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CLGE GA II 2022, jesenné valné zhromaždene, Sevilla, Španielsko 
 
Správa zo služobnej cesty 
 
V dňoch 26. až 29.10.2022 som sa ako delegát za Slovenskú republiku a za Komoru geodetov 
a kartografov zúčastnil jesenného valného zhromaždenia (General Assembly II/GA II) Európskeho 
združenia geodetov (Council of European Geodetic Surveyors/Comité de liaison des Géomètres 
Européens/CLGE, https://www.clge.eu/), ktoré sa konalo v Španielsku v meste Sevilla 
v kongresovom centre a v hoteli Barceló Sevilla Renacimiento. 
 
Celkový program podujatia bol nasledovný: 
 

 26.10.2022 – Výročné zasadnutie FIG komisie 7 (Kataster a manažment krajiny, 
https://www.fig.net/organisation/comm/7/index.asp), Zasadnutie výkonného výboru CLGE, 
slávnostné otvorenie konferencie španielskych geodetov a kartografov TOPCART22 

 27.10.2022 – VIII. CLGE konferencia na tému „Blue Surveying“, voľne preložené ako „modrá 
geodézia“, t. j. geodetické a kartografické práce spojené s vodou a vodnými zdrojmi 

 28.10.2022 – CLGE Valné zhromaždenie, súčasťou bola aj účasť na plenárnom zasadnutí 
v rámci konferencie TOPCART22 na tému „Katastre vo svete a v Španielsku“ 

 29.10.2022 – CLGE Valné zhromaždenie, súčasťou ktorého boli aj zasadnutia troch 
pracovných skupín a voľby do orgánov CLGE na nasledujúce dvojročné volebné obdobie 

 
Celé podujatie organizovala španielska organizácia Official College of Engineering in Geomatics and 
Topography of Spain (COIGT, https://coigt.com), ktorá povinne združuje všetkých (štátnych aj 
súkromných) inžinierov z oblasti „topografie a geomatiky“. 
 
Pripomeňme si ciele organizácie CLGE, ktorá vznikla v rámci FIG v roku 1962 a od kongresu FIG vo 
Wiesbadene v roku 1972 vystupuje pod svojim súčasným názvom: 
 
Poslaním CLGE je zastupovať a presadzovať záujmy profesie geodetov v súkromnom a verejnom 
sektore v Európe, najmä: 
 

 Vytvorenie stáleho fóra pre európskych geodetov, ktorí sa zaviazali k európskej spolupráci. 
 Podpora a výmena technického, vedeckého, vzdelávacieho a organizačného know-how s 

európskymi štátmi. 
 Poskytovanie pomoci členským krajinám, národným asociáciám a inštitúciám EÚ na 

požiadanie. 
 
Svoje ciele realizuje prostredníctvom nasledovných aktivít: 
 

 stále fórum pre geodetov pracujúcich v Európe, 
 záväzok k spolupráci a k partnerstvu v rámci profesie v Európe, 
 výmena vedomostí a odborných znalostí medzi odborníkmi naprieč hranicami, 
 poskytovanie konzultácií a poradenstva členským krajinám, národným asociáciám 

a Európskej únii, 
 udržiavanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie a štandardov služieb v členských krajinách, 
 zastupovanie profesie pred európskymi orgánmi a vládami, 
 účasť v iných relevantných organizáciách v Európe a vo svete. 
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Valné zhromaždenia CLGE majú svoj obvyklý program, ktorý v Seville pozostával z nasledovných 
hlavných častí: 
 

 Otvorenie, prezentácia prítomných (prezenčne ako aj on-line), schválenie programu, 
schválenie zápisnice z predchádzajúceho valného zhromaždenie – druhý delegát za 
Slovenskú republiku, za Slovenskú banícku spoločnosť doc. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., bol 
na GA prítomný on-line. Doc. Kovanič je zároveň aj členom Komory geodetov a kartografov. 

 Správa pokladníka a návrh rozpočtu, návrh výšky členského príspevku a jeho schválenie – 
výška členského príspevku sa odvíja od výšky hrubého domáceho príspevku členskej krajiny 
a pre Slovenskú republiku pre rok 2023 to činí 820 Euro, čo je o 2 eurá viac ako v roku 2021. 
Najvyššie členské platí Nemecko – 6036 Euro a najnižšie Kosovo – 437 Euro. Celkový príjem 
CLGE z členského v roku 2023 bude 57.032 Euro. K príjmom CLGE je nutné pripočítať 
príspevok 12.500 Euro IG-PARLS, čo je „Záujmová skupina verejne menovaných a 
regulovaných geodetov v slobodných povolaniach“ (Interest Group of Publicly Appointed 
and Regulated Liberal Surveyors, https://www.clge.eu/ig-parls), ďalej príspevok sponzorov 
a partnerov vo výške 20.000 Euro, príjmy z projektov CLGE a iné drobné príjmy. Celkový 
príjem pre rok 2023 činí 137.890 Euro. Výdavky činia spolu 146.715 Euro. Deficitný rozdiel je 
krytý plusovými zostatkami z minulých období, resp. aktuálnych rezerv vo výške 14.214 Euro, 
tak isto ako to realizujeme aj v našej komore. Najvyššie výdavky sú na prácu výkonného 
výboru, prácu kancelárie, Internetové stránky, organizáciu valných zhromaždení a na 
financovanie projektov. Vo fonde solidarity je 4.824 Euro a vo fonde prírodných katastrof je 
5.033 Euro. 

 Správy prezidenta a členov výkonného výboru a ich schválenie. 
 Predstavenie kandidátov pre voľby. 
 Globálny deň Geodetov 21. marec 2023 a Geodet roka 2023, prezentácia francúzskej 

delegácie a výzva na národné aktivity . 
 Jarné valné zhromaždenie CLGE 2023, Oradea, Rumunsko, prezentácia rumunskej delegácie 
 IX. CLGE konferencia, téma roka „Geodeti a manažment prírodných katastrof“. 
 Aktivity vo FIG, na INTERGEO a CLGE súťaž mladých geodetov 2022 a 2023, správa 

o aktivitách a výsledky súťaže. 
 Správy ohľadne projektov, GISCAD-OV, Geodeti a bezpečnosť leteckej premávky, Kataster 

pre podzemné inžinierske siete. 
 Príprava pre rokovanie pracovných skupín (Workshops), Európsky zákon o geodetoch, 

„Blue Surveying“ – záverečná deklarácia z konferencie, Geodeti a manažment prírodných 
katastrof. 

 Záležitosti členov CLGE, prezentácie partnerov a národné prezentácie, prezentácia nového 
člena z Portugalska „Ordem dos Engenheiros“, kataster v Španielsku. 

 Redakčná politika, webová stránka, sociálne média, národné aktivity a konferencie, 
spravodajstvo, zápis do Wikipédie. 

 IG-PARLS, správa o aktivitách a ich interných záležitostiach. 
 Európske a medzinárodné záležitosti, rôzne prezentácie. 
 Termíny nadchádzajúcich zhromaždení, pravidelné: jarné I GA 2023, Oradea, Rumunsko, 

jesenné II GA 2023, Paríž, jarné I GA 2024, Cavtat, Chorvátsko, prezentácie organizátorov, iné 
nepravidelné konferencie. 

 Rokovania v pracovných skupinách ohľadne Európskeho zákonu o geodetoch, Geodeti 
a voda – „Blue Surveying“ – záverečná deklarácia z konferencie, Geodeti a manažment 
prírodných katastrof. 

 Voľby, za prezidenta bola zvolený Vladimir Krupa z Chorvátska (zaujímavosťou je, že jeho 
starý otec pochádza zo severného Slovenska), za generálneho sekretára bol zvolený Michalis 
Kalogiannakis z Grécka, za pokladníka bol zvolený Nicolas Smith z Francúzska, za členov 
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výkonného výboru boli zvolení Duncan Moss z Veľkej Británie, Enrico Rispoli z Talianska, 
Janis Klive z Lotyšska, Paco Darder zo Španielska a Sarah Sherlock z Írska. 

 Rôzne 
 Záverečná ceremónia, odovzdanie prezentov organizátorom nadchádzajúceho GA, 

slávnostný podpis dohody o spolupráci s organizáciou APPAT (The Asociación Panamericana 
de Profesionales de la Agrimensura y Topografía/Pan American Association of Professionals 
of Surveying and Topography/Panamerická asociácia geodetov a topografov, 
https://colegiotopografoscr.com/appat/index.html). 

 
GA CLGE a konferencie „Blue Surveying“ sa aktívne zúčastnila aj novo zvolená prezidentka FIG, pani 
Diane A. Dumashie z Veľkej Británie. 
 
Paralelne ku GA prebiehala španielska konferencia TOPCART2022 
(https://coigt.idloom.events/topcart2022-en), niečo ako naše geodetické dni, ktorá bola spojená aj 
s výstavou najnovších technológií. 
 
Postrehy z GA, konferencie, výstavy a z pracovných skupín: 
 

 Konferencia o úlohe geodetov pri meraní ohľadne vôd a vodných zdrojov sa zaoberala 
hlavne prácami ohľadne morí a ich pobrežia (Veľká Británia, Holandsko) ako aj námorným 
katastrom (Švédsko). 

 
 Aktivita CLGE ohľadne Európskeho zákona o geodetoch je pre našu regulovanú profesiu 

dôležitá, lebo nám poskytne argumenty, prečo musí existovať v oblasti geodézie, kartografie 
a katastra regulácia výkonu nášho povolania aj formou povinného členstva v komorách. 
Viacerí diskutujúci a členovia CLGE by privítali anglický preklad nášho novelizovaného zákona 
o Komore geodetov a kartografov, ako aj Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických 
a kartografických služieb. Preklad zákona navrhujem zabezpečiť našou komorou. Sadzobník 
som v slovenskej verzii záujemcom (Chorvátsko, Lotyšsko) zaslal, čo zhodnotili ako 
postačujúce. 

 
 Vzhľadom na zmeny v delegátoch v CLGE za Slovenskú republiku musíme zaktualizovať údaje 

o Slovensku a kontakty v databáze o geodetoch v Európe – „Dynamic Professional 
Knowledge Database“ (DPKB, https://www.clge.eu/dpkb-database/about-dpkb). V tejto 
databáze nájdete informácie o našej profesii v jednotlivých európskych krajinách. 

 
 Mladí geodeti sa môžu zapájať aj v roku 2023 do Súťaže mladých geodetov CLGE. Viac 

nájdete tu: https://www.clge.eu/2022/clge/clge-young-surveyors-contest-2022-winners-
announced-at-intergeo). 
 

 Na výstave ma zaujali hlavne riešenia pre meranie pod vodou, podvodné a hladinové drony 
s ultrazvukovými a inými senzormi, ako napr. riešenia od švajčiarskej spoločnosti Topodrone 
Aquamapper (https://topodrone.com/), alebo hydrografické drony Apache od čínskej 
spoločnosti CHC Navigation (https://chcnav.com/index). Prezentovali sa tam aj zavedené 
značky ako Leica, Trimble, Stonex, Geomax, ESRI, Faro, 3D Survey, Carlson a pod. Veľký 
priestor mali oficiálne španielske inštitúcie ako Generálne riaditeľstvo katastra, Národný 
geografický inštitút, Armádne geografické centrum, Vojenské centrum pre kartografiu 
a fotogrametriu a pod. 
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 Z prezentácií z jarného valného zhromaždenia CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, by som 
chcel upozorniť na: 
 
 Chorvátsky kataster podzemných inžiniersky sietí (Croatian Modern Utility Lines 

Cadaster, https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2022/04/Croatian-Modern-Utility-
Lines-Cadastre-Nikola-Vucic-PhD.pdf), 

 
 Pozemkové úpravy v Severnom Macedónsku (https://www.clge.eu/wp-

content/uploads/2022/04/Mainstreaming-of-the-National-Land-Consolidation-
Programme-in-North-Macedonia-Kristina-Mitic-Arsova-UN-FAO-.pdf), 

 
 Európsky zákon o geodetoch (https://www.clge.eu/wp-

content/uploads/2022/04/22_05_13-European-Geodetic-Surveyors-Act-Florian-
Lebourdais.pdf), 

 
 Prezentáciu IG-PARLS, kde sa hovorí o evidencii bytov a nebytových priestorov 

v katastri a o ich meraní geodetmi a o katastri podzemných inžinierskych sietí 
(https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2022/04/22_05_14-
CLGE_GA_IGPARLS_Skopje_final.pdf). Úlohou pre Slovensko je pripraviť národnú 
informáciu o evidencii bytov a nebytových priestorov v katastri a o úlohe geodetov pri 
tejto evidencii. 

 
Prílohy: 
 

 Program VIII. CLGE konferencie európskych geodetov „Blue Surveying“ 
 Všetky dokumenty ako aj prezentácie by mali byť v dohľadnej dobe k dispozícii na stiahnutie 

na webovom sídle CLGE tu: https://www.clge.eu/document-category/events-documents. 
 Všetky dokumenty a prezentácie z jarného valného zhromaždenia CLGE v Skopje, Severné 

Macedónsko, sú tam už umiestnené. 
 
 
V Prešove dňa 01.11.2022 
 
Ing. Peter Repáň 
delegát SR 
Komory geodetov a kartografov 
 
Doc. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD. 
delegát SR 
Slovenská banícka spoločnosť 
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Fotogaléria: 
 
Miesto konania, kongresové centrum a Hotel Barceló Sevilla Renacimiento: 
 

 
 
Otvorenie GA CLGE: 
 

 
 
Naša prezenčná účasť na GA CLGE: 
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Voľby do orgánov CLGE na nasledujúce dvojročné obdobie: 
 

 
 
Práca v pracovných skupinách (Workshops): 
 

 
 
Konferencia CLGE Blue Surveying – otvorenie: 
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Konferencia CLGE Blue Surveying – Vystúpenie novo zvolenej prezidentky FIG Diane A. Dumashie 
z Veľkej Británie: 
 

 
 
Konferencia TOPCART2022 – prezentácia CLGE prezidentom Vladimirom Krupom: 
 

 
 
Výstava TOPCART2022: 
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Výstava TOPCART2022 – stánok námorných máp: 
 

 
 
Výstava TOPCART2022 – podvodný senzor Aquamapper od švajčiarskej spoločnosti Topodrone 
ťahaný dronom DJI Matrice 300: 
 

 
 
Skupinová fotografia národných delegátov na GA CLGE v Skopje, Severné Macedónsko: 
 

 


