplikácii, nie v zoom verzii webového 
prehliadača. 

Po aktivovaní funkcionality RAISE HAND bude pasívny účastník následne administrátorom 
transformovaný na aktívneho účastníka, ktorý si bude môcť zapnúť kameru aj mikrofón a aktívne sa 
zapojiť. 

Po skončení interakcie bude účastník opätovne zaradený medzi pasívnych účastníkov. 
 
Každý účastník si musí skontrolovať kvalitu svojho internetového pripojenia, funkčnosť kamery a 
mikrofónu. Ak účastník dostane možnosť diskutovať a jeho kamera a zvuk nebudú v dostatočnej 
kvalite, operátor ukončí jeho vstup. 

Postup pri inštalácii ZOOM 

1) Do internetového  prehliadača zadať: www.zoom.us 
2) Keď sa objaví stránka Zoom, vpravo hore kliknúť na "Sign up it's free“, ak chcete byť aktívny 
účastník.  
3) Vyplniť dátum narodenia (nemusí byť presný, môže byť aj vymyslený, ale reálny). 
4) Zadať vašu e-mailovú adresu.  
5) Na zadaný e-mail príde od ZOOM aktivácia - treba kliknúť na Aktivovať. 
6) Software Zoom sa stiahne do záložky Stiahnuté (Downloads), je to súbor s príponou exe. Dá sa aj 
rovno "spustiť" (nainštaluje sa do počítača sám). 
7) Ak ste ho hneď nespustili, v záložke Stiahnuté kliknúť na ten súbor exe a Zoom sa 
nainštaluje.  Windows 10 sa pred inštaláciou vždy pýta, či povoliť súboru vykonávať zmeny v počítači 
- Povoliť. 
8) Cez ikonku Windowsu (vľavo dole na lište) v zozname programov na konci nájdete ZOOM. Kliknúť 
na "Start Zoom". 
9) V okne ZOOMu kliknúť na "Join a meeting" a potom vyplniť okienko "ID Meeting". Napísať číslo, 
ktoré vám bude odoslané mailom (alebo prekopírovať toto ID číslo). 
10) Ste pripojení do schôdze. V ZOOMe zapnúť "Join Audio" (zapnúť mikrofón a kameru - ak existuje 
na vašom počítači). Ak neexituje, mali by ste vidieť hostiteľa ako aj ostatných účastníkov, váš 
videoobraz vidieť nebude (miesto toho len meno, pod ktorým ste sa prihlásili do ZOOM), ale budete 
vidieť aj počuť všetkých ostatných a budete sa môcť zapájať do diskusie prostredníctvom funkcie 
RAISE HAND. 
11) Ak máte kameru, ak chcete na obrazovke počítača alebo notebooku vidieť aj seba, treba na 
spodnej čiernej lište ZOOMu kliknúť na ikonku "Start video". Na spodnej lište vľavo dole sa dá 
dopredu aj otestovať váš mikrofón a reproduktor vo vašom počítači, či fungujú dobre. 

Aplikácia HLASOVANIE 

Hlasovanie účastníkov prebehne v rámci hlasovacej aplikácie vo vašom webovom prehliadači. 

Podmienkou používania aplikácie je stabilné internetové pripojenie a zariadenie s aktuálnou 
funkčnou verziou internetového prehliadača. 

http://www.zoom.us/


Deň pred začiatkom podujatia Vám bude zaslaný e-mail, v rámci ktorého vám bude pridelený 
jedinečný PIN.  

Po kliknutí na LINK je potrebné sa zaregistrovať (vyplnením mailovej adresy, na ktorú vám bol 
odoslaný mail a prostredníctvom PIN kódu, ktorý vám bol systémom vygenerovaný). 
 
Deň pred začiatkom podujatia 8.4.2021 bude vykonaný test, v rámci ktorého prebehne pripojenie 
v rámci aplikácie Zoom (test funkcionalít) a test hlasovania (nie je nutné zúčastniť sa, pokiaľ 
ovládate aplikáciu zoom). 

V rámci zabezpečenia funkčnosti zariadenia/zariadení a plynulosti priebehu podujatia vám 
v predstihu pred testovaním odporúčame:  

• Skontrolovať rýchlosť a stabilitu internetového pripojenia. 
• Používať zariadenie s aktuálnou a funkčnou verziou internetového prehliadača. 
• V predstihu nainštalovať najaktuálnejšiu verziu aplikácie Zoom. 
• V predstihu overiť, že zariadenie má povolenie používať aplikáciu Zoom. 
• Skontrolovať nastavenie zariadenia pre používanie kamery (vstavanej/externej). 
• Skontrolovať nastavenie zariadenia pre používanie mikrofónu (vstavaného/externého). 
• Skontrolovať nastavenie zariadenia pre používanie reproduktorov (vstavaných/pripojených). 
• Vykonať testovanie na rovnakom zariadení, ktoré bude využívané počas podujatia. 

 
 
Krátka správa komory č. 8/2021 – plánovaná odstávka ZBGIS 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.03.2021 
 
Vážený člen KGK, 
preposielame Vám informáciu z ÚGKK SR o plánovanej odstávke ZBGIS. 

Plánovaná odstávka ZBGIS 
18.03.2021V dňoch od 19.03.2021 (od 15:00 hod.) do 21.3.2021 je plánovaná odstávka aplikácií 
ZBGIS (Mapový klient ZBGIS, Transformačná služba, Konverzná služba) a mapových služieb ZBGIS 
(WMS, WMTS, WFS). Z uvedeného dôvodu nebude pre obce dostupný Informačný systém Zoznam 
stavieb. 
 
Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 9/2021 – materiál k valnému zhromaždeniu  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.03.2021 
 
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 za rok 2020, návrh rozpočtu KGK pre rok 2021. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu plán odborných podujatí pre rok 2021 nespracovávame, 
samozrejme každá Vaša individuálna účasť na akejkoľvek odbornej akcii súvisiacej s geodéziou je 
hodnotená. 

http://www.skgeodesy.sk/sk/novinky/clanky/planovana-odstavka-sluzieb-eskn-zbgis.html


Výšku členského príspevku odsúhlasí valné zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 
30.04.2021. 
Prezentácia členov komory sa uskutoční na základe Vašej registrácie v aplikácii ZOOM. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 10/2021 – zoznam odberateľov pre elektronický odber noriem ÚNMS SR 
pre ďalšie obdobie  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.03.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
ďakujeme za Vaše vyjadrenia k odberu elektronických noriem pre ďalšie obdobie. 
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, Vám v prílohe zasielame upravený zoznam užívateľov pre ďalšie obdobie, ktorí pokračujú 
v odbere a nových užívateľov, ktorí oň prejavili záujem.  
Pre informáciu Vám na základe Vašej požiadavky oznamujeme doplnenie ďalšej normy do 
existujúceho zoznamu STN 27 0142. Žeriavy a zdvíhadlá. Skúšanie. 
Poplatok za ročné predplatné bude vo výške 4 906,- Eur. 
K dnešnému dňu je prihlásených je 342 odberateľov, čiže predbežne vychádza poplatok za 1 prístup 
(jedného člena komory) 14,35 EUR/rok. Ak máte záujem o zmenu v aktuálnom zozname odberateľov 
– prihlásiť/odhlásiť, prosíme o doručenie Vášho vyjadrenia dnes 22.3.2021. 
 
Suma bude potvrdená uznesením z valného zhromaždenia a súčasťou výzvy k úhrade členského 
príspevku a poistného pre rok 2021. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 11/2021 – Vykonávanie geodetických činností pre PPÚ v rámci operátu 
obvodu – dočasný metodický návod v znení Dodatku č.1, Dodatok č. 1 k DMN  
autori: ÚGKK SR a MPaRV SR, 26.03.2021 

V prílohe Vám posielame dodatok č. 1 k dočasnému metodickému návodu, ktorý sa týka obvodu PPÚ. 
V prílohe Vám zároveň posielam úplné znenie metodického návodu (v znení dodatku č. 1). 

 
 
Krátka správa komory č. 12/2021 – Informácia o poskytnutých rastrových súboroch máp katastra 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.03.2021 
 
ÚGKK SR poslal Komore nasledujúcu informáciu, za účelom oboznámenia našich členov: 

Rezort ÚGKK SR vo februári 2021 úspešne spustil do prevádzky rozšírenie webovej aplikácie CICA 
o možnosť poskytovania rastrových podkladov vo vybraných okresoch. Užívatelia bezplatnej aplikácie 
sa tak jednoduchou cestou dostanú ku referencovaným rastrovým podkladom v S-JTSK. 
V katastrálnych územiach je možné podľa výskytu a spracovania v jednotlivých katastrálnych 
územiach stiahnuť rastrové súbory máp zo zbierok Ústredného archívu geodézie a kartografie 
Bratislava, rastrové súbory máp z dokumentácie príslušného KOOÚ, rastrové súbory máp operátu 
katastra nehnuteľností, ako aj rastrové súbory máp určeného operátu. K 1.4.2021 sú k dispozícii 



okresy Nitra, Levice, Ilava, Myjava, Trnava a Krupina. Rastre v ostatných okresoch sa postupne 
spracovávajú a priebežne doplňujú na portál CICA.  

 
 
Krátka správa komory č. 13/2021 – Upozornenie na dodržiavanie opatrení a usmernení pri 
prevádzke Okresných úradov v súvislosti s núdzovým stavom 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 31.03.2021 

Vedúci katastrálneho odboru OÚ v Piešťanoch požiadal komoru o upozornenie našich členov na 
dodržiavanie predpísaných opatrení v súvislosti s pandémiou, ktoré v plnom znení uvádzame nižšie, 
nakoľko sa na OÚ v Piešťanoch pravdepodobne vyskytli prípady ich porušovania niektorými 
geodetmi. 
Veríme, že drvivá väčšina našich členov dodržiava tieto nariadenia a usmernenia pri kontakte a 
návšteve okresných úradov v SR v súvislosti s vykonávaním geodetických činností. 

Dobrý deň pán predseda komory geodetov a kartografov, 

chcem Vás požiadať, či by ste si nemohli usmernili Vašich členov a oni svojich zamestnancov na 
dodržiavanie usmernení a nariadení pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na 
vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike. 
Pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné pracovníkmi OÚ dodržiavať nasledovné: 
- Umožniť klientovi realizovanie osobného podania výlučne v podateľni okresného úradu, v podateľni 
pracoviska okresného úradu, alebo klientskeho centra okresného úradu (ďalej len „podateľňa“), ak 
takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie 
(telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).  
- Akceptovať písomné podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci 
samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v 
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o 
elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.  
- Stránkové hodiny podateľne sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 
hod.  
- Umožniť prešetrenie podkladov vo všeobecnej dokumentácii a podanie geometrických plánov na 
úradné overenie.  
- Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do klientskeho centra a okresného úradu len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky a pri vstupe si dezinfikovali ruky.  
- Dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do 
priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov 
okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra (preukazovanie sa platným negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 
ochorenie COVID-19, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o 
zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 
14 dní).  
- Dodržiavať príslušné opatrenia pri ohrození verejného zdravia.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že geodeti môžu vstúpiť do priestorov okresného úradu len pre svoju 
činnosť a nie, aby využívali svoju funkciu na podávanie návrhov na vklad a iných podaní, keď už sú 
v priestoroch okresného úradu, katastrálneho odboru. 

 Ďakujem za spoluprácu. 



 Ing. Peter Stračár 
 Vedúci odboru | katastrálny odbor | Okresný úrad Piešťany 
 
 
 
Krátka správa komory č. 14/2021 – priebeh online volieb, kandidátka 2021  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.04.2021 
 
Vážený člen KGK, 

z dôvodu online formy VZ, na ktorom prebehnú voľby do orgánov komory elektronickou formou, Vás 
informujeme o forme volieb. 
Prebiehať budú v samostatnom systéme pre hlasovanie (samostatný link, PIN). 
Pre sprehľadnenie hlasovania sa bude hlasovať samostatne o predsedoch, podpredsedovi a následne 
o ďalších členoch jednotlivých orgánov komory. 
Predstavenie kandidátov – kandidáti sa nebudú prihlasovať online, ale ich životopis bude spracovaný 
do prezentácie, ktorá bude zobrazená a moderátor VZ ho súčasne prečíta. V prípade otázok na 
konkrétneho kandidáta prijatých cez chat bude tento následne zaktívnený k vyjadreniu.  
Voľby budú prebiehať samostatne po jednotlivých orgánoch komory, vždy po predstavení príslušných 
kandidátov. Navrhovaná dĺžka konkrétnej voľby cca 5 min bude riadená moderátorom. Výsledok 
hlasovania po ukončení volieb do každého orgánu sa automaticky zobrazí všetkým účastníkom VZ na 
určitý čas. Definitívne výsledky volieb do všetkých orgánov komory v poradí podľa počtu získaných 
hlasov budú prezentované po ukončení volieb predsedom volebnej komisie. 
 
Predstavenstvo odsúhlasilo odoslanie zoznamu všetkých kandidátov s údajmi definovanými v 
hlasovacích lístkoch podľa volebného poriadku, ktorý prikladáme do prílohy, aby ste mali viac času na 
rozhodovanie sa. 
 
Technická skúška prebehne 8.4.2021 o cca 16.00 hod, odporúča  členom pripojiť  sa a vyskúšať 
technické spojenie. V rámci technickej skúšky prebehne aj skúšobné hlasovanie. 
 
V záujme dosiahnutia uznášaniaschopnosti VZ Vás prosíme o Vašu účasť na online VZ. 
Ďakujeme.  

 
 
Krátka správa komory č. 15/2021 – link na prenos online VZ, video návod na hlasovaciu aplikáciu 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.04.2021 
 
Vážený člen KGK, 
posielame Vám link na prenos online valného zhromaždenia:  
 
Topic - Valné zhromaždenie KGK 
Registration Link - https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udO2spj8uGtAciqb-
ShqRZucNpjNKI_WC 
Meeting ID - 893 3448 4404 
Security Passcode – 337532 
 
Pokiaľ sa budete prihlasovať na podujatie cez mobilnú aplikáciu, musíte zadať meeting ID a 
následne kód. Inak stačí cez klik na link. 
Link bude spustený dnes o 16.00 hod. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udO2spj8uGtAciqb-ShqRZucNpjNKI_WC
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udO2spj8uGtAciqb-ShqRZucNpjNKI_WC


Prílohu krátkej správy tvorí video návod k hlasovacej aplikácii. 
Samostatne Vám príde link na hlasovaciu aplikáciu s prideleným PIN kódom (viď príloha). 
 
Prosíme o Vašu účasť.  
Dňa 9.4.2021 začne registrácia cez hlasovaciu aplikáciu od 8.00 hod. K registrácii budete vyzvaný 
moderátorom VZ cez ZOOM. 
Tešíme sa na Vás. 

 
 
Krátka správa komory č. 16/2021 – Prezentácia predsedu ÚGKK SR na online VZ KGK 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.04.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
v prílohe Vám posielame prezentáciu predsedu ÚGKK SR Ing. Jána Mrvu, ktorá odznela na online VZ 
KGK dňa 09.04.2021. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 17/2021 – Uznesenie z VZ, list k úhrade členského príspevku pre rok 2021 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.04.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
v prílohe Vám posielame uznesenie z online VZ a list s údajmi na úhradu členského príspevku a 
poistného pre rok 2021, ako aj výšku úhrady za normy STN-online pre tých, ktorí sa prihlásili na ich 
odber pre ďalšie obdobie. 
 
Ďakujeme za Vašu účasť na historicky prvom online valnom zhromaždení komory. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 18/2021 – Pokyn  predsedu ÚGKK SR č. POK _UGKK SR_9/2021 k 
dodržiavaniu ustanovení ohľadom opatrení proti drobeniu pozemkov 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.04.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
v prílohe Vám posielame „Pokyn  predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. POK _UGKK SR_9/2021 zo dňa 19.03.2021, ktorým sa ukladá dôsledné dodržiavanie 
ustanovení ohľadom opatrení proti drobeniu pozemkov podľa zákona NR SR  č. 180/1995 Z. z. o 
niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.  
Účelom tohto pokynu je upraviť jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov (ďalej len 
„katastrálny odbor“) v katastrálnych konaniach v nadväznosti na právnu úpravu zákazu drobenia 
niektorých pozemkov ustanovenú v zákone NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 180/1995 Z. 
z.“). 
 
 
 
 



Krátka správa komory č. 19/2021 – Nový portál doplnkových služieb KN  
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.04.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
ÚGKK SR a VÚGK v Bratislave oznamujú, že bol spustený do overovacej prevádzky portál doplnkových 
služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese 
https://karepos.vugk.sk/ 
https://karepos.vugk.sk/karepos/ 
 
Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov, ktorých základná forma je súčasťou 
portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností.  
Nová služba generuje zostavu vybraných údajov o nehnuteľnostiach v tabuľkovej forme ako aj 
grafické zobrazenie týchto nehnuteľností v súboroch formátu PDF. Na portáli môže zákazník prezerať 
výsledné grafické zostavy svojich objednávok aj prostredníctvom interaktívnej mapy.  
Rozšírená verzia objednávky obsahuje vektorový súbor s grafickým zobrazením nehnuteľností, vo 
formáte GeoJSON.  Je prispôsobený k použitiu v rôznych GIS systémoch, napr. aj v mapovom klientovi 
ZBGIS.  
Portál disponuje aj službou ku generovaniu zoznamov listov vlastníctva neznámych vlastníkov. 
Služby portálu sú dostupné len pre registrovaných zákazníkov.  
Jednotlivé služby sú nadštandardné, a preto spoplatnené symbolickou čiastkou 5,- €/ 1 katastrálne 
územie. 
Vzory zostáv, ktoré portál poskytuje, ako aj príručka používateľa sú prístupné na stránke portálu 
v sekcii Informácie. 
Overovacia prevádzka slúži na získanie spätnej väzby od verejnosti, zistenie záujmu o takýto druh 
služby, správne nastavenie výkonnostných kapacít portálu a zozbieranie prípadných pripomienok k 
službám. 
Portál je prevádzkovaný Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave a používa údaje 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
 
Veríme, že ponúknutými službami vyhovujeme narastajúcim požiadavkám zo strany verejnosti na 
prehľadné tabuľkové zostavy doplnené o mapové zobrazenie vo forme dokumentov, interaktívnej 
mapy a súboru vektorových údajov. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 20/2021 - Prieskum k využívaniu online prostriedkov pri aktivitách komory 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.04.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
v nadväznosti na zorganizované online valné zhromaždenie spolu s voľbami do orgánov KGK, 
spracovali členovia predstavenstva online dotazník k využívaniu online prostriedkov pri aktivitách 
komory. 
Prikladáme link: https://forms.gle/nNWLs6rQc1dexEpw6 
 
Prosíme Vás o zapojenie sa do vyplnenia dotazníka. Radi by sme spravili medzi členskou základňou 
prieskum v oblasti využívaniu takejto techniky aj v budúcnosti a ochotu zapojiť sa a zúčastňovať sa 
napr. odborných seminárov v online priestore. 
Vaše odpovede sú anonymné. 
 
Ďakujeme za Váš čas a ochotu. 

https://karepos.vugk.sk/
https://karepos.vugk.sk/karepos/
https://forms.gle/nNWLs6rQc1dexEpw6


 
Krátka správa komory č. 21/2021 – UPOZORNENIE na splatnosť termínu úhrady členského 
príspevku pre rok 2021 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.04.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa splatnosť termínu úhrady členského príspevku a poistného 
30.4.2021.  Rovnako aj splatnosť termínu úhrady poplatku za normy STN-online prihláseným 
odberateľom. 
 
Všetkým ostatným členom komory ďakujeme za úhradu.  
Priebežne spracovávame doklady o zaplatení. 
Po spracovaní platieb Vám bude z poisťovne Wüstenrot elektronicky doručený certifikát o poistení. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 22/2021 – Nové pravidlá pre vydržanie pozemku  
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.05.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
Dávame Vám do pozornosti informáciu uvedenú na stránke ZMOS: 
Nové pravidlá pre vydržanie pozemku (zmos.sk) 
 
 
 
Krátka správa komory č. 23/2021 – Možnosť online rezervácie termínu na katastri  
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2021 
  
Vážený člen KGK,  
 
dávame Vám do pozornosti tlačovú správu MV SR o možnosti rezervácie termínu na katastri. 
V rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľstvu MV SR od pondelka 10. mája 
2021 v pilotnom režime (Bratislava, Prešov) a postupne aj v ďalších krajoch sprístupní prvé služby 
novovybudovaného Univerzálneho rezervačného systému, s pomocou ktorého je možné dohodnúť si 
termín na konkrétny čas. Po novom okrem dopravných inšpektorátov sa bude dať objednať sa aj 
na oddelenia dokladov a pracoviská katastra. 
 
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rezervovat-si-termin-si-mozete-aj-pri-vybavovani-
dokladov-a-navsteve-katastra 
 
 
 
Krátka správa komory č. 24/2021 – Koncepcia rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021 - 2025  
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.05.2021 
 
Vážený člen KGK,  
 
dávame Vám do pozornosti Úradom vypracovanú koncepciu smerov rozvoja geodetických a 
kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu (mimo potrieb obrany štátu) a rozvoj 
katastra nehnuteľností. Táto úloha vyplýva úradu zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 

https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pre-vydrzanie-pozemku--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rezervovat-si-termin-si-mozete-aj-pri-vybavovani-dokladov-a-navsteve-katastra
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rezervovat-si-termin-si-mozete-aj-pri-vybavovani-dokladov-a-navsteve-katastra


znení neskorších predpisov a zo zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise práv k 
nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len “katastrálny zákon”).   
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia-rozvoja-ugkk-sr-roky-2021-
2025.pdf 
 
 
 
Krátka správa komory č. 25/2021 – Newsletter CLGE 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.05.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
preposielame Vám newsletter CLGE za mesiac máj 2021.  
Ak máte záujem o pravidelný odber bulletinu, môžete sa nižšie prihlásiť k jeho odberu. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 26/2021 - Webinár Využitie produktov leteckého snímkovania 
a laserového skenovania v geodetickej praxi 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.06.2021 
 
Vážený člen KGK, 

preposielame Vám pozvánku SSGK a Katedry geodézie SvF STU v Bratislave na  webinár Využitie 
produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania v geodetickej praxi. 
Termín: 28. 06. 2021 prostredníctvom Microsoft Teams. 
E-registráciu a úhradu vložného je potrebné vykonať najneskôr do 18.6. 2021 z dôvodu 
obmedzeného počtu účastníkov. 

E-registračný formulár: https://forms.gle/GMLvP3rsgUEXmAi57 

kancelária KGK  

Vážené kolegyne, kolegovia, 
nakoľko je stále potrebné dodržiavať  hygienické opatrenia, ponúkame Vám cez internet sa prihlásiť 
a zúčastniť sa webinára 

„Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania 
v geodetickej praxi“, 

ktorý bude dňa 28.6.2021 (pondelok) od 9:00 do 11:30 hod. prostredníctvom Microsoft Teams (bez 
potreby inštalácie). 
Cieľom webinára je poskytnúť Vám informácie o voľne dostupných produktoch a službách na 
webovom sídle rezortu a zároveň predstaviť možnosť ich využitia na geodetické spracovanie meraní 
cez voľne dostupný softvér. Webinár je zaradený i do programu vzdelávania v Komore geodetov 
a kartografov. Program, registrácia je dostupná webovom sídle SSGK, resp. z priloženej pozvánky.  
Účastnícky poplatok – vložné je 15 €, a jeho uhradením na účet SSGK sa potvrdí Vaša e-registrácia. 
Účet SSGG je vedený vo VUB a.s. a má IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062 (VS: ICO) 
Nakoľko licencia internetového rozhrania ma limitujúci počet účastníkov, odporúčame sa registrovať 
čo najskôr.  
Tešíme sa na Vašu video účasť. 
Za organizátorov 
 
Ing. Dušan FERIANC 
predseda VV SSGK 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia-rozvoja-ugkk-sr-roky-2021-2025.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/koncepcie/koncepcia-rozvoja-ugkk-sr-roky-2021-2025.pdf
https://forms.gle/GMLvP3rsgUEXmAi57
https://www.ssgk.sk/


Krátka správa komory č. 27/2021 - Vyhodnotenie online dotazníka - prieskum k využívaniu online 
prostriedkov pri aktivitách komory  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.06.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
v nadväznosti na odoslanú krátku správu č. 20/2021 sa Vám touto cestou chceme poďakovať za Váš 
čas pri vyplnení online dotazníka. Do ankety sa zapojilo cca 260 členov KGK. 
V prílohe Vám posielame spracovanie Vašich odpovedí a návrhov na riešenie. 
Prvú časť vyhodnotenia online dotazníka tvoria grafy zhodnotenia odpovedí na jednotlivé otázky, 
ktoré mali charakter štatistického zisťovania.  
Druhú časť tvorí prepis zaslaných návrhov a impulzov od respondentov. Sú tematicky zoskupené. 
Mnohé z nich už sú alebo budú v blízkej budúcnosti v štádiu riešenia, napr. v rámci bežiacich 
legislatívnych procesov týkajúcich sa prípravy nového zákona o KGK, nového zákona o geodézii 
a dvojice nových zákonov k územnom plánovaní a stavebnom konaní. 
Ostatné návrhy budú zaradené do plánu činností jednotlivých orgánov a komisií KGK.  
 
Ďakujeme. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 28/2021 – Zmeny v Obchodnom registri 
autor: Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o., 01.07.2021 
 
Vážený člen, 
 
preposielame Vám informácie o lehotách, v rámci ktorých je potrebné vykonať zmeny v Obchodnom 
registri. Informácie spracovala Advokátska kancelária Zuzana Papšíkková, s.r.o. 
Podrobnejšie informácie sú v priloženom dokumente. 

Vážený klient, 

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 1. októbra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 390/2019 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „Novela“). Pomaly 

uplynú niektoré lehoty, v ktorých treba upraviť/doplniť/zmeniť zápisy v Obchodnom registri, preto si 

Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že je potrebné: 

 -        Najneskôr do 30.9.2022 - doplniť rodné čísla pri spoločníkoch verejnej obchodnej spoločnosti, 
komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, jediného akcionára pri akciových 
spoločnostiach, a vo vzťahu ku všetkým právnických osobám rodné čísla  štatutárnych orgánov alebo 
členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristov, členov 
dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, vedúcich 
podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb 

-        Najneskôr do 30.9.2021 s následkom výmazu zápisu, ak lehota nebude dodržaná: potvrdenie 
zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov 
zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb 

-        Najneskôr do 30.9.2021 - upraviť zápis konania štatutárneho orgánu, pokiaľ je v obchodnom 
registri zapísaný spôsobom konania nad rámec – konajú spoločne, konajú samostatne. Nemôže už byť 
zapísané konanie pri niektorých zmluvách, úkonoch inak, ako v iných (viac v prílohe). 

https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-obchodneho-zakonnika-2965.html


Krátka správa komory č. 29/2021 – Stretnutie zástupcov KGK a ÚGKK SR 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.07.2021 
 
Vážený člen, 

dňa 18.06.2021 sa uskutočnilo tradičné stretnutie zástupcov KGK a ÚGKK SR, ktoré sa v tomto roku 
z dôvodu pandemických opatrení uskutočnilo na pôde ÚGKK SR za stanoveného počtu účastníkov. 
Napriek situácii sa stretnutie uskutočnilo s veľmi reprezentatívnou účasťou na oboch stranách a 
s bohatým programom. Poďakovanie patrí vedeniu Úradu za spoluprácu pri jeho organizácii. 
Informácie zo stretnutia sú spracované v zápisnici, ktorá tvorí prílohu tejto krátkej správy. 
Umiestnená je aj na webe komory 
https://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/zasadania_organov_kgk/spolocne_rokovania_kgk_a_ugkk
_sr/ 

Na webe sú doplnené aj ďalšie informácie z aktivít komory – plán odborných podujatí pre rok 2021, 
vyhodnotenie online dotazníka k využívaniu online prostriedkov, nové orgány komory, ad hoc 
komisie a regionálni zástupcovia s kontaktmi.  

 
 
Krátka správa komory č. 30/2021 – Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických 
prác 
autor: Ing. Peter Repáň, 05.08.2021 
 
Vážené kolegyne a kolegovia! 
 
Nový Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác ako aj tabuľku pre výpočet 
hodinovej sadzby geodeta si môžete stiahnuť z môjho súkromného cloudu Microsoft OneDrive 
prostredníctvom nasledovného linku: 
https://1drv.ms/u/s!AnsYKmkr_O43l5dW1VK3N0VKVW7dag?e=chNbpG" 
 
 
 
Krátka správa komory č. 31/2021 – Organizácia 28. SGD  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.08.2021 
 
Vážený člen KGK 
 
predstavenstvo na svojom zasadaní 20.05.2021 rozhodlo o organizovaní 28. SGD s upraveným 
formátom podľa aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku. 
Na zasadaní organizačného výboru 10.08.2021 bolo rozhodnuté, vzhľadom na predpokladaný 
nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v plánovanom termíne 4.11.2021, pripraviť sa na kombinovanú 
formu priebehu seminára. Očakávame možné obmedzenia týkajúce sa počtu účastníkov ako aj 
podmienky obmedzujúce účasť na prezenčnej forme – očkovací preukaz, negatívny výsledok testu 
COVID19. Predpokladáme, že usporiadanie spoločenského večera nebude možné. 
 
Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie Vášho názoru prostredníctvom dotazníka 
(priložený link) k organizácii 28. SGD ako jednodňového podujatia - bez spoločenského večera.  
 
Dotazník: https://forms.gle/LpSj4QH5arfD9VaU6 

 

https://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/zasadania_organov_kgk/spolocne_rokovania_kgk_a_ugkk_sr/
https://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/zasadania_organov_kgk/spolocne_rokovania_kgk_a_ugkk_sr/
https://1drv.ms/u/s!AnsYKmkr_O43l5dW1VK3N0VKVW7dag?e=chNbpG
https://forms.gle/LpSj4QH5arfD9VaU6


Ďakujeme a dúfame,  že 28. SGD zorganizujeme za rešpektovania platných hygienických pravidiel 
k Vašej spokojnosti. 
 

 
 
Krátka správa komory č. 32/2021 – IPG2021  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.08.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
v prílohe Vám posielame pozvánku na konferenciu IPG2021, ktorá sa uskutoční 07.10.2021 
kombinovanou formou organizácie: 
dištančná – online (Microsoft Teams) a  
prezenčná – STU v Bratislave, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava. 
 
Web konferencie: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-

2021.html?page_id=5025 
 
Adresa organizačného výboru:  
Katedra geodézie  
Stavebná fakulta STU v Bratislave  
Radlinského 11  
810 05 Bratislava  
 
Email: peter.kyrinovic@stuba.sk 
 
Registrácia účastníkov prostredníctvom Konferenčného systému bude spustená neskôr, budeme Vás 
informovať.  
 
 
 
Krátka správa komory č. 33/2021 – Príprava VO na tvorbu Vektorovej katastrálnej mapy  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že ÚGKK SR pripravuje v krátkom čase spustenie verejného 
obstarávania na tvorbu Vektorovej katastrálnej mapy implementovanej na podklade 
Transformovanej mapy a Súboru prevzatých meraní v sumárnej hodnote cca 500 tisíc € ako 1. etapu 
skvalitňovania SGI. Ukončenie prác tohto VO je očakávané v priebehu roka 2022. 
Súčasťou prác bude aj odstraňovanie evidovaných nesúladov a eventuálne zapracovanie výsledkov 
skorších meraní v zmysle špecifických podmienok konkrétnych lokalít. Metodika z dielne ÚGKK SR, 
ako aj podporný softvér vyvinutý vo VÚGK, bude spracovateľom voľne dostupný. 
V prílohe je prehľad balíčkov, ktoré budú predmetom tohoto obstarávania. 
ÚGKK SR si dovoľujeme apelovať na uchádzačov ohľadne precíznosti a kvality vykonávaných prác, 
ktorá bude pri prevzatí dôkladne kontrolovaná a je podmienkou fakturácie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2021.html?page_id=5025
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2021.html?page_id=5025
mailto:peter.kyrinovic@stuba.sk


Krátka správa komory č. 34/2021 – Personálne zmeny na KO ÚGKK   
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
dovoľujeme si Vás informovať o personálnych zmenách na Katastrálnom odbore ÚGKK SR (KO ÚGKK) 
a z toho vyplývajúcich krokov, ktoré týmto ÚGKK SR dáva do Vašej pozornosti. 
Začiatkom augusta 2021 ukončila pracovný pomer na ÚGKK SR Ing. Ingrid Šuppová, vedúca oddelenia 
SGI KO ÚGKK.  
Riaditeľ KO ÚGKK SR Ing. Michal Leitman požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľa KO ÚGKK SR 
a nástup na funkciu vedúceho oddelenia SGI KO ÚGKK.  
ÚGKK SR jeho žiadosti vyhovel a zároveň ho dočasne poveril riadením KO ÚGKK. 
V priebehu krátkeho času vyhlási ÚGKK SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa KO 
ÚGKK.  
Ak máte progresívne zmýšľanie, skúsenosti s prácou v katastri, viete identifikovať jeho nedostatky 
a máte víziu, ako by mohol a mal kataster a jeho informačný systém v 21. storočí fungovať, veríme, že 
ste ochotní sa o tieto myšlienky podeliť s vedením ÚGKK SR ako aj s tímom, ktorý by ste viedli.  
Radi Vás privítajú na výberovom konaní. 
 
 
 
 
Krátka správa komory č. 35/2021 – Zmluva o vysporiadaní sa s projektom Elektronických služieb 
katastra nehnuteľností  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
ÚGKK SR si Vás dovoľuje informovať, že k 31.8.2021 bola po dlhých a náročných rokovaniach 
podpísaná zmluva o vysporiadaní sa s projektom Elektronických služieb katastra nehnuteľností, ktorý 
začal v roku 2009, mal byť ukončený v roku 2012 a nebol ukončený dodnes. 
Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe ÚGKK zaslanej agentúram (v prílohe), alebo napr.: 
https://www.teraz.sk/spravy/ugkk-sr-stat-ziskal-prava-a-zdrojo/573742-clanok.html 
alebo v článku 
https://zive.aktuality.sk/clanok/7xlyc28/stat-uzatvoril-it-projekt-e-sluzieb-katastra-akceptoval-aj-
nedokoncene-casti-dodavatel-zaplati-pokutu/. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 36/2021 – Vyhlásenie výberového konania  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
v nadväznosti na krátku správu č. 34/2021 o personálnych zmenách na ÚGKK SR Vám dávame do 
pozornosti vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Katastrálneho odboru ÚGKK SR: 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - Voľné pracovné miesta (skgeodesy.sk) 
 
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými 
dokumentmi je 29.09.2021. 
 
 

https://www.teraz.sk/spravy/ugkk-sr-stat-ziskal-prava-a-zdrojo/573742-clanok.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/7xlyc28/stat-uzatvoril-it-projekt-e-sluzieb-katastra-akceptoval-aj-nedokoncene-casti-dodavatel-zaplati-pokutu/
https://zive.aktuality.sk/clanok/7xlyc28/stat-uzatvoril-it-projekt-e-sluzieb-katastra-akceptoval-aj-nedokoncene-casti-dodavatel-zaplati-pokutu/
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/volne-pracovne-miesta/


Krátka správa komory č. 37/2021 – IPG2021 - registrácia 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
ako sme Vás už informovali krátkou správou č. 32/2021, dňa 07.10.2021 sa uskutoční konferencia 
IPG2021 kombinovanou formou. V prílohe posielame pozvánku. 
Od dnešného dňa je spustená registrácia cez Konferenčný systém STU v BA. 
 
 
 
Krátka správa komory č. 38/2021 – Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcich sa vyhotovovania 
geometrických plánov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 24.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
na základe otázok z komerčnej sféry na vysvetlenie a riešenie existujúcich problémov, bolo 
Katastrálnym odborom ÚGKK SR spracované stanovisko KO/2021/002030-3, ktoré Vám v prílohe 
posielame. 
Zverejnené je aj na stránke úradu http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/technicke-predpisy-ine-akty-
riadenia/ 
 
 
 
Krátka správa komory č. 39/2021 – Pozvánka na 28. SGD  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.09.2021 
 
Vážený člen KGK, 
 
dovoľujeme si Vás pozvať na 28. slovenské geodetické dni!  
Pripravujeme ich s upraveným formátom ako jednodňovú konferenciu, bez spoločenského večera. 
Vzhľadom na predpokladaný nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v plánovanom termíne 4.11.2021 
a aj na základe Vašich vyjadrení v dotazníku k forme podujatia (reagovalo 206 respondentov – 85 za 
prezenčnú formu, 112 za online formu a 9 nemá záujem o účasť), sa organizačný výbor 28. SGD 
pripravuje na kombinovanú formu priebehu seminára. Miesto konania ostáva v Žiline, Holiday Inn.  
V prílohe prikladáme pozvánku a prihlášku, v ktorej vyznačte preferovanú formu Vašej účasti 
s potrebnými údajmi a doručte ich do kancelárie komory do 28.10.2021. 
 
Odborný program je zostavený tak, aby ste sa dozvedeli o aktivitách KGK a ÚGKK SR, odznejú 
informácie katastrálneho a legislatívneho odboru Úradu. Nové technológie budú tentokrát prezentované 
online v rámci reklamných blokov cez prestávky. 
Zaujímavý bude blok venovaný 30. výročiu založenia SSGK a  100. výročiu podpísania Trianonskej 
zmluvy. Poskytnuté budú informácie k vybudovaniu geodetickej kalibračnej základnice vo Viničnom, 
komparátoru na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel a o nahradení pásma elektronickými 
diaľkomermi v atletike. Prezentovaná bude aj posledná publikácia od autora Ing. Jozefa Mareka 
z histórie geodézie, ktorá by mala byť súčasťou materiálov pre účastníkov prezenčnou formou.   
 
Vystavovatelia využijú pre ponuku svojich produktov a služieb štandardný priestor hotela a ostatným 
sme ponúkli možnosť reklamného priestoru v rámci prestávok počas on-line vysielania a súčasne 
v sále. 
 
Dámy a páni, srdečne Vás v mene organizačného výboru, odborných garantov a všetkých ochotných 
ľudí, ktorí pre Vás pripravujú 28. SGD, pozývame. 
Veríme, že aj napriek zmeneným podmienkam života dokážeme zachovať kontinuitu konania geodní, 
aj keď v inom rozsahu, ako ste boli zvyknutí. 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/


Dúfame,  že 28. SGD zorganizujeme za rešpektovania platných hygienických pravidiel k Vašej 
spokojnosti. 

 
 
Krátka správa komory č. 40/2021 - Dotazník o BIM   
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2021 

Vážený člen komory, 

preposielame Vám žiadosť 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/eO2Uofb8) 

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. Tak ako po minulé roky, aj tentokrát je dotazník anonymný a 
vyhodnotenie bude už tradične prezentované počas 2. dňa 7. Národnej BIM konferencie, t. j. 
28.10.2021.  

Aj tento ročník môžete sledovať on-line! 

Ďakujeme za Váš čas. 

 
 
Krátka správa komory č. 41/2021 – Nová služba ÚGKK SR - Notifikácia o blížiacom sa skončení 
platnosti preukazu geodeta  
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.10.2021 

Vážený člen komory, 

posielame Vám informáciu ÚGKK SR, že od 27.10.2021 je sfunkčnená nová služba, ktorá každému 
geodetovi evidovanému v centrálnom registri geodetov zašle notifikáciu o blížiacom sa skončení 
platnosti preukazu geodeta. Notifikáciu služba zasiela 60 dní, následne 45 dni a v deň skončenia 
platnosti preukazu. Geodet v uvedených časových intervaloch dostane SMS správu a email, ktorý 
obsahuje postup vydania nového preukazu geodeta. 
 
Pre vydanie nového preukazu geodeta postupujte podľa Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK 
SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta (pdf). 
 
Žiadosť o vydanie nového preukazu (pdf). 

https://bimas.typeform.com/to/eO2Uofb8
https://bimas.typeform.com/to/eO2Uofb8
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_10_2019.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_10_2019.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/ziadost_preukaz.pdf


Krátka správa komory č. 42/2021 – Pozvánka na I. ročník konferencie o pozemkovom práve 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.10.2021 

Vážený člen komory, 

preposielam Vám pozvánku na I. ročník konferencie o pozemkovom práve s názvom: Analýzy a 
trendy v pozemkových úpravách, ktorú organizuje Katedra správneho a environmentálneho práva 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Konferencia sa uskutoční 19. 11. 2021 v čase od 9:00 h v priestoroch právnickej fakulty zmiešanou 
formou - bude možné zapojiť sa on-line aj prezenčne. Konferencia je bez konferenčného poplatku a 
primárny výstup z nej bude zborník v tlačenej aj on-line verzii, ktorý bude publikovaný do konca roku 
2021. Zborník je vydávaný v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer.  
 
Tematické okruhy konferencie: 

• Pozemkové úpravy v kontexte ochrany životného prostredia 
• Verejné obstarávanie vypracovania a vykonania projektov pozemkových úprav 
• Účastník pozemkových úprav - práva, povinnosti a možnosti 
• Pozemkové úpravy - šanca pre vidiek 

Bližšie informácie o konferencii nájdete v prílohách tohto mailu. 

 
Na konferenciu je možné prihlásiť sa prostredníctvom tohto 
linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
KSkJRTYbcvSEJzsD1BiGk5ZaPuoICMaYVNdcGXuuJcORMg/viewform?usp=sf_link 
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na: 

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M  

Odborný asistent  
Katedra správneho a environmentálneho práva 
Právnická fakulta   
Univerzita Komenského v Bratislave  
maros.pavlovic@flaw.uniba.sk 

 
 
Krátka správa komory č. 43/2021 – Nová verzia MK ZBGIS 4.5 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.10.2021 

Vážený člen komory, 

preposielame Vám informáciu o novej verzii MK ZBGIS 45. 
 
GKÚ pre Vás pripravilo novú verziu MK ZBGIS 4.5 s nasadením od 28.10.2021 s množstvom noviniek: 
Pozrite si link https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.367118,18.326310,10  
Doplnená funkcia identifikácie objektov Pridanej vrstvy zo súboru, Doplnená funkcia Priblížiť a 
vycentrovať objekt v mape pri identifikovaných objektoch v okne Informácie z mapy, Doplnené 
podkladové mapy ZBGIS, ZBGIS ŠEDÁ a SATELITNÁ v téme Geografické názvoslovie, Doplnená skupina 
vrstiev Geografické názvy SR v téme Geografické názvoslovie s vrstvami: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-KSkJRTYbcvSEJzsD1BiGk5ZaPuoICMaYVNdcGXuuJcORMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-KSkJRTYbcvSEJzsD1BiGk5ZaPuoICMaYVNdcGXuuJcORMg/viewform?usp=sf_link
mailto:maros.pavlovic@flaw.uniba.sk
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.367118,18.326310,10


Geografický názov, 
Variantný názov, 
Historický názov. 
Doplnené nové vrstvy v skupine Geografické názvy sveta v téme Geografické názvoslovie: 
Názvy riek, 
Názvy prieplavov, 
Názvy prielivov, 
Názvy zálivov a zátok, 
Názvy ostrovov, 
Názvy súostroví. 
Zmeny v téme Archív: 
Doplnená vrstva Technicko-hospodárska mapa 1:5 000, Doplnený klad mapových listov Klad ML 1:5 
000 v skupine Klady mapových listov, Doplnené vrstvy v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000: 
ŠMO5 - 1. vydanie čierno-biele, 
ŠMO5 - ďalšie vydania čierno-biele, 
ŠMO5 - ďalšie vydania farebne. 
Odstránená vrstva ŠMO5 - 2. vydanie v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000, Doplnená vrstva ZM 
25 v skupine Základná mapa SR, Doplnená funkcia Export údajov ŠMO5 Raster – ďalšie vydania 
čierno-biele. 
Prepojenie Rezortnej transformačnej služby RTS a Mapového klienta ZBGIS - zobrazenie 
transformovaných bodov a súborov v Mapovom klientovi: 
bod, 
ESRI Shapefile, 
VGI, 
TXT/CSV. 
Aktualizovaná vrstva Mračná bodov v téme 3D Terén - hrady a zámky SR. 
Zmeny: 
Upravené vyhľadávanie fyzických osôb v téme Kataster nehnuteľností - vyhľadajú sa všetky fyzické 
osoby podľa zadaného priezviska v rámci obce/katastrálneho územia. 

 
 
Krátka správa komory č. 44/2021 – AKO – Atribúty katastrálneho operátu 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.11.2021 

Vážený člen komory, 

preposielame Vám informáciu ÚGKK SR o novej aplikácii nový MiniGIS. 

Na 28. slovenských geodetických dňoch bola zverejnená web aplikácia nový MiniGIS pod názvom AKO 
– Atribúty katastrálneho operátu. Aplikácia bola vyvinutá Výskumným ústavom geodézie 
a kartografie v Bratislave, ktorý ju bude udržovať, rozvíjať a priebežne aktualizovať podľa údajov 
dodaných z katastrálnych odborov okresných úradov. 
Url link: https://ako.vugk.sk/   
  
Obsahom sú informácie o katastrálnych územiach: 

•         Názov a číslo k.ú. 

•         Kraj, okres, obec kde sa k.ú. nachádza 

•         Pracovné číslo k.ú 

•         Kód k.ú. 

•         Kategória k.ú, podľa zákona č. 180/1995 Z.z. 

https://ako.vugk.sk/


•         Informácie o vektorových mapách v katastrálnom území 

•          Odovzdávané VGP 

•          Typ mapy (VKMč, VKMi, VKMt, SPM) 

•          Vyhlásená platnosť 

•          Mierka mapy 

•          Vzorec na výpočet dovolenej odchýlky výmery 
  

•         Informácie o katastrálnych operátoch v katastrálnom území 

•          Názov typu operátu (ROEP, ZMVM, THM, Návod A, JPÚ, PPÚ, OKO NM) 

•          Rok schválenia operátu 
  

•         Iné doplňujúce poznámky ku k.ú. 
  
Priebežne bude doplnené: 

•         Informácie o rastrových mapách (či sú zverejnené na CICA, druhy rastr. máp) 

•         Možnosť požiadania o stiahnutie otvorených dát (open data) 
  
Web aplikácia je spustená v overovacej prevádzke. 
Našim cieľom v tejto fáze je zistiť záujem odbornej verejnosti o aplikáciu, nastavenie výkonnostných 
kapacít a zozbieranie prípadných pripomienok. 

 
 
Krátka správa komory č. 45/2021 – Spolupráca KGK a Renomia 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.11.2021 

Vážený člen komory, 

členovia orgánov KGK na spoločnom rokovaní odsúhlasili ďalšie rokovania so zástupcami Renomie 
(medzinárodná spoločnosť v odbore poistenia a risk managementu) a odporučili prejsť 
na  zastupovanie Komory maklérskou firmou v rámci poistenia AGaK, pričom sa zabezpečí poistná 
ochrana na minimálne rovnakej cenovej hladine ako je teraz a garancia marketingovej podpory. 
 

Zástupcovia maklérskej firmy odprezentovali svoje služby, ktoré ponúkajú komore, aj na 28. SGD .  
Zastrešia komplexný servis pre poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti geodetov a 
kartografov v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších noviel  a doplnení 

▪ zastupovanie a obhajovanie práv vyplývajúcich z poistného krytia geodetov a 
kartografov 

▪ aktívne oslovovanie autorizovaných geodetov a kartografov s možnosťou zaradenia sa 
do poistenia 

▪ vedenie databázy poistených členov KGK 
▪ kontrola úhrad poistného poistených členov KGK 
▪ organizácia a účasť na vzdelávacích seminároch pre členov KGK. 

 
Na základe uvedeného Vás informujeme, aby ste sa v prípade škodovej udalosti v rámci poistenia 
zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti AGaK obracali na likvidátorov spoločnosti Renomia. 
V priloženom letáku nájdete kontakty na likvidátorov, ktorý Vám pomôžu pri riešení škodových 
udalostí. 
Prikladáme aj stručnú prezentáciu spolupráce KGK a Renomie. 



Krátka správa komory č. 46/2021 – Nový zákon o Komore geodetov a kartografov 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.11.2021 

Vážený člen komory, 

na včerajšom rokovaní NR SR bol schválený nový zákon o Komore geodetov a kartografov 
s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2022. 
V krátkom čase vám prinesieme jeho úplné znenie. Predstavenstvo KGK pripravuje návrh nových 
dokumentov KGK, ktoré budú reflektovať znenie nového zákona. Budú predložené na rokovanie 
nasledujúceho VZ KGK v roku 2022. 
 
Na tomto mieste chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa podielali na tvorbe nového zákona 
JUDr. Poldaufovej, Mgr. Šoltýsovej z Legislatívneho odboru ÚGKK SR a Mgr. Held a jej tímu 
z Legislatívneho odboru Úradu vlády SR. 
Osobitné poďakovanie patrí Ing. J. Mrvovi, predsedovi ÚGKK SR, za neustálu podporu pri tvorbe 
zákona a pri jeho presadzovaní na rokovaniach vo Vláde SR a v NR SR. 
 
Naše poďakovanie patrí Ing. J. Hardošovi a členom legislatívnej komisie KGK, ktorí pripravovali 
textáciu nového zákona o KGK po dobu niekoľkých rokov. 
 
Ďakujeme. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
predseda predstavenstva KGK 

 
 
Krátka správa komory č. 47/2021 – Zrušenie regionálnych stretnutí v roku 2021 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.12.2021 

Vážený člen komory, 

na zasadaní predstavenstva KGK dňa 26.11.2021 sa okrem iného diskutovala aj téma regionálnych 
stretnutí v roku 2021. Bohužiaľ pre pandemickú situáciu musíme pristúpiť k zrušeniu plánovaných 
stretnutí. 
Uprednostňujeme prezenčnú formu organizácie regionálnych stretnutí a preto sme na zasadnutí 
predstavenstva KGK rozhodli o ich odložení na 1. štvrťrok 2022. Po prehodnotí aktuálnej situácie 
začiatkom r. 2022 vás budeme informovať o nových termínoch regionálnych stretnutí. 
V zmysle uznesenia VZ KGK bol minimálny počet bodov (kreditov) za tri roky znížený zo 60 na 20 pre 
vzdelávacie obdobie 2020 – 2022, takže body za neuskutočnené regionálne stretnutia v roku 2021 by 
Vám nemali chýbať v evidencii vzdelávania AGaK. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Krátka správa komory č. 48/2021 – Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022 
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda predstavenstva KGK, 21.12.2021 

 

                         


