
Aktivity 
Komory geodetov a kartografov 

Regionálne stretnutia - 2022

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda predstavenstva KGK

Komora geodetov a kartografov, Na Paši 4, 821 02 Bratislava, 

tel.: +421-2-44 888 348, e-mail: kgk@kgk.sk



➢ Program – tradičný + dokumenty KGK 

➢ Účasť – 459 mandátov online, 31 mandátov prezenčne, 

➢ Fyzicky prítomných – 442 (online) a 55 v sále

➢ Diskusia – bohatá, vysoký záujem

➢ Dokumenty KGK – prijaté, dôležitý míľnik KGK
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VZ KGK – 8.4.2022, hybridne 

© archív KGK



➢ Uznesenia VZ KGK 2022 – pre P-KGK

➢ publikovať materiály VZ KGK v SGK

➢ prerokovať diskusné príspevky a zaujať stanovisko

➢ pokračovať v organizovaní regionálnych stretnutí

➢ napĺňať a vyhodnocovať úlohy z dohôd o spolupráci s 
partnerskými organizáciami

➢ zabezpečiť účasť KGK na činnosti FIG a CLGE

➢ napomáhať začleneniu odborných GaK činností zo štátnej do 
súkromnej sféry, s cieľom zlepšiť hospodársku pozíciu 
geodetov na trhu práce
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VZ KGK – 8.4.2022, hybridne



➢ VZ KGK 2022 schválilo

➢ správy, 

➢ rozpočet KGK,

➢ poplatok za vydanie oprávnenia 
hosťujúcim AGK – 40 Eur,

➢ poplatku za vykonanie 
kompenzačného opatrenia – 200 Eur,

➢ úhradu za preskúšanie – 200 Eur,

➢ nové dokumenty KGK,

➢ titul Čestný člen KGK – Ing. J. Hardoš
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VZ KGK – 8.4.2022, hybridne

© archív KGK
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Dokumenty KGK

➢ dokumenty KGK

- Stanovy  KGK

- Rokovací poriadok VZ

- Volebný poriadok KGK

- Skúšobný a autorizačný poriadok KGK

- Disciplinárny poriadok KGK

- Štatút P-KGK

- Štatút DR KGK

- Štatút Čestného člena KGK

➢ Štatút emeritného/dobrovoľného člena

➢ Dlhodobé vzdelávanie



➢ VZ KGK 2022 – diskusia/chat

➢ Ing. Uhlík ZZGK – situácia v oblasti PÚ, 

➢ Ing. Repáň – sadzobník GaK činností,

➢ Sociálny fond solidarity KGK,

➢ Odborná knižnica KGK, obnovenie platformy na diskusiu

➢ Open data – UGKK SR,

➢ Elektronické dokumenty, zaručená konverzia,

➢ Ortofoto-mozaiky (3 – 4 kanálové), 

➢ GNSS možný výpadok (krízový scenár)

➢ ... 
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VZ KGK – 8.4.2022, hybridne



➢ Uznesenia VZ KGK 2021

➢ spoločné zasadnutie orgánov KGK + rokovanie s ÚGKK SR

➢ 29. SGD – zabezpečenie (miesto, forma, ....)

➢ hromadné poistenie – zabezpečenie (RENOMIA, Wüstenrot, ...)

➢ sadzobník GaK činností - elektronizácia

➢ mandátne certifikáty – zmluvy, školenie, vybavenie
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Činnosť Predstavenstva KGK
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Spoločné zasadnutie orgánov KGK 

© Archív KGK

➢ Krakovany - 09.06.2022 prezenčne

➢ Zákon o GaK,

➢ Zákon o ÚP a Zákon o výstavbe, vyhláška GaK činnosti, 

➢ činnosť orgánov a komisií KGK,

➢ medzinárodné aktivity KGK,

➢ MC, emeritný/dobrovoľný člen
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Spoločné zasadnutie UGKK - KGK 

© Archív KGK

➢ Krakovany - 10.06.2022 prezenčne

➢ Informácia UGKK SR (Ing. Mrva), informácia KGK (prof. Kopáčik)

➢ Stanovisko UGKK SR k vzneseným otázkam (Ing. Vojtko, JUDr. 
Poldaufová, Šoltýsová, Ing. Tomková, ... ) 

➢ Informácia a štatistiky OKI (Ing. Zemková)

➢ Diskusia 
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Spoločné zasadnutie UGKK - KGK 

➢ Podnety KGK – riešenie

- list ÚGKK SR na ÚVO,

- Smernica na GP, eGP, poplatky za urýchlené overenie, ...

- smernice, sprístupnenie,

- digitalizácia podkladov a archívnych dokumentov KN, 
mikrofiše, ...

- oprava chýb KO,

- mandátne certifikáty, 

- legislatívne úlohy,

- ...
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29. SGD Žilina

© Archív KGK

➢ návrat, prezenčné

➢ kontinuita

➢ program – bloky/témy
- info KGK, UGKK
- ...
- technológie
- zaujímavé stavby
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Poistenie - KGK - Renomia

© Renomia
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Poistenie - KGK – Renomia, Wüstenrot

➢ hromadné poistenie Wüstenrot – KGK --- 04/2022

- celkom 711 aktívnych členov

- z toho poistených cez hromadné poistenie 685

- poistených individuálne 26

➢ dodatok --- zmena podmienok 06/2022

➢ príprava novej zmluvy --- 12/2022  
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Ekonomické poradenstvo - Sadzobník

➢ Ekonomické poradenstvo

➢ Metodika tvorby cien

➢ Kvalitatívne a dodacie 
podmienky

➢ Sadzobník 2021

➢ Elektronizácia tvorby cien  

➢ ...
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Mandátny certifikát

➢ DISIG, a.s.  CA – KGK - zmluvy

➢ Harmonogram – nasadenie, vydávanie, MC cez KGK RA

➢ ISKN 01-06/2023, Urbion 04/2024

➢ Používanie ...
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Mandátny certifikát

➢ školenie prac. KGK - 05/2022

➢ zabezpečenie techniky

➢ poskytovanie MC – 06/2022
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Medzinárodné aktivity – www.fig.net
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Medzinárodné aktivity – www.fig.net

Candidates for President for the term 
2023-2026

Abbas Rajabifard, Surveying & Spatial
Sciences Institute SSSI, Australia

Diane Dumashie, Royal Institution of 
Chartered Surveyors RICS, UK

Orhan Ercan, Turkish Chamber of Survey
and Cadastre Engineers HKMO, Turkey

Candidates for two Vice Presidents
2023-2026

Brian Davies, Canadian Institute of 
Geomatics CIG, Canada

Daniel Steudler, GEOSUISSE, Switzerland

Qin Yan, Chinese Society for Geodesy
Photogrammetry and Cartography CSGPC, 
China

Winnie Shiu, National Society of 
Professional Surveyors NSPS, USA
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Medzinárodné aktivity – www.fig.net
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Medzinárodné aktivity – www.clge.eu

➢ 2021 GA, Atény, Grécko - kombinovane

➢ Správa Prezidenta a Výkonného výboru CLGE

➢ CLGE Strategy for 2021-2022

➢ Comm Report – Internal Rules review

➢ CLGE GA 2nd 2021 – November 26-27, Saariselkä, Fínsko

➢ CLGE 7th Conference European Surveyor and GI, 
November 25 Saariselkä, Fínsko
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Medzinárodné aktivity – www.clge.eu
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Legislatívne procesy

➢ Zákon o geodézii a kartografii – rokovania v pracovných 
skupinách, zaradené v legislatívnom pláne na r. 2022/23

➢ Definície – GaK činnosti, IG, fotogrametria, kartografia, ZBGIS, 
GZ, georeferencovanie, ....

➢ Rozšírenie kompetencií UGKK SR a inšpekcie

➢ Vybrané GaK činnosti – definícia, štruktúra, výkon, dohľad, ...

➢ ... 
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Legislatívne procesy

➢ Zákon o územnom plánovaní 
– schválený v NR SR

➢ Zákon o výstavbe –
– schválený v NR SR

➢ Účinnosť 04/2024

➢ ÚUPaV SR – zriadenie 06/2022

➢ Informačný systém ÚPaV – „Urbion“

➢ Vyhláška – GaK činnosti vo výstavbe 
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Legislatívne procesy

Vyhláška – GaK činnosti vo výstavbe upravuje

▪ úlohu geodeta v pozícii geodeta stavebníka, geodeta projektanta a geodeta
zhotoviteľa stavby (súborne „geodet stavby“ ak nie je špecifikované inak), úloha
hlavného geodeta stavby na stavbách, na ktorých sa táto pozícia vyžaduje
zákonom,

▪ úlohu geodeta stavby v pozíciách podľa písm. a) a v jednotlivých fázach prípravy,
zhotovovania a prevádzky stavieb,

▪ obsahu a náležitostiach dokumentácie pripravovanej geodetom stavby,

▪ obsahu a náležitostiach dokumentácie vyhotovovanej pri výkone vybraných
geodetických a kartografických činností, vrátane kvalitatívnych požiadaviek na ich
vyhotovenie,

▪ podmienky vzájomnej súčinnosti geodetov stavby pôsobiacich na stavbe
v ktorejkoľvek z pozícií a fáz uvedených v písm. a) a b),

▪ podmienky súčinnosti geodeta stavby a hlavného geodeta stavby s ostatnými
účastníkmi stavebného procesu.
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Legislatívne procesy

Vyhláška – upravuje kvalitatívne podmienky dokumentácie súvisiacej s:

▪ prípravou mapových podkladov a ďalších geodetických podkladov stavby,

▪ protokolárnym odovzdaním a prevzatím geodetických podkladov stavby,

▪ vypracovaním projektu vytyčovacej siete,

▪ zhotovením a kontrolou vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej

polohy stavby a podrobné vytýčenie stavby,

▪ vybudovaním vytyčovacej siete,

▪ vyznačením priebehu podzemných vedení a inžinierskych sietí na pozemku,

na ktorom sa zhotovuje stavba; ak si to charakter stavby vyžaduje aj na

susedných pozemkoch,

▪ kontrolným meraním terénu pred začatím zemných prác,

▪ vytýčením priestorovej polohy stavby a podrobným vytýčením stavby,

▪ kontrolou vytýčenia stavby,

▪ vyhotovením projektu na meranie posunov a pretvorení,
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Legislatívne procesy

Vyhláška – upravuje kvalitatívne podmienky dokumentácie súvisiacej s:

▪ vyhotovením podkladov pre technickú účelovú mapu (ak sa vyžaduje – napr.

technická mapa mesta, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa,

základná mapa závodu, a pod.),

▪ realizáciou merania skutočného zhotovenia stavby a vyhotovením geodetickej

časti dokumentácie skutočného zhotovenia stavby,

▪ realizáciou meraní za účelom fakturácie stavebných prác a výkonov,

▪ vyhotovením dokumentácie geodetických činností v stavebnom denníku,

▪ súborným spracovaním informačného systému stavby,

▪ vyhotovením dokumentácie a geodetických podkladov ku kolaudácii stavby,

▪ vyhotovením porealizačnej dokumentácie stavby a podkladov na zápis stavby

v informačnom systéme katastra nehnuteľností.
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Emeritný/dobrovoľný člen KGK

Štatút – upravuje:

▪ Postavenie,

▪ Udelenie statusu – žiadosť, nie je 

právny nárok, rozhodnutie P-KGK,

▪ Dekrét, zverejnenie,

▪ Práva a povinnosti člena,

▪ Evidencia,

▪ Schvaľuje VZ KGK.

▪ Diskusia.



Ďakujem za pozornosť! 

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda P-KGK

Komora geodetov a kartografov, Na Paši 4, 821 02 Bratislava, 

tel.: +421-2-44 888 348, e-mail: kgk@kgk.sk


