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Leica GS18 I
Revolúcia v geodézii

Inovatívny

Leica GS18 I je revolučný GNSS RTK Rover, 
ktorý využíva vysoko inovatívnu technológiu 
Visual Positioning založenú na jedinečnej 
integrácii technológií GNSS, IMU a kamery. 
Leica GS18I vám umožňuje zamerať body 
na snímkach v ovládači priamo v teréne 
alebo na PC v kancelárii. Ešte viac dokážete 
vytváraním mračien bodov z nameraných 
dát pomocou kancelárskeho softvéru Leica 
Infinity.

Rýchly

Leica GS18 I je navrhnutý s dôrazom na 
zameranie veľkého množstva bodov čo 
najefektívnejším spôsobom. Leica GS18 I vám 
umožňuje snímanie obrázkov a meranie stoviek 
bodov za pár minút. Nie je potrebné fyzicky 
prísť na bod na jeho zameranie. Tento revolučný 
prístup vám umožní skrátiť čas strávený v teréne 
a zníži nutnosť opakovaných meraní: len čo 
nasnímate lokalitu, môžete zmerať všetky 
podrobnosti, kedykoľvek budete chcieť.

Variabilný

Možnosti snímkovania v RTK GNSS prijímači 
Leica GS18 I pomocou Visual Positioning menia 
pre geodetov pravidlá hry. Teraz môžete zamerať 
to, čo vidíte na snímkach a nemusíte vymeniť 
RTK rover za totálnu stanicu, prípadne liezť 
cez nebezpečné prekážky. Takto výrazne zvýšite 
svoju flexibilitu v teréne, budete potrebovať 
menej prístrojového vybavenia a reálne 
maximalizujete produktivitu pri projektoch, čím 
zvýšite profit vašej firmy.
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l Milí čitatelia!
Vzhľadom na to, že v druhom polroku 2022 sa realizo-
vali a ešte aj budú realizovať viaceré odborné poduja-
tia stavovských geodetických organizácií, pokúsime sa 
aj prostredníctvom nášho časopisu pripraviť vám z nich 
bližšie informácie. V tomto treťom čísle vám priblížime tri 
odborné príspevky slovenských autorov, prednesené na 
14. konferencii „Geodézie a kartografi e v dopravě“, kona-
nej v Prahe 11. – 12. októbra 2022. Pri pohľade do histó-
rie tejto konferencie zisťujeme, že prvá sa konala v roku 
1967 v Žiline a nasledujúce najprv v 5-ročnom cykle, po-
tom v 6-ročnom cykle a od roku 1999 v 3-ročnom cykle 
striedavo v Českej republike a Slovenskej republike.
Prvý článok v rubrike Hlavných odborných článkov je od 
autorov Ižvoltová – Sásik –Paláčiková „Špecifi ká spracova-
nia 3D modelu Chmarošského viaduktu“. Druhý odborný 
článok je od autorov Doležal – Szabó „Vybudovanie mos-
ta na diaľnici D1 technológiou APS z pohľadu zhotovite-
ľa“. Tretí odborný článok je od autorov Brnčík – Talarovič – 
Tréfa „Využitie kombinácie nových technológií a klasických 
metód pri zameraní nových a existujúcich úsekov diaľnic 
a vyhotovenie DMT ako podkladu pre projektovanie v BIM“.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov ko-
mory prinášame Krátke správy o činnosti orgánov Komo-
ry č. 23 – 42/2022, pozvánku a program 14. medziná-
rodnej konferencie „Geodézie a kartografi e v dopravě“ 
v hoteli Belvedere v Prahe, pozvánku a program 29. slo-
venských geodetických dní v hoteli Holliday Inn v Žiline.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia geodetickej techniky Geotech Brati-
slava, s. r. o., Geoteam, spol. s r. o., Geotronics Slovakia, 
s r. o. a 3gon Slovakia, s. r. o.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie z mi-
moriadneho zasadania predstavenstva KGaK 3. marca 
2022, informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
7. apríla 2022, informácie zo zasadania predstavenstva 
KGaK 19. mája 2022, informácie zo zasadania predsta-
venstva KGaK v Krakovanoch 9. júna 2022, informácie zo 
spoločného rokovania orgánov KGaK 9. júna 2022 a in-
formácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK s pred-
staviteľmi ÚGKK SR 10. júna 2022.
Redakčná rada sa ospravedlňuje za oneskorené vydanie 
3. čísla a želá vám príjemné čítanie.

Ing. Štefan Lukáč
predseda redakčnej rady
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Abstrakt
Chmarošský viadukt je jedným z mostov 
Telgártskej slučky, ktorá je súčasťou že-
lezničnej trate Červená skala – Margeca-
ny. V dôsledku nedostatku projektovej do-
kumentácie tejto technickej pamiatky sa 
v marci 2022 uskutočnil geodetický mo-
nitoring metódou laserového skenovania. 
Chránená oblasť a samotná konštrukcia 
mosta prispeli k uprednostneniu pozemné-
ho snímkovania pred UAV technológiou. Vi-
diteľné poškodenie konštrukcie, železničné 
zhlavie, počet oblúkov, sklon terénu a teh-
lová povrchová úprava mosta ovplyvnili de-
tailnosť záznamu. Smerovým pomerom že-
lezničnej trasy sa prispôsobila aj metodika 
tvorby pozdĺžneho profi lu a deviatich prieč-
nych profi lov z 3D modelu objektu.

1 Úvod

Chmarošský viadukt sa nachádza na km 
82,589 a je časťou jednokoľajnej neelek-
trifi kovanej železničnej trate Červená Skala 
– Margecany. Situovaný je v náročnom hor-
skom teréne Spišsko-gemerského rudoho-
ria. Je súčasťou prepojenia Zvolen – Košice 
a zložkou tzv. stredoslovenskej transverzály. 
Zároveň trať prepojila dopravný uzol Zvolen 
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Špecifiká spracovania 3D modelu Chmarošského viaduktu

údolím Hnilca s Košicko-Bohumínskou že-
leznicou. Smerovo je most vedený v oblúku 
s polomerom 300 m. Most je časťou tzv. Tel-
gártskej slučky tvorenej špirálovým tunelom 
s polomerom 400 m sa dĺžkou 1 239 m [1].

Je to kamenný klenbový murovaný želez-
ničný most s betónovou výplňou, postavený 
v roku 1933. Premosťuje údolie, lesnú ces-
tu a potok Chmaroška, podľa ktorého je po-
menovaný. Most má deväť klenbových otvo-
rov so svetlosťou 10 metrov, má premenlivú 
výšku, max. 26 m, v najširšom mieste má 
šírku 5,750 m, v najužšom mieste 4,850 m 
a dĺžka premostenia je 113,4 m (Obr. 1). Na 
moste je koľaj s normálnym rozchodom ty-
pu S49 a koľajnice sú upevnené na betó-
nových podvaloch osadených v štrkovom 
lôžku 0,3 m nad parapetom z kamenných 
kvádrov. Vrchnú stavbu ohraničuje oceľové 
zábradlie s dvomi obojstrannými bezpeč-
nostnými výstupkami [2].

Začiatkom marca 2022 sa uskutočnila 
vizuálna prehliadka aktuálneho stavu mos-
ta, pri ktorej sa porovnali dlhodobo sledova-
né poruchy, trhliny a výkvety na mostnom 
objekte s mostnou revíznou správou, ktorá 
obsahuje zoznam porúch viaduktu. Na zák-
lade prehliadky porúch sa pristúpilo k cel-
kovej diagnostike mosta, ktorej základom je 
priestorový model konštrukcie

2 Výsledky prehliadky mostnej 
konštrukcie

Vizuálna prehliadka mosta sa kombinova-
la s odberom vzoriek obkladového kame-
ňa a výplne jadrovým vrtom, na určenie 
skladby a overenie vlastností kameniva. Na 
mostnom objekte sa opakovane od augus-
ta 2021 merali poruchy tvorené zvislými trh-
linami a prasklinami v pilieroch stavby. Pre 
ich komplexnú analýzu boli v obkladovom 
kamenive osadené meracie body. Na tých-
to bodoch sa uskutočnilo meranie šírky trh-
lín pomocou príložného deformetra SDM 
250/10, ktorého presnosť je 1/100 mm. 
V súvislosti s pozorovaním rozvoja trhlín 
sa monitorovali teplotné zmeny v rozsa-
hu 71 dní pomocou dataloggerov vsade-
ných do škár drieku stredného piliera na 
južnej a severnej strane, vo výške približne 
3,5 m nad terénom vo vzdialenosti od hrany 
piliera 1 m. Perióda snímkovania bola jedna 
hodina.

K najdôležitejším záverom prehliadky 
patrilo zistenie, že na moste je dlhodobo 
nefunkčné odvodnenie, čo spôsobuje zate-
kanie vody nosnou konštrukciou mosta do 
maltových škár a kameniva, v ktorých sa ná-
sledne objavujú lokálne trhliny a inkrustácie 
vápnika (Obr. 3, 4, 5). Zaznamenané trhli-

Obr. 1 • Pohľad na viadukt

Obr. 2 • Meranie viaduktu
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ny sa nachádzajú na severnej strane mos-
ta, ktorá je celoročne v tieni. Južná strana 
je naopak celoročne vystavená slnečnému 
svetlu, a tak dochádza k jej vysúšaniu aj 
v zimnom období.

3 Geodetické monitorovanie 
viaduktu

Príprava geodetického merania Chmaroš-
ského viaduktu spočívala v tvorbe náleto-
vého plánu pre UAV technológiu. Pri výbere 
metódy skenovania sa vychádzalo zo stavu 
okolitého terénu, ktorý tvoria strmé svahy 
pokryté rozpúšťajúcim sa snehom (Obr. 2), 
a teda ťažšie prístupné pre geodetickú tech-
niku. Výhoda UAV technológie je práve v jej 
využití v ťažko dostupnom teréne, s kompli-
kovanou stabilizáciou terestrických prístro-
jov a časovo náročnými meraniami. Z tech-
nologického pohľadu je zaujímavá príleži-
tosť nalietavania zospodu mostných klenieb 
a z metodologického pohľadu je vítaná prí-
ležitosť porovnania presnosti tvorby 3D mo-
delu z kombinovaných leteckých a pozem-
ných snímok. Nakoniec rozhodla legislatíva. 
Chmarošský most je v Chránenej krajinnej 
oblasti Poľana a z tohto dôvodu sa nemohlo 
pristúpiť k pôvodne plánovanej kombiná-
cii UAV a terestrickej technológie. Merania 
sa uskutočnili len terestrickým laserovým 
skenovaním vysokopresnými prístrojmi 
Leica ScanStation C10 a Leica ScanSta-
tion P30. Z hľadiska prácnosti je metodika 

spracovania leteckej alebo pozemnej tech-
nológie rovnaká a vo výsledku sa rozdiel 
neprejaví.

4 Tvorba 3D modelu

Na základe požiadavky Železníc Slovenskej 
republiky bolo úlohou vytvoriť plný (solid) 
3D model železničného mosta, ktorý slú-

ži ako zdroj na generovanie geometrických 
a konštrukčných parametrov mosta, potreb-
ných na tvorbu vstupných prvkov výpoč-
tového modelu, a tak nahradiť chýbajúcu 
projektovú dokumentáciu mostnej konštruk-
cie. 
Z vytvoreného 3D modelu mosta sa v prís-
lušnom softvéri skonštruovali výkresy prieč-
nych rezov, bokorysu, pôdorysu a rozvinu-
tého pohľadu. V takomto tvare je 3D model 

Obr. 3, 4, 5 • Trhlina s výluhom vápnika, vypadané škárovanie, kvaple na pilieri

Obr. 6 • Schéma rozmiestnenia priečnych rezov

Obr. 7 • Rozvinutý pozdĺžny rez
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pripravený na ďalšie spracovanie, napr. na 
prezentačné účely, resp. pre 3D tlač.

Postup spracovania mračna bodov 
a tvorby priestorového modelu patrí v súčas-
nosti k „remeselným zručnostiam“ a líši sa 
len od špecifík príslušného softvérového vy-
bavenia a skúseností operátora. Táto meto-
dika sa dá zhrnúť do niekoľkých krokov:
• Spájanie a registrácia mračien bodov 

metódou „Cloud Based Registration“ 
v softvéri Leica Cyclone a export do 
vhodného formátu (bin, pts, ptx, ...).

• Konverzia mračna bodov na sieťový 
„Mesh Model“ pomocou softvéru Mesh 
Lab a jeho fi ltra „Remeshing, Simplifi ca-
tion and Reconstruction“ a rekonštrukcia 
povrchu pomocou „Surface Reconstruc-
tion-Ball Pivoting“.

• Export „Mesh modelu“ do formátov kom-
patibilných s 3D CAD systémami: obj, stl, 
sxf, dwg a pod.

• Premodelovanie mosta metódou „Rever-
se engineering“ v CAD systéme

• Analýza modelu prostredníctvom progra-
mu CloudCompare, tvorba 17 prieč-
nych rezov cez stredy klenieb a pilierov 
(Obr. 6).

• Tvorba 3D modelu v Sketchupe 3D mo-

del a výkresová dokumentácia v jeho 
nadstavbe LayOut (Obr. 8).

• Tvorba pozdĺžneho rozvinutého rezu v osi 
koľaje v programe Sketchup z 3D mode-
lu pomocou pluginu „Unwrap and Flat-
tern Faces“ (Obr. 7).

5 Záver

Geodeticky vytvorený 3D model je medzi-
produktom k tvorbe priestorového výpočto-
vého modelu, ktorý v špeciálnom softvéro-
vom prostredí simuluje správanie sa mostnej 
konštrukcie v špecifi ckých podmienkach. 
Miera vystihnutia skutočného správania sa 
konštrukcie výpočtovým modelom závisí 
od spôsobu modelovania jednotlivých častí 
konštrukcie [3]. Za bežných okolností tvoria 
vstupné parametre výpočtového modelu ge-
ometrické a konštrukčné parametre mosta 
získané z projektovej dokumentácie. V prí-
pade skoro 90-ročného Chmarošského via-
duktu sa z pochopiteľných dôvodov projek-
tová dokumentáci nenašla, takže výkresová 
dokumentácia pochádzajúca z presného za-
merania skutočného stavu je rovnocennou 
náhradou.

Literatúra

[1] Mostná revízna správa VVÚŽ Žilina XII/2020
[2] RYBÁK J. 1931. Stavba dráhy z Červené Skaly do 

Margecan. Zprávy železničních inženýrů, číslo 1, ročník 
VIII, 1931

[3] Globálna analýza spriahnutého oceľobetónového 
cestného mosta pomocou priestorového modelu. 
EDUMOS, 2020 Interreg V-A, dostupné online: https://
edumos.eu/wp-content/uploads/2020/10/Priklad-
Spriahnuty-most-01-GA-rovinne-modely.pdf

Obr. 8 • Tvorba výkresovej dokumentácie
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Vybudovanie mosta na diaľnici D1 technológiou APS 
z pohľadu geodeta zhotoviteľa

 

Abstrakt
Výstavba križovatky diaľnic D1 a D4. Za-
budovanie mostného objektu do diaľnice 
D1 počas premávky vo vymedzenom ča-
sovom okne. Využitie technológie klzných 
dráh APS po prvýkrát na Slovensku. Vybu-
dovanie lokálnej vytyčovacej siete, príprav-
né práce. Geodetické zabezpečenie výroby 
monolitických mostných dilatačných celkov 
vo výrobniach. Skúšobný zdvih dilatačného 
celku. Príprava staveniska a klzných dráh. 
Monitorovanie presunov dilatačných cel-
kov z výrobní do telesa diaľnice D1 a ich 
sledovanie počas demontáže technológie 
a obsypu. Dokončenie vozovky a fi nálnych 
úprav mosta.

1 Úvod

Diaľnica D1 je najvýznamnejšou cestnou 
komunikáciou na území Slovenska. Úsek 
Triblavina – Vajnory pred hlavným mestom 
Bratislava patrí k najvyťaženejším, intenzita 
dopravy sa tu pohybuje okolo 100 000 vozi-
diel za 24 hodín. Dopravným usporiadaním 
tohto úseku je 6-pruh bez odstavného pru-
hu.

Diaľnica D4 je súčasťou nového obchva-
tu Bratislavy D4R7, ktorý sa križuje s diaľni-
cou D1 práve v spomenutom úseku. V tomto 
mieste má diaľnica D4 navrhnuté 4-pruhové 
usporiadanie s odstavnými pruhmi. Vzhľa-
dom na fakt, že diaľnica D1 tu prebieha na 
relatívne vysokom násype (výška približne 
6 metrov), bolo vybrané riešenie, pri ktorom 
diaľnica D4 pôjde popod D1.

Ako previesť jednu diaľnicu popod druhú 
s minimálnym kapacitným aj časovým obme-
dzením premávky na dôležitej diaľnici D1? 
Úlohy sa zhostila projektantská fi rma SHP 
SK Bratislava a pri riešení využila techno-
lógie HSLS a APS-PPU od švajčiarskej spo-
ločnosti HEBETEC Engineering. Pod ozna-
čením HSLS (Hebetec Synchronized Lifting 
System) sa skrýva systém synchronizované-
ho zdvíhania ťažkých objektov. Skratka APS-

-PPU (Air Pad System – Push-Pull Unit) zasa 
obsahuje systém na posun po vzduchovom 
vankúši pomocou tlačno-ťažnej jednotky [1]. 
Investorom tohto zaujímavého projektu bola 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), 
zhotoviteľom fi rma Doprastav, a. s. a do-
dávateľom geodetických prác spoločnosť 
TERRAcontrol, s. r. o.

2 Charakteristika stavby 
a stavebného objektu

Projektant charakterizuje stavbu takto: Úče-
lom stavby je vybudovanie mostného objek-
tu na existujúcej diaľnici D1 tak, aby bolo 
umožnené spojenie úsekov diaľnice D4 Ja-
rovce – Ivanka sever a D4 Ivanka sever – 
Rača. Stavba sa uskutočňuje spôsobom, 
aby most vyhovoval existujúcemu stavu diaľ-
nice D1 bez vplyvu na jej niveletu a zároveň 
vyhovoval požiadavkám rekonštrukcie diaľ-
nice D1 s plánovaným rozšírením a s ním sú-
visiacim nadvýšením nivelety v mieste mos-
ta, s ohľadom na čo najkratšie obmedzenie 
cestnej premávky, na jej bezpečnosť a ply-
nulosť v súlade s platnými právnymi pred-
pismi [1]. 

Vlastný mostný objekt s označením 232-
05 je opísaný takto: Mostný objekt pozo-
stáva z dvoch samostatných dilatačných 
celkov, každý celok prevádza jeden jazdný 
pás diaľnice D1. NK je tvorená dvojpoľovým 
združeným predpätým priamo pojazdným 

monolitickým rámom s rozpätím 16,30 m + 
16,10 m. Šírka NK je 37,90 m. Most je zalo-
žený plošne. Pri jeho výstavbe treba realizo-
vať paženie štetovnicami na zaistenie stabili-
ty telesa D1 počas zásunu [2].

Každý dilatačný celok teda pozostáva 
zo spodnej dosky, troch stien (opôr), z kto-
rých stredná oddeľuje jazdné pásy diaľni-
ce D4 a z hornej predpätej dosky, ktorá tvo-
rí zároveň nosnú konštrukciu pre diaľnicu 
D1. Na prvý pohľad jednoduchá konštrukcia 
má viacero zaujímavých detailov, ktoré súvi-
sia s jej zdvihom a presunom. Vnútri oboch 
mostných polí sú navrhnuté bloky na osade-
nie vzpier, ktoré budú pomáhať eliminovať 
prehnutie konštrukcie pri jej zdvihu. Zvonku 
krajných opôr sú zase umiestnené kotviace 
prvky potrebné pre uchytenie lisov systému 
HSLS.

3 Prípravné práce

V rámci prípravy stavby bolo dôležité zre-
alizovať štetovnicovú stenu s výškou 
18 m a dĺžkou 58 m v osi diaľnice D1 a po-
dobnú opornú stenu na pravej strane diaľ-
nice D1. Následne boli tieto steny prevŕta-
né vodorovnými vrtmi pre ťahadlá. Tie budú 
v neskorších fázach výstavby zabezpečo-
vať stabilitu telesa diaľnice, na ktorom bude 
prúdiť doprava.

Z pohľadu geodetických prác boli vytýče-
né konce štetovnicových stien a po ich zrea-

Obr. 1 • Poloha stavby a logá zúčastnených subjektov
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lizovaní boli na pravej stene vytýčené polohy 
vrtov a šikmých zemných kotiev.

Oveľa náročnejšou úlohou bolo vybudo-
vanie konzistentnej vytyčovacej siete na vý-
robu a presun mostných dilatačných celkov 
(ďalej „DC“). Ako základ poslúžili body zák-
ladnej vytyčovacej siete diaľnice, z ktorých 
boli využiteľné dva na každej strane diaľ-
nice. Táto sieť štyroch meračských pilie-
rov bola následne doplnená ďalšími bodmi 
a spresnená na požadovanú úroveň. Nové 
body boli stabilizované pažnicami s hĺbko-
vou stabilizáciou. V okolí staveniska prebie-
hali aj stavebné práce na diaľnici D4, takže 
priestorové možnosti na umiestnenie bodov 
neboli veľké. Pri umiestňovaní bodov bolo 
treba brať ohľad na množstvo faktorov – sta-
veniskové komunikácie, depónie materiálov, 
priestor samotnej výstavby atď. Zároveň bo-
dy museli byť univerzálne využiteľné nielen 
pri vytyčovacích prácach, ale aj pri zabezpe-
čení kontroly presunov DC, či pri sledovaní 
ich zvislých posunov.

Komplikáciou a zároveň výzvou bola sku-
točnosť, že výrobne dilatačných celkov bo-
li oddelené vysokým násypom diaľnice D1, 
ktorý znemožňoval priamu viditeľnosť medzi 
výrobňami. Navyše diaľnica mala v osi betó-
nové zvodidlo, ktoré znemožňovalo aj vidi-
teľnosť medzi stanoviskami na korune ná-
sypu. Negatívny vplyv mala aj neustála ka-
miónová doprava prebiehajúca len niekoľko 
decimetrov za zvodidlami. Tieto skutočnos-
ti defi nitívne znemožnili zriadiť dostatočne 
stabilné stanoviská na krajnici diaľnice.

Riešenie sa ponúklo po vybudovaní šte-
tovnicovej steny na pravej strane diaľnice. 
Priestor za touto stenou bol dosypaný až do 
výšky diaľnice, pričom sa otvorila možnosť 
zriadiť stanovisko prístroja na tomto násy-

pe. Časový priestor na tento krok bol krátky, 
a tak boli na stĺpikoch zvodidiel stabilizova-
né štyri dočasné prepojovacie body (dva na 
každej strane diaľnice), ktoré boli zamerané 
z tohto vyvýšeného stanoviska a prepojené 
so základnými bodmi na pravej strane diaľ-
nice. Následne bolo zrealizované zamera-
nie bodov vytyčovacej siete na ľavej strane 
diaľnice v nadväznosti na prepojovacie body 
na príslušnej strane. Takto pomocou dočas-
ných prepojovacích bodov bol zabezpečený 
jednotný súradnicový systém na oboch stra-
nách diaľnice.

Výškové zameranie vytyčovacej siete bo-
lo vykonané geometrickou niveláciou s vyu-
žitím metód presnej nivelácie. Pod diaľnicou 
D1 bol vo vzdialenosti približne 400 metrov 
od staveniska existujúci podjazd, ktorým bo-
li obe strany vytyčovacej siete prepojené ni-
velačným meraním.

4 Geodetické zabezpečenie výroby 
mostných dilatačných celkov
 

Výroba mostných dilatačných celkov vo vý-
robniach na oboch stranách diaľnice prebie-
hala v druhej polovici 2020. Každý dilatač-
ný celok pozostával zo spodnej vodorovnej 
dosky s hrúbkou 0,50 m kosodĺžnikového 
tvaru, troch opôr v podobe zvislých stien 
s hrúbkou 0,80 m a hornej dosky vo vše-
obecnej rovine s pozdĺžnym aj priečnym 
sklonom. 

 

4.1 Vytýčenie spodnej dosky 
dilatačného celku

Vytýčenie priestorovej polohy DC pozostá-
valo z vytýčenia výmeny podložia pod výrob-
ňou a z následného vytýčenia podkladného 
betónu. Nasledovalo vytýčenie obrysu dosky 
a polohy blokov, do ktorých sa budú opierať 
pri zdvihu DC vzpery. Vytyčované body bo-
li nastreľované do podkladného betónu na 
špeciálnu separačnú fóliu, ktorá oddeľova-
la podkladný betón od spodnej dosky. Bloky 
pre jednotlivé vzpery mali rôznu geometriu, 
čo si vyžadovalo zvýšenú pozornosť pri vy-
tyčovaní. Takisto správne vytýčenie výškovej 
úrovne podkladného betónu vo výrobni bolo 
mimoriadne dôležité, pretože aktívny rozsah 
zdvihu lisov technológie HSLS je len niekoľ-
ko centimetrov. Čo v praxi znamenalo, že už 
pri vytýčení podkladného betónu vo výrobni 
sme zadefi novali výšku fi nálneho umiestne-
nia dilatačného celku po budúcom presune 
do telesa diaľnice D1.

4.2 Vytýčenie opôr mostného 
dilatačného celku

Vytýčenie opôr (stien) pozostávalo z viace-
rých krokov. Najprv prebehlo polohové vy-
týčenie na spodnú dosku. Na týchto bodoch 
sa následne vztýčila jedna stena debnenia 
s rozmermi cca 20×6 m. Toto debnenie sme 
nastavili do zvislosti. Následne sme s využi-
tím bezhranolového merania dĺžok a funkcie 
3D referenčnej priamky na debnenie vytýčili 
obrys budúcej steny, ako aj kotviace prvky 
potrebné pre presun DC. Toto vytyčovanie 
prebiehalo zaujímavým spôsobom, pretože 
sa nevytyčovala poloha bodov (súradnice 

Obr. 2 • Pozdĺžny rez objektu 232-05
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X,Y), ale priemet bodu na debnenie s prís-
lušnou výškou. Takýto postup si vynútil fakt, 
že debnenie nebolo ideálne umiestnené ani 
ideálne zvislé, a preto nebolo možné vytýčiť 
presnú polohu bodov. Vytyčovacie práce bo-
lo možné realizovať len s využitím 3D refe-
renčnej priamky, kde sa sledovali odchýlky 
v pozdĺžnom smere a výškové odchýlky. Pri 
nulových odchýlkach bola vytýčená poloha 
a výška priemetu vytyčovacieho bodu. Záro-
veň priečna odchýlka od zvolenej priamky 
ukazovala správnosť postavenia debnenia 
v danom bode. Pri tomto kroku si treba uve-
domiť, že kotviace prvky v stenách dilatač-
ných celkov museli byť vytýčené s vysokou 
presnosťou a žiadny omyl nebol prípustný. 
Ďalšie zvýšenie presnosti bolo potrebné na 
stykovej strane, kde budú mostné dilatač-
né celky po presune lícovať. V tomto mies-
te sa výsledná odchýlka nerovná len odchýl-
ke z vytýčenia a betonáže steny na jednom 
DC, ale súčtu odchýlok na stenách oboch 
DC a odchýlky vzniknutej presunom a ulože-
ním dilatačných celkov. Ako vidno, faktorov, 
ktoré vplývali na výslednú presnosť bolo veľ-
mi veľa. 

 
4.3 Vytýčenie hornej dosky 

dilatačného celku

Horná doska dilatačného celku mala oveľa 
zložitejší tvar ako spodná. Išlo o plochu zlo-
ženú z dvoch všeobecných rovín. Jedna rovi-
na mala svoj priečny a pozdĺžny spád a na-
chádzala sa pod budúcou vozovkou a druhá 
rovina išla v opačnom priečnom spáde od 
osi odvodnenia ku kraju mosta. Pri realizácii 
bolo kľúčovým krokom správne nastavenie 
podperných konštrukcií pomocou referenč-
ných rovín. Stavba bola v celom svojom pro-
cese výstavby veľmi chúlostivá na výškovú 
presnosť, pretože v projekte bolo uvažované 
len s dvomi vrstvami asfaltu v celkovej hrúb-
ke 9 cm, ktoré budú položené priamo na 
hornú dosku. Čiže všetky kroky výroby mu-
seli dodržiavať mimoriadne vysokú výškovú 
presnosť. Zložitosť debnenia hornej dosky 
ešte zvyšovali horné bloky na osadenie spo-
mínaných vzpier potrebných pri zdvihu DC.

Pred betonážou bol prekontrolovaný ce-
lý obvod debnenia hornej dosky vrátane 
kontrolných bodov vnútri debnenia. Správ-
ny priečny spád a rovinatosť zaisťovala vib-
račná lišta, ktorá sa pohybovala po nasta-
vených krajoch debnenia. Po zrealizova-

ní betonáže prebehlo kontrolné zameranie 
dosky. Ďalšie kontrolné meranie potom na-
sledovalo po predopnutí na požadované 
hodnoty. Výškové odchýlky v kontrolných 
bodoch nepresiahli 10 mm.

4.4 Meranie zvislých posunov 
dilatačných celkov počas výroby

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
obsahovala aj stručný projekt na meranie 
pretvorení a zvislých posunov stavebného 
objektu 232-05. Projektant navrhol stabili-
zovať do stien každého DC osem čapových 
značiek (spolu 16), ktoré budú využiteľné aj 
pri dlhodobom sledovaní objektu. Bolo na-
vrhnuté aj sledovanie priehybu hornej dosky 
pomocou terčíkov uchytených v hornej do-
ske v strede každého poľa. Projekt ďalej ob-
sahoval časový harmonogram meraní. Ten 
sa skladal z meraní vo výrobni po každej be-
tonáži a z meraní vo fi nálnej polohe DC – po 
presune, po obsype, pred spustením pre-
mávky.

Meranie zvislých posunov bolo realizova-
né geometrickou niveláciou s využitím me-
tód a postupov presnej nivelácie. Sieť vzťaž-
ných bodov bola tvorená bodmi vytyčovacej 
siete. Hodnoty zvislých posunov vo výrobni 
nedosahovali významné hodnoty, resp. po-
suny neboli preukázané.

4.5 Montáž technológií HSLS a APS 
a skúšobný zdvih dilatačného celku

Po dokončení výroby ľavého DC sa začalo 
s montážou technológie HSLS. Pravý DC bol 
v tom čase ešte vo výstavbe, časový posun 
medzi zhotovovaním dilatačných celkov bol 
približne mesiac. Dovnútra mostných po-
lí boli osadené vzpery, ktoré boli umiestne-
né šikmo medzi betónové bloky v spodnej 
a hornej doske DC. Spolu 10 vzpier.

Po krajoch DC sa začala montáž prvých 
segmentov klzných dráh Skidway s dĺžkou 
10 m, ktoré sú súčasťou technológie na pre-
sun APS. Tie boli vytyčované na podklado-
vé betónové panely. Okrem priečneho sme-
ru bolo dôležité správne vytýčiť aj začiatok 
dráhy a to tak, aby vo fi nálnej fáze po odko-
pe telesa diaľnice neprišlo ku kolízii posled-
ného kusu dráhy so štetovnicovou stenou 
v osi diaľnice. Treba si uvedomiť, že v tej-
to fáze bolo možné umiestniť len prvé dva 
segmenty dráhy na každú stranu DC. Na 
dráhu Skidway boli umiestnené jednotky 
APS, na ktoré boli uchytené lisy systému 
HSLS, a tie boli ukotvené do kotviacich plat-
ní zaliatych v stenách DC. Všetko muselo 
presne sedieť.

Po dokončení montáže technológie sa 
pristúpilo ku skúšobnému zdvihu ľavého DC 
s hmotnosťou približne 3 000 ton. Projek-
tant mal vypracovanú vizualizáciu deformá-

Obr. 4 • Pohľad na výstavbu ľavého mostného DC
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cie DC pri zdvihu. Maximálne hodnoty prie-
hybu v jeho strede mali dosiahnuť 23 mm. 
Na overenie týchto predpokladov sa pristú-
pilo ku geodetickej kontrole počas zdvihu. 
Na hornú dosku DC boli nalepené tri refl ex-
né fólie nad každú z opôr. Fólie boli umiest-
nené do rovnakej výšky. Dilatačný celok bol 
zdvihnutý do výšky približne 15 – 20 cm nad 
podkladný betón. Pomocou meraní krajných 
fólií bol zdvih nastavený do roviny. Násled-
ne bol v časových intervaloch meraním na 
strednej fólii odčítavaný priehyb konštruk-
cie. Maximálna hodnota dosiahla 15 mm, čo 
dávalo dobré vyhliadky na úspešný presun 
DC.

 
5 Presun mostných dilatačných 

celkov

Po dokončení pravého DC pred koncom ro-
ka 2020 prišla prestávka v podobe konco-
ročných sviatkov. V januári 2021 stavenisko 
opäť ožilo a začali sa prípravy na najzložitej-
šiu fázu celej výstavby – presun dilatačných 
celkov do fi nálnej polohy v diaľnici D1.

Podľa plánov mal celý proces presunu 
jedného DC trvať 6 dní, pričom práce ma-
li prebiehať nepretržite. Cieľom bolo mini-
malizovať kapacitné a časové obmedzenia 
na diaľnici D1. Harmonogram bol spraco-
vaný a presne vyšpecifi kovaný s hodinovou 

presnosťou. Tomu sa musel prispôsobiť aj 
dodávateľ geodetických prác, spoločnosť 
TERRAcontrol, s. r. o. V praxi to znamenalo 
24-hodinovú pohotovosť.

5.1 Príprava klzných dráh 
a úložného lôžka pre DC

Po presmerovaní dopravy do pravého jazd-
ného pásu v usporiadaní zúžených pruhov 
2+2 sa začalo s frézovaním vozovky. Na-
sledoval odkop zemného telesa v objeme 
približne 7 500 m3. Odkop bol realizovaný 
tromi rýpadlami súčasne, pričom krajné rý-
padlá pracovali podľa 3D modelu výkopo-
vých hrán. Pokračovalo sa postupným na-
pínaním vodorovných ťahadiel medzi šte-
tovnicovými stenami. V ďalšom kroku bola 
vytýčená výmena podložia. Po jej zrealizo-
vaní sa začalo s prípravou klzných dráh Ski-
dway pre technológiu APS. Dráhy museli byť 
precízne nastavené – smerovo aj výškovo. 
Medzi podkladovými panelmi a oceľovými 
segmentmi dráhy bol podsyp z jemného ma-
teriálu, ktorý určoval výškovú úroveň dráhy. 
Po osadení dráh bolo vyhotovené lôžko na 
usadenie DC. 

Správna výška a rovinatosť lôžka defi no-
vali fi nálnu polohu DC. Nielen absolútnu výš-
ku, ale aj prípadný náklon. Stále bolo treba 
mať na pamäti, že na hornú dosku sa uloží 

len 9 cm asfaltu, pričom priečny aj pozdĺž-
ny sklon existujúcej diaľnice D1 musí zostať 
zachovaný.

5.2 Presun ľavého mostného 
dilatačného celku

Dilatačný celok bol zdvihnutý desiatimi lis-
mi HSLS, ktoré boli umiestnené na klzných 
podložkách APS. Tie sa budú posúvať po 
dráhach Skidway pomocou tlačno-ťažnej 
jednotky PPU. Proti nadmernému prehnutiu 
bude stálym tlakom pôsobiť 10 vzpier vnút-
ri mostných polí. Toto je zjednodušený opis 
systému. Čo to znamená pre geodetickú 
stránku veci?

Smer presunu je daný klznými dráhami. 
Je potrebné povedať, že jedna dráha je vo-
diaca a druhá je voľná. Presúvaný objekt má 
3 000 ton a dráhy sú voľne položené a na-
mazané tefl ónom, aby kládli minimálny od-
por. Vzhľadom na to, že rozloženie hmotnos-
ti v objekte nemusí byť rovnomerné a záro-
veň pracovné tlaky všetkých okruhov nie 
sú ideálne rovnaké, existuje možnosť, že 
sa presúvaný objekt začne stáčať a vytlá-
čať dráhy mimo projektovaného smeru. 
Rovnomernosť pohybu objektu teda treba 
geodeticky priebežne sledovať. Zároveň je 
potrebné presun ukončiť v momente, keď 
bude objekt v projektovanej polohe. Toto 
boli dve hlavné úlohy počas presunu DC. 
Objavila sa nakoniec aj tretia úloha, ale jej 
význam sa ukázal až po ukončení presunu 
a bola aplikovaná až neskôr, pri presune 
pravého DC.

Geodetické zabezpečenie presunu DC 
pozostávalo z dvoch krokov. Stabilizácia re-
ferenčných bodov na dilatačný celok a de-
fi novanie referenčných dráh pre tieto bo-
dy. Vzhľadom na fakt, že bol január a bola 
veľká pravdepodobnosť, že presun sa bude 
vykonávať za zlého počasia alebo za tmy, 
boli zvolené klasické kruhové hranoly Lei-
ca. Zdanlivo vhodnejšie by sa mohli zdať 
360-stupňové hranoly, no v tom prípade by 
sme boli odkázaní len na automatizované 
cielenie, ktoré má obmedzené použitie po-
čas dažďa a sneženia, resp. v situácii, keď 
sa dva referenčné body dostanú do blízkos-
ti. Hranoly spolu s podložkami boli naskrut-
kované na závity, ktoré boli ukotvené do di-
latačného celku. Vzhľadom na vzájomnú 
polohu stanoviska a priestorové pomery po-
čas presunu bolo navrhnuté osadiť tri refe-

Obr. 5 • Montáž technológií na ľavý mostný DC
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renčné body. Dva na čelnej stykovej strane 
celkov a jeden kontrolný na zadnej strane. 
Stanovisko a referenčné body museli byť 
zvolené tak, aby bola zaručená viditeľnosť 
v každom okamihu presunu, čo pri kompli-
kovaných pomeroch na stavenisku nebolo 
jednoduché.

Každý referenčný bod mal svoju trajek-
tóriu defi novanú koncovým bodom (poloha 
vo výrobni) zameraným z bodov vytyčovacej 
siete a začiatočným bodom, ktorý zodpove-
dal polohe referenčného bodu vo fi nálnej 
pozícii DC. Počas presunu sa kontrolovalo 

staničenie na čelných bodoch, z ich rozdielu 
sa dalo zistiť, či sa DC presúva rovnomerne. 
Priečne odchýlky boli len kontrolné a dávali 
nám informáciu o tom, či presúvaný objekt 
nevytláča dráhy. Merania prebiehali po met-
rových krokoch jednotky PPU alebo na vy-
žiadanie stavbyvedúceho. V momente, keď 
staničenie referenčných bodov bolo nulové, 
DC bol na mieste. Pomocou jednotiek PPU 
sa dala samostatne ovládať pravá aj ľavá 
strana, takže týmto spôsobom bol DC pres-
ne zrovnaný do projektovanej polohy. Cel-
ková dĺžka presunu ľavého DC bola približ-

ne 36 metrov. Po usadení objektu do lôžka 
boli referenčné body opäť premerané a bo-
lo zistené, že priečne odchýlky, ktoré po-
čas presunu dosahovali maximálnu hodnotu 
10 mm, zrazu stúpli na 25 mm. Z následnej 
analýzy vyplynulo, že to spôsobila skutoč-
nosť, že DC sa nepresúval v rovnovážnej po-
lohe, ale mierne naklonený na jednu stranu. 
Rozdiel výšok bol asi 10 cm. Toto bolo v pro-
cese presunu vyhodnotené ako nepodstat-
né. No pri položení do vodorovného lôžka sa 
tento náklon premietol do náhleho nárastu 
priečnej odchýlky. Tento nedostatok spôso-
bil, že presun pravého DC nebude možné re-
alizovať po projektovanej trajektórii, ale po 
trajektórii, ktorá bude uvažovať s priečnym 
posunom už umiestneného ľavého DC tak, 
aby dilatačné celky neboli voči sebe posu-
nuté.

Po presune DC zostávali približne tri 
dni do obnovenia premávky v plnom rozsa-
hu. Za tento čas sa zrealizovali priepusty 
DN1200 pozdĺž oboch strán DC, káblové 
prestupy, obsyp DC, montáž prefabrikova-
ných mostných krídel a prechodových do-
siek, obnovenie konštrukcie vozovky diaľni-
ce, preasfaltovanie celého úseku a preklád-
ka betónových zvodidiel. Všetky tieto úkony 
podliehali geodetickému vytýčeniu, najmä 
z dôvodu časovej tiesne. Ešte pred zakrytím 
DC bol zameraný skutočný stav objektu vo 
fi nálnej polohe. Zároveň podľa harmonogra-
mu boli vykonávané merania zvislých posu-
nov. Ľavý DC rovnomerne klesol do 24 ho-
dín od uloženia o približne 10 mm. Ďalšie 
poklesy už boli nevýznamné.

5.3 Presun pravého mostného 
dilatačného celku

Po ukončení prác na ľavom mostnom dila-
tačnom celku nasledovala demontáž vzpier, 
lisov, dráh a ďalšieho príslušenstva. Celá 
technológia HSLS a APS bola presunutá na 
pravý dilatačný celok. Tieto úkony trvali tri 
týždne a na konci februára 2021 sa spus-
til proces presunu pravého DC, opäť naplá-
novaného na 6 dní. Postup prác bol rovnaký 
ako pri ľavom DC s tým rozdielom, že pra-
vý DC bol asi o 15 percent širší a ťažší, tak-
že pri jeho presune bolo použitých 12 lisov 
a vzpier namiesto desiatich. Druhý rozdiel 
bol v tom, že dráha presunu bola približne 
o 10 m kratšia ako pri ľavom DC – 26 met-
rov.  

Obr. 6 • Presun ľavého mostného DC

Obr. 7 • Príprava na presun pravého mostného DC
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Z geodetického hľadiska bola zmena 
v tom, že pravý DC sme nepresúvali po pro-
jektovanej trajektórii, ale tak, aby nadviazal 
na už umiestnený ľavý DC, na ktorom už be-
žala intenzívna doprava v usporiadaní pru-
hov 2+2. Čiže fi nálna poloha pravého DC 
sa určila na základe zamerania skutočné-
ho stavu ľavého DC. Podľa toho sa určili aj 
trajektórie referenčných bodov. Zároveň bol 
počas presunu sledovaný aj náklon presúva-
ného DC a na základe meraní bol korigova-
ný systémom HSLS tak, aby sa presúval vo 
vodorovnej polohe. Tým bolo zabezpečené, 
že priečne odchýlky sa po jeho uložení na 
lôžko už výrazne nezmenia. Výhodou bolo, 
že po odstránení štetovnicovej steny v osi 
diaľnice sa vzájomná poloha a smer presu-
nu dali preveriť aj priamym meraním na oba 
dilatačné celky, ktoré boli po prvýkrát od 
začatia stavby merateľné súčasne z jedné-
ho stanoviska. Po uložení pravého DC do fi -
nálnej polohy nasledovali rovnaké kroky ako 
pri ľavom DC. Úloha bola splnená a diaľnica 
D1 bola premostená v zadanom časovom 
okne.

 
6 Dokončenie mostného objektu, 

porealizačné zameranie

Po obnovení premávky do režimu bez obme-
dzení zostávalo ešte dokončiť časti mostné-
ho objektu, ktoré nezasahovali do dopravy 
na diaľnici. Išlo o čelá priepustov, revízne 
schodiská, terénne a svahové úpravy. Vozov-
ka vnútri mostného objektu bola súčasťou 
stavby diaľnice D4 a jej realizácia nespadala 
do našej kompetencie.

Porealizačné zameranie objektu 232-05 
ako súčasť dokumentácie skutočného rea-
lizovania stavby sa vyhotovilo v 3D formáte 
podľa štandardov základnej mapy diaľnice. 
Zameranie sa vyskladalo z čiastkových me-
raní oboch dilatačných celkov vo fi nálnej po-
zícii a vo výrobni. Finálne odchýlky priesto-
rového umiestnenia stavebného objektu 
sa dajú charakterizovať týmito hodnotami: 
priečna odchýlka dosiahla hodnotu 25 mm 
(zapríčinená presunom ľavého DC v nevodo-
rovnej polohe), pozdĺžna odchýlka dosiahla 
7 mm, výšková odchýlka +5 mm na ľavom 
DC a -15 mm na pravom DC. Pravý DC bol 
umiestnený nižšie zámerne, aby bola za-
bezpečená požadovaná hrúbka asfaltových 
vrstiev, keďže po premeraní existujúceho 
stavu vozovky pravého jazdného pásu sa 

ukázalo, že je približne o 20 mm nižšie ako 
bolo uvažované v projektovej dokumentácii.

Všetky tieto hodnoty sú platné na styku 
dilatačných celkov v osi opory č. 2, čiže v ťa-
žisku celého objektu. Dilatačné celky majú 
samozrejme svoje náklony spôsobené rôz-
nym poklesom po položení. Stočenie objek-
tu voči osi diaľnice D4 nenastalo prakticky 
žiadne. Po spustení dopravy na mostnom 
objekte ešte prebehlo posledné meranie 
zvislých posunov, ktoré detailne opisuje vý-
sledné hodnoty poklesu a náklonu oboch 
DC.

7 Záver

 
Vybudovanie mostného objektu na fungujú-
cej diaľnici len s minimálnym obmedzením 
premávky je v slovenských pomeroch uni-
kátne dielo. Pomocou technológií spoloč-
nosti Hebetec sa podarilo zdvihnúť a pre-
sunúť dva mostné dilatačné celky a spojiť 
ich s vysokou presnosťou v rekordne krát-
kom čase. Geodetické zabezpečenie také-
hoto procesu bolo mimoriadne dôležité. Už 
počas výroby dilatačných celkov vo výrob-
niach bolo treba mať neustále na zreteli, že 
výsledná presnosť objektu je daná nielen 
presnosťou konkrétnej betonáže, ale je súč-
tom presností betonáží oboch celkov a pres-
nosti presunu a uloženia oboch celkov. A to 
všetko komplikoval fakt, že až do poslednej 
chvíle nebola medzi celkami priama viditeľ-
nosť. Druhým výrazným momentom bola 
tesná výšková tolerancia medzi hornou do-
skou mostného objektu a fi nálnou niveletou 
diaľnice, ktorá musela byť zachovaná. Prieč-
ny spád dilatačných celkov aj diaľnice vyvo-
lával dojem, že dilatačné celky sa do tele-
sa diaľnice nezmestia. Navyše dráha presu-
nu dilatačných celkov bola voči osi diaľnice 

D1 šikmá, čo pri existujúcom pozdĺžnom 
sklone diaľnice ešte umocňovalo tento op-
tický klam.

Vďaka geodézii boli všetky tieto prekáž-
ky, dojmy a klamy prekonané a výsledné 
dielo tak plní svoju funkciu v plnohodnotnej 
kvalite.
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Využitie kombinácie nových technológií a klasických 
metód pri predrealizačnom zameraní nových a existujúcich 
úsekov diaľnic a vyhotovenie DMT ako podkladu 
pre projektovanie v BIM

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je stručná cha-
rakteristika rozsahu geodetických prác, prí-
stup k plánovaniu nasadenia rôznych tech-
nológií (mobilný laserový systém, Lidar, 
terestrický skener, totálne stanice, GNNS 
aparatúry, drony) a opis realizácie jednot-
livých čiastkových meraní a následné spra-
covanie DMT.

1 Stručná charakteristika projektu

Tento príspevok sa zaoberá geodetickými 
činnosťami pri predrealizačnom zameraní 
existujúcich a nových úsekoch diaľnic na 
projekte „PPP D4, Dálnice D4 Skalka – Kra-
šovice“. Projekt bol zaujímavý tým, že ako je-
den z prvých v strednej Európe v sebe zahŕ-
ňal výstavbu piatich nových úsekov diaľnice, 
ako aj prevzatie do správy a údržby štyroch 
stavebne už zrealizovaných a prevádzkova-
ných priľahlých úsekov diaľnice.

Každý z týchto úsekov je jedinečný, či 
už z pohľadu umiestnenia v teréne, alebo 
z časového hľadiska ukončenia výstavby, 
resp. spracovania projektovej dokumentá-
cie v stupni DSP pre plánovanú výstavbu 
(Tab. 1).

Tab. 1 • Časové údaje o úsekoch

úsek dokončenie 
výstavby

spracovanie 
DSP

aktualizácia 
DSP

1 2017

2 2016 2017

3 2009 2018

4 2007 2019

5 2012 2018

6 2017 2017

7 2012

8 2008

9 2005

Pozn: Pri aktualizácii DSP podľa dostupných podkladov 
nebolo realizované nové mapovanie.

Ako je z údajov zrejmé, ide o väčšie časo-
vé obdobie, z čoho vyplývala aj rôznorodosť 
a detailnosť dostupných podkladov (predre-
alizačných, resp. porealizačných zameraní 
a pod.) k jednotlivým úsekom. S ohľadom 
na požiadavku zadávateľa projektu, aby do-
kumentácia DRS obsahovala aj spracovanie 
jednotlivých SO v prostredí BIM minimálne 
v grafi ckej úrovni LOD 100 na všetkých úse-
koch, vyplynula potreba nového mapovania 
na vyššom stupni úrovne detailu, hustoty, 
rozsahu, ako aj jednotnosti spracovania me-
rania a následného vyhotovenia DMT (digi-
tálneho modelu terénu). Požiadavkou bolo, 
aby DMT obsahovalo zapracovanie aj ume-
lých objektov (mostov, ORL, oporných mú-

rov a pod.) a bolo v realizované v rozsahu 
ochranného pásma diaľnice.

Základné údaje o rozsahu:
– celková dĺžka 9 úsekov v osi je 

48,587 km,
– v záujmovej lokalite je spolu 33 mostov,
– jeden skalný zárez dĺžky je 525 m,
– celková plocha zamerania je 1 141 ha.

2 Plánovanie a príprava

Plánovanie realizácie a využitia jednotlivých 
metód determinovali požiadavky objednáva-
teľa na poradie odovzdávania DMT jednotli-
vých úsekov a požiadavky na presnosť jed-
notlivých prvkov. Prvým krokom plánovania 
bola rekognoskácia terénu, ktorej hlavnú 
časť tvorilo:
–  vyhľadať v dostupných podkladoch údaje 

o existencii bodového poľa,
–  fyzická obhliadka lokality,
–  predbežný harmonogram s rozvrhnutím 

prác,
–  vyhľadať lokality na kontrolné a porovná-

vacie plochy (v prípade použitia skenova-
cích technológií).

Obr. 1 • Situácia úsekov projektu
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3 Princíp návrhu použitia 
technológií

Využitie jednotlivých technológií sa riadilo 
požiadavkami na presnosť zamerania :
–  spevnené povrchy (cesty, betónové 

konštrukcie, okameňovanie, spevnené 
poľné cesty),

 požadovaná presnosť бxy = 0,03m, 
бh = 0,03m

–  nespevnené povrchy (role, pasienky),
 požadovaná presnosť бxy = 0,10m, 

бh = 0,10m
–  umelé objekty ako ORL, mostné objekty 

a pod..
 požadovaná presnosť бxy = 0,02m, 

бh = 0,015m
 Pozn: Požadovanou presnosťou sa 

rozumie presnosť voči bodom bodového 
poľa.

4 Použité prístrojové vybavenie

Terestrické merania: 2 × Totálna stanica 
Lei ca TCRP 1201+ s príslušenstvom,
GNSS merania: 2 × Leica Viva GS 12 s prís-
lušenstvom,
Mobilný skenovací systém: mobilný laserový 
skenovací systém Riegl VMX – 2HA s prís-
lušenstvom,
Terestrický skener: Laserový skener Leica 
HDS RTC360 s príslušenstvom,
Lidarový systém: Lidaretto s integrovaným 
skenerom Velodyne PUCK ULTRA (32 lúčo-
vý) s duálnym anténovým GNNS prijímačom.

5 Postupy pri použití jednotlivých 
technológií

5.1 Kontrola existujúceho bodového poľa

Na úsekoch č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 boli pri re-
kognoskácii nájdené body bodového poľa. 
Kontrola polohových parametrov bola rea-
lizovaná dvojnásobným určením technoló-
giou GNSS metódou RTK s predĺženým ča-
som observácie na 360 s (so sekundovým 
záznamom). Výsledné súradnice na porov-
nanie boli vypočítané ako priemer z dvoch 
observácií. Polohová odchýlka pôvodných 
a novourčených súradníc nepresahovala 
hodnotu 15 mm. Výšková kontrola spočíva-
la vo vzájomnom prepojení bodov trigono-
metrickou niveláciou s bodmi nivelačnej sie-
te nachádzajúcej sa v predmetnom území. 
Výškové rozdiely sa pohybovali v rozmedzí 
3 – 10 mm.

5.2 Zriadenie bodov pomocného 
bodového poľa

Na úsekoch 5, 6 a 9 sa body vytyčovacej sie-
te nenašli. Tu bolo treba zriadiť pomocné bo-
dové pole, aby bolo možné realizovať mera-
nia spevnených povrchov. Pomocné bodové 
pole bolo navrhované tak, aby bola zabez-
pečená vzájomná viditeľnosť a vzdialenosti 
bodov od seba nepresahovali dĺžku 200 m. 
Na styku so 4, 7 a 8 úsekom bola táto sieť 
napojená na minimálne 3 body existujúcej 
vytyčovacej siete predmetných úsekov. Po-
lohové parametre boli určené technológiou 

GNNS, každý cca 1 km statickou metódou 
s dĺžkou observácie 1 hodina a zvyšné body 
boli určené metódou RTK s predĺženým ča-
som observácie na 360 s (so sekundovým 
záznamom). Pomocné bodové pole bolo pri 
realizácii podrobných terestrických meraní 
vzájomne prepojené do polygónu. Poloho-
vé parametre boli následne určené vyrovna-
ním na celej štruktúre meraní, kde do výpoč-
tu vstupovali pripojovacie body zo stykových 
úsekov a body určené statickou metódou 
ako fi xné. Výškové pripojenie pomocného 
bodového poľa bolo realizované trigonomet-
rickou niveláciou s pripojením na body ni-
velačnej siete nachádzajúcej sa v predmet-
nom území. 

5.3 Dostupné spevnené plochy 
(terestrické merania)

Dostupné spevnené plochy predstavovali 
cestu 1. triedy, účelové komunikácie a spev-
nené poľné cesty vrátane priľahlých svahov, 
priepustov, okameňovaní a betónových žľa-
bov. Tieto povrchy boli merané terestricky 
s použitím totálnych staníc vybavených jed-
nomužným systémom. Hustotu profi lov ur-
čoval priebeh týchto povrchov. Pre komu-
nikácie sa interval profi lov pohyboval od 
1 do 10 m. Výsledkom terestrických mera-
ní po spracovaní v programovom prostre-
dí Microstation bol polohopisno-výškopisný 
plán v 3D, z ktorého bol vyhotovený TIN-mo-
del spevnených povrchov.

Obr. 1 • Ukážka lokality Obr. 2 • Ukážka návrhu nasadenia technológií
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5.4 Umelé objekty (terestrické skenovanie)

Na základe požiadavky objednávateľa na 
zapracovanie mostných objektov, oporných 
stien, nádrží ORL do DMT bolo rozhodnu-
té, že na tieto prvky infraštruktúry sa apli-
kuje technológia terestrického skenovania, 
ktorého nespornou výhodou je možnosť de-
tailného spracovania objektu v 3D. Pred sa-
motným skenovaním boli na objekte umiest-
nené vlícovacie a kontrolné body, ktoré boli 
určené totálnou stanicou z bodov bodové-
ho poľa. Rozmiestnenie bodov na objek-
te určoval tvar a veľkosť objektu. Kontrolné 
body boli rozmiestnené tak, aby boli v rôz-
nych výškových úrovniach a rovnomerne po-
krývali celý objekt. Po naskenovaní objektu 
sa pristúpilo k spracovaniu dát v programo-
vom prostredí Leica Cyclone Register 360. 
Spracovanie prebiehalo na niekoľkých úrov-
niach:
–  spojenie jednotlivých stanovísk 

(mračien) do jedného,
–  odstránenie šumu,
–  referencovanie mračna na základe 

vlícovacích bodov (vždy boli použité 
minimálne 4),

–  kontrola presnosti na kontrolných 
bodoch (odchýlky nesmeli presahovať 
interval 0 – 5 mm).

Vyhotovené a referencované mračno bo-
dov bolo importované do programového pro-
stredia SketchUp, v ktorom bolo spracované 
do 3D modelu. 3D model bol následne pre-
vedený do tvaru TIN-modelu pre kompatibili-
tu na zapracovanie do celkového DMT.

5.5 Nedostupné spevnené povrchy 
(mobilné skenovanie)

Primárne išlo o povrch a objekty v stredo-
vom páse na úsekoch 1 a 7 až 9. Tieto úse-
ky diaľnice sú už sprevádzkované. Vzhľa-
dom na intenzitu dopravy nám bol zo stra-
ny prevádzkovateľa poskytnutý zákryt len 
na určitý čas a vo vymedzených dňoch a ho-
dinách. Z tohto dôvodu sme na týchto úse-
koch pristúpili na zber dát povrchu diaľnice 
a prvkov umiestnených v stredovom páse 
metódou mobilného skenovania. Realizova-
li sme ho mobilným laserovým skenovacím 
systémom Riegl VMX – 2HA samostatne 
v každom jazdnom smere. Skenovanie bolo 
realizované samostatne pre prvý úsek a úse-
ky 7 až 9 boli realizované súčasne. Zber dát 
prebiehal v ranných hodinách s asistenciou 
diaľničnej patroly. Tým sa vo veľkej miere eli-
minoval ruch z dopravy. Pri realizácii lase-
rového skenovania sme zároveň robili zber 

panoramatických snímok, ktoré slúžili na 
kolonizáciu výsledného mračna bodov. Geo-
referencovanie dát zabezpečila GNSS an-
téna s nepretržitým záznamom trajektórie. 
Samotné spracovanie skenovania prebieha-
lo v niekoľkých krokoch. Prvým krokom bol 
výpočet trajektórií postprocesingom s využi-
tím RINEX údajov služby Czepos. Na spraco-
vanie trajektórií bol použitý softvér PosPAC. 
Dáta mobilného laserového skenovania boli 
spracované v softvéri Riegl RiProcess a vy-
rovnané pomocou Riegl Riprecision. Mračná 
bodov boli očistené od šumu a okoloidúcich 
vozidiel na mieste vozovky. Vyčistené mrač-
ná bodov boli exportované do LAS súborov 
a pretransformované do súradnicového sys-
tému JTSK a výškového systému Bpv. Na 
transformáciu údajov zo systému ETRS89 
(realizácia ETRF2000) v zobrazení UTM, se-
verný pás 33 do systému S-JTSK, realizá-
cia S-JTSK, s Křovákovým zobrazením bol 
použitý dvojkrokový postup, pričom v pr-
vom kroku boli údaje pretransformované 
do systému S-JTSK/05. Na túto transformá-
ciu bol použitý Molodenského – Badekasov 
transformačný model so 7 transformačný-
mi parametrami, ktoré stanovilo a odporúča 
ČUZK. Použitý transformačný kľúč mal na-
sledujúce parametre:

Tab. 2 • Transformačné parametre

translácia [m] rotácia [´´] mierkový faktor

dx = – 572.203 ox = 5.24832714

s = – 3.5393dy = – 85.328 oy = 1.52900087

dz = – 461.934 oz = 4.97311727

Keďže systém S-JTSK je mierkovo lokálne 
veľmi deformovaný, bola v druhom kroku na 
lokálnu transformáciu použitá metóda shift 
grid. Je založená na interpolácii reziduálnej 
zložky pre jednotlivé súradnice medzi systé-
mami S-JTSK, realizácia S-JTSK a S-JTSK/ 
05 z pravidelného gridu s krokom 200 m.

Natransformované mračno bodov sme 
skontrolovali na vybraných identických bo-
doch. Za identické body boli vybrané jed-
noznačne identifi kovateľné body, ako boli 
vrcholy dopravného značenia. Na miestach, 
kde to bolo možné v rámci bezpečnosti, bo-
li tieto body zamerané terestricky. Husto-
tu bodov sme v miestach križovaní diaľnice 
s mostnými objektmi doplnili o vybrané bo-
dy z terestrického skenovania. Vzhľadom na 
obmedzenú dostupnosť boli pre jednotlivé 
mračná realizované kontrolné body cca po 

Obr. 4 • Vyhotovený 3D model

Obr. 3 • Ukážka mračna
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500 m. Na prvom úseku sa výškové odchýl-
ky pre pravý jazdný pás pohybovali v rozme-
dzí – 3 až – 2 cm a pre ľavý jazdný pás – 
2 až – 1 cm. Pre úseky 7 až 9 sa výškové 
odchýlky pre pravý jazdný pás aj ľavý jazdný 
pás pohybovali v rozmedzí – 3 až – 2 cm.

Polohové odchýlky na všetkých kon-
trolných bodoch sa pohybovali v rozmedzí 
2 – 3 cm. Na základe odchýlok na kontrol-
ných bodoch sme mračná výškovo upravili 
o +2 cm. Takto upravené mračná slúžili ako 
podklad na spracovanie 3D kresby z jednot-
livých úsekov.

5.6 Nespevnené povrchy 
(lidarové skenovanie)

Na zameranie terénu na nespevnených po-
vrchoch bola využívaná metóda lidarového 
skenovania. Pre lidarové skenovanie bol po-
užitý komplexný systém Lidaretto. V závis-
losti od typu terénu bol zvolený nosič pre li-
darový systém:

–  dron (voľné terény mimo zastavaného 
územia a ciest),

–  vozidlo (terény v blízkosti komunikácií),
–  batoh (v zastavaných častiach a na 

miestach, kde nebol možný prístup 
autom).

Pri rekognoskácii terénu boli rozvrhnuté loka-
lity pre jednotlivé nosiče systému a umiest-
nenia kontrolných plôch. Následne bola na-
plánovaná optimálna trasa. V prípade dronu 
išlo hlavne o výber vzletovej a pristávacej plo-
chy a preverenie výškových prekážok, ako sú 
elektrické stĺpy, vysoká vegetácia a pod. Pri 
vozidle začiatočné miesto, priebeh komuniká-
cií a prípadných prekážok na nich, ako je pre-
vísajúca vegetácia pri komunikáciách, prípad-
ný podchod a pod. Po lidarovaní sa spraco-
vali dáta, ktoré boli realizované v niekoľkých 
krokoch. Výpočet trajektórie v programovom 
prostredí Inertial Explorer postprocesingom 
s využitím RINEX údajov služby Czepos. Po 
výpočte trajektórie sa pristúpilo k samotné-
mu generovaniu mračna bodov, realizované 
v softvéri Lidaretto Creator. Následne bolo 
mračno bodov v tomto softvéri očistené o zá-
kladné šumy a vyexportované do štandardné-
ho formátu LAS. Na spracovanie modelu ne-
spevneného povrchu bolo potrebné najskôr 
očistené mračno fi ltrovať a klasifi kovať, čo 
sa realizovalo v programovom prostredí 3D 

Obr. 5 • Ukážka spracovaného DMT

Obr. 6 • Ukážka mýtnej brány v DMT

Obr. 7 • Ukážka spracovaného DMT v tvare TIN-modelu

Obr. 8 • Ukážka spracovaného polohopisno-výškopisného plánu
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survey. Po automatickej klasifi kácii do jed-
notlivých skupín sa ďalej využívala základná 
skupina „ground“ ,ktorá bola manuálne kon-
trolovaná pomocou rezov. Následne bol z tej-
to skupiny vygenerovaný pomocný TIN-model 
s mriežkou 0,25 m × 0,25 m. Pre vytvorenie 
modelu bola zadaná podmienka, aby vrcho-
ly trojuholníkov generoval na základe výšky 
bodov v okolí 0,1 m. Tento model bol výško-
vo kontrolovaný, porovnávaný s kontrolným 
TIN-modelom vytvoreným na kontrolných plo-
chách v každej lokalite. Kontrolné plochy boli 
zamerané terestricky v rastri 1×1 m. Veľkosť 
každej kontrolnej plochy bola 5×5 m. Počet 
kontrolných plôch závisel od veľkosti spra-
cúvanej lokality a pohyboval sa v rozmedzí 
6 – 12. Výšková kontrola bola realizovaná 
porovnaním modelov vo vrcholoch kontrol-
ného TIN-modelu. V prípade, ak priemerné 
odchýlky na všetkých kontrolných plochách 
mali rovnaké znamienko, smer a veľkosť (prí-
klad: – 6; – 5; – 7; – 6; – 7; – 5 = priemer – 
6) bol pomocný model ground povrchu upra-
vený o výškovú korekciu zodpovedajúcu prie-
meru (teda +6 cm). Takto upravený pomocný 

8 Záver
 

S nástupom BIM riešení aj pri projektoch vý-
stavby dopravnej infraštruktúry bude nevy-
hnutnou súčasťou podkladov pre projekciu 
predrealizačné zameranie v oveľa vyššom 
stupni detailnosti a podrobnosti ako bolo 
zvykom. To si nevyhnutne vyžaduje dopl-
nenie klasických metód o použitie nových 
technológií umožňujúcich rýchly zber dát 
súčasne s dosiahnutím vysokej úrovne pod-
robnosti v relatívne krátkom čase.

Obr. 10 • Ukážka spracovanej DRS na podklade DMT „Dominanta 5. úseku – objekt 201 Most 
v km 66,220 cez rieku Skalicu“

Obr. 9 • Ukážka spracovanej DRS na podklade DMT „Dominanta 4 úseku – mimoúrovňová križovatka 
Lety“

Lektoroval:

Ing. Jozef Kožár
GEOKOD, s. r. o.

Ing. Martin Talarovič

Ing. Štefan Brnčík

Ing. Róbert Tréfa

GEOsys, s. r. o. a LAND Eye, s. r. o. 

model slúžil na vygenerovanie TIN-modelu 
v rastri 5×5 m, ktorý bol následne zapracúva-
ný do celkového DMT úseku.

6 Vyhotovenie kompletného DMT 
úseku

Vyhotovenie kompletného DMT bolo realizo-
vané v programovom prostredí Microstation. 
Vyhotovenie kompletného modelu pozostá-
valo z vyhotovenia TIN-modelu z terestrických 
meraní a jeho následného spojenia s čiastko-
vými TIN-modelmi vyhotovenými ostatnými 
technológiami. Kompletný DMT model pred-
stavoval jednotný model rozvrstvený na čiast-
kové modely mostných objektov, priepustov 
a portálových konštrukcií. Súčasťou dodáv-
ky bol aj komplexne spracovaný polohopisno-
-výškopisný plán v 3D obsahujúci všetky prv-
ky v samostatných vrstvách. Bol vyhotovený 
na podklade polohopisno-výškopisného plá-
nu spevnených povrchov, ktorý bol doplnený 
o prvky vyhotovené ostatnými metódami (3D 
línie, podrobné body a pod.).

7 Ukážky spracovanej DRS v grafickej úrovni LOD 100 
na podklade predrealizačného DMT
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK č. 23 – 42
 

Krátka správa Komory č. 23/2022 – 
GAKO 4/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.04.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti 4. číslo časopisu 
Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-4-2022-2/

 

Krátka správa Komory č. 24/2022 – 
Nesprávne zamerané adresné body
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.04.2022

Vážený člen Komory,
Komora prijala podnet od prispievateľa do 
OpenStreetMap.org, v ktorom sme boli upo-
zornení na opakovane nesprávne uvedené 
údaje adresných bodov aj s konkrétnymi prí-
kladmi. Adresný bod bol napr. odovzdaný 
v súradnicovom systéme JTSK, nebol trans-
formovaný, alebo boli uvedené stupne, mi-
núty a sekundy len za desatinnou čiarkou 
bez ich označenia, čo viedlo k omylu.
Pretože v daných prípadoch išlo o prácu au-
torizovaných geodetov a kartografov, upo-
zorňujeme vás na dodržiavanie zákona 
a vyhlášky o zameriavaní adresných bo-
dov.
Adresný bod sa vyjadruje v priestorových 
súradniciach geodetického referenčného 
systému, ktorým je Európsky terestrický 
referenčný systém 1989 s alfanumerickým 
kódom ETRS89 podľa § 3 ods. 3 zákona 
NR SR č. 125/2015, ktoré sa získavajú na 
základe zamerania adresného bodu. Dôle-
žité je, aby ste údaje odovzdávali v správ-
nej forme (spôsob zápisu), keďže pracovní-
ci miestnych úradov uvedú v registri adries 
údaje, aké im odovzdáte.
 

Krátka správa Komory č. 25/2022 – 
Historické informácie a štatistiky 
katastrálneho portálu KaPor
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.04.2022

Vážený člen Komory,
v nadväznosti na predchádzajúcu správu 
o postupnom ukončení katastrálneho portá-
lu KaPor vám preposielame historické infor-
mácie a štatistiky končiaceho katastrálneho 
portálu, ktorého služby boli nahradené nový-
mi portálmi ESKN a ZBGIS.
„Starý portál pod menom KaPor – ka-
tastrálny portál bude nahradený modernej-
šími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05. 
2022“
Kolegovia z rezortu, vážení členovia Komo-
ry, dovoľujeme si trocha obšírnejšie infor-
movať o histórii a štatistikách končiaceho 
starého katastrálneho portálu KaPor, ktoré-
ho služby boli nahradené novými portálmi 
ESKN a ZBGIS, o čom odborná i laická ve-
rejnosť bola už informovaná.
Paralelná existencia viacerých portálov na 
dátach katastra nehnuteľností bola v minu-
losti vytknutá MFSR ako neefektívne vy-
nakladanie prostriedkov a aj preto sa s ním 
musíme po dopracovaní všetkých jeho slu-
žieb na portáli ESKN a ZBGIS ako riadni 
hospodári rozlúčiť.

Garancia prevádzky portálu KaPor a aktuali-
zácie dát https://www.katasterportal.sk/ka-
por/ bude ukončená 30.04.2022.
Nový portál ESKN https://kataster.skgeode-
sy.sk/eskn-portal/ poskytuje služby na vy-
hľadávanie informácií o nehnuteľnostiach, 
vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, 
umožňuje elektronickým spôsobom vykonať 
katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, 
opravu chyby a pod.), elektronicky vyžiadať 
informácie z katastra nehnuteľností (výpis 
z LV, kópia z katastrálnej mapy a pod.) na 
právne účely a aj rôzne ďalšie služby.
Po 30.04.2022 nebude možné Oznámenie 
o návrhu na vklad na portáli KaPor vytvoriť. 

Táto služba je už od 01.04.2022 dostupná 
na Portáli ESKN (služba č. 59).

Z histórie katastrálneho portálu – KaPor
Jeden z prvých verejných portálov štátnej 
správy bude od 01.05.2022 defi nitívne vyp-
nutý po 19 rokoch svojej existencie.
Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale 
aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov 
hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj 
v oblasti bankovníctva, realít, poľnohospo-
dárstva a doteraz ho využívali notári, exekú-
tori, znalci, ale aj mnohí iní ľudia.

Od začiatku roku 2022 služby, ktoré posky-
tuje, sú paralelne aj na portáli ESKN – elek-
tronické služby katastra nehnuteľností a aj 
na portáli ZBGIS.
Bol súčasťou Informačného systém katastra 
nehnuteľností (ISKN), ktorý je jedným z ďal-
ších pilierov IS GKK.
V čase veľkého rozmachu elektronizácie za-
čiatkom roka 2000 bolo ďalšou nevyhnut-
nou službou vytvorenie katastrálneho por-
tálu – publikovanie údajov KN na internete.
GKÚ preto zabezpečil túto úlohu, vyplývajú-
cu pre rezort zo zákona o Informačnom sys-
téme verejnej správy a z požiadavky, vyplý-
vajúcej z elektronizácie štátnej a verejnej 
správy. Je prevádzkovateľom jedného z naj-
rozsiahlejších portálových riešení v prostre-
dí internetu v rámci SR, reprezentovaného 
Katastrálnym portálom – KaPor. Vytvorením 
aplikácie bola na základe zmluvy poverená 
fi rma NESS Czech, s. r. o ako autor pôvod-
nej aplikácie.

V čase tvorby katastrálneho portálu bol re-
gister KN najväčším registrom a patril me-
dzi tri základné registre štátu spolu s regis-
trom ekonomických subjektov a registrom 
obyvateľov.
Od februára 2004 do augusta 2007, čiže 
43 mesiacov bol portál prevádzkovaný ako 
platená služba a používalo ho vyše 10 000 
aktívnych užívateľov.
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Uvedený projekt bol ocenený významnou 
cenou INEKO, ktorú udelil Inštitút pre eko-
nomické a sociálne reformy a takisto získal 
cenu za 2. miesto ITAPA 2004 – najlepší 
IT projekt vo verejnej správe na Slovensku 
v kategórii Nové služby. 01.09.2007 bol 
uvedený do prevádzky bezplatný Katastrál-
ny portál, ktorý je jedným z najrozsiahlej-
ších portálových riešení na internete v rám-
ci SR.
Od septembra 2009 bolo zavedené podanie 
o zamýšľanom návrhu na vklad elektronic-
kou formou. Katastrálnymi odbormi okres-
ných úradov bolo v rámci konania spracova-
ných 630 000 oznámení o návrhu na vklad 
(do 01.10.2018 ako oznámenie o zamýšľa-
nom návrhu na vklad).

„Od 01.06.2014 do 31.07.2021 katastrál-
ne pracoviská vybavili 170 438 elektronic-
kých výpisov z listov vlastníctva na právne 
účely pre IOM Slovenskej pošty prostred-
níctvom systému správy požiadaviek KaPor.
Po roku 2017 je evidovaný klesajúci trend 
používania Katastrálneho portálu KaPor, 
a to z dôvodu nasadenia nových portálov 
ESKN a ZBGIS do praxe.
Na základe zmluvného vzťahu pre oprávne-
né osoby – colné a daňové úrady, úrady prá-
ce a sociálnych vecí, policajný zbor, exekú-
torov, notárov a súdy – je umožnený prístup 
s rozšíreným vyhľadávaním v rámci celej SR.
Aj tento projekt bol ocenený na spoločen-
skom večeri IT GALA v kategórii IT Projekt 
roka 2008. Komisia ocenila prínos projektu 
pre občanov, vysokú používateľnosť služby 
a fakt, že ide o jednu z prvých e-služieb pre 
verejnosť, ktorá prispieva k zvýšeniu právnej 
istoty vlastníkov nehnuteľností.
EPITAF:
KaPor zohral pred 19 rokmi významnú úlo-
hu pri eletronizácii a stransparentňovaní 
slovenskej spoločnosti a zaslúžene bude 
patriť do dejín slovenskej elektronizácie 
ako jeden z tých významných a vydare-
ných projektov, ktorý slúžil odbornej a širo-
kej verejnosti skoro 20 rokov. Jeho služby 
sú plnohodnotne nahradené na modernej-
ších portáloch ESKN a ZBGIS, ktoré teraz 
ponesú vlajku rozvoja elektronizácie v rezor-
te geodézie kartografi e a katastra, aby spĺ-
ňal kritériá 21. storočia.

Dôležité linky na portáli ESKN:
Portál ESKN: https://kataster.skgeodesy.
sk/eskn-portal

Vyhľadávanie údajov z katastra 
nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.
sk/eskn-portal/vyhladavanie
Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom 
(Lustrácie): https://kataster.skgeodesy.sk/
Lustracie
Oznámenie o návrhu na vklad: https://
kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ext/
oznamenie_o_navrhu_na_vklad
Zoznam všetkých služieb portálu ESKN: 
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/
uplny-zoznam
Pre prácu s mapou použite Mapový klient 
ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/
mkzbgis, prípadne priamo tému katastra 
nehnuteľností: https://zbgis.skgeodesy.sk/
mkzbgis/sk/kataster.
Tu je sprístupnená aj služba kópia katastrál-
nej mapy alebo mapy určeného operátu, 
ktorú je možné vytlačiť.
Upozornenie na nahradenie služieb staré-
ho portálu KaPor novými portálmi ESKN 
a ZBGIS na webe ÚGKK SR:
http://www.skgeodesy.sk/fi les/sk/
slovensky/ugkk/kaporoznam.pdf
 

Krátka správa Komory č. 26/2022 – 
Spustenie novej webovej aplikácie AKO vo 
verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu)
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.05.2022

Vážený člen Komory,
krátkou správou vás informujeme o spustení 
novej webovej aplikácie Úradu geodézie, kar-
tografi e a katastra SR AKO vo verzii 3.0 (Atri-
búty katastrálneho operátu), ktorá ponúka 
informácie o zložení katastrálnych máp, ich 
kvalite, pôvode a presnosti. Jej súčasťou je 
nový balík OPEN DATA – vektorové katastrál-
ne mapy s implementovanou funkcionalitou 
na sťahovanie vektorových údajov katastra 
nehnuteľností – vektorových katastrálnych 
máp vo formáte GeoPackage (gpkg).

Tlačová správa:
Úrad geodézie, kartografi e a katastra 
(ÚGKK SR) zverejnil ako OPEN DATA vek-
torové katastrálne mapy. 
Koncom apríla bola do prevádzky spustená 
nová verzia webovej aplikácie AKO vo verzii 
3.0 (Atribúty katastrálneho operátu) a jej sú-
časťou je nový balík OPEN DÁT.
Aplikácia AKO vyhotovená len vo vlastnej ré-
žii Výskumného ústavu geodézie a karto-
grafi e Bratislava pod vedením riaditeľa Ing. 

T. Kubasáka ponúka informácie o zložení ka-
tastrálnych máp, ich kvalite, pôvode a pres-
nosti.
Je určená primárne pre odbornú verejnosť, 
ktorá s mapovými údajmi a súvisiacim ope-
rátom katastra nehnuteľností pracuje.
S potešením oznamujeme, že sme zverejni-
li OPEN DATA vektorové katastrálne mapy 
v aplikácii AKO vo verzii 3.0, kde je imple-
mentovaná funkcionalita k sťahovaniu vek-
torových údajov katastra nehnuteľností – 
vektorových katastrálnych máp vo formáte 
GeoPackage (gpkg).
Opis štruktúr dátového balíčka je priamo 
na stránke https://ako.vugk.sk/Structure. 
K dispozícii sú parcely registra C, parcely re-
gistra E s vybranými atribútmi a katastrálne 
územia.
Údaje je možné vygenerovať prostredníc-
tvom aplikácie pre vybrané katastrálne úze-
mie.
Aplikácia po vytvorení balíčka odošle link na 
užívateľom zadanú emailovú adresu, z ktoré-
ho sa dajú údaje stiahnuť.
V súčasnosti sa údaje aktualizujú v trojme-
sačných intervaloch.
K tomuto riešeniu sme pristúpili z dôvodu 
rýchleho naplnenia požiadaviek odbornej 
verejnosti.
Systematické riešenie pre poskytovanie 
údajov bude zabezpečované prostredníc-
tvom vývoja komplexnej platformy pre Open 
Data v rámci rozvoja ESKN.
Dúfame, že tieto OPEN DATA potešia nielen 
odborníkov a želáme si, aby boli čo najviac 
využívané.
 

Krátka správa Komory č. 27/2022 – 
GaKO 5/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti 5. číslo časopisu 
Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-5-2022/
 

Krátka správa Komory č. 28/2022 
– Vyhláška č. 162/2022, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR 
č. 293/2008 Z. z. 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.05.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti Vyhlášku Minis-
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terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺ-
ňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu od-
bornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skú-
šobnej komisie a o osvedčení o získaní opráv-
nenia na projektovanie pozemkových úprav.
Dátum účinnosti: 01.06.2022
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-
Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2022/162/vyhlasene_
znenie.html
 

Krátka správa Komory č. 29/2022 – 
GaKO 6/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.06.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti 6. číslo časopisu 
Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-6-2022/
 

Krátka správa Komory č. 30/2022 – 
Seminár A.G.K.2022 
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
29.06.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti seminár pre au-
torizovaných geodetov a kartografov orga-
nizovaný v spolupráci s Katedrou geodézie 
SvF STU v Bratislave.
Seminár A.G.K.2022 – Stavebná fakulta 
STU v Bratislave (stuba.sk)

Krátka správa Komory č. 31/2022 – 
GaKO 7/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.07.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti 7. číslo časopisu 
Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-7-2022/
 

Krátka správa Komory č. 32/2022 – 
odporúčanie postupu pri opravách chýb 
pre KO OÚ 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.07.2022

Vážený člen Komory,
od podpredsedu ÚGKK SR vám preposiela-

me odporúčanie postupu pri opravách chýb 
pre KO OÚ:

Odporúčanie postupu pri oprave chyby 
v katastri nehnuteľností
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s apli-
kačnou praxou v súvislosti s opravou chy-
by v katastri nehnuteľností a podnetov za-
slaných na Úrad geodézie, kartografi e 
a katastra SR (ÚGKK) si vás dovoľujeme 
požiadať o zvýšenú súčinnosť so zhotoviteľ-
mi technických podkladov na opravu chy-
by v katastri nehnuteľností pri konaniach 
o opravách chyby.
Ak nejde o jednoznačný prípad, uvedenú sú-
činnosť odporúčame realizovať prostredníc-
tvom pracovného stretnutia, ktoré bude zor-
ganizované po doručení podnetu návrhu na 
opravu chyby s vyhotoviteľom a autorizač-
ným overovateľom technického podkladu. 
Na uvedenom pracovnom stretnutí sa na-
vrhne a prejde postup a riešenie opravy chy-
by s požiadavkami na technický podklad na 
opravu chyby v zmysle ustanovení usmer-
nenia úradu č. USM_UGKK SR_1/2022, 
z 10.03.2022 na opravu podrobných bo-
dov a výmer parciel registra „C“ a parciel 
registra „E“. Uvedenú iniciatívu Úrad vníma 
ako možný spôsob urýchlenia opráv chýb 
v katastrálnom operáte vzhľadom na to, že 
oprava chýb v katastrálnom operáte je spo-
ločným záujmom komerčného sektora, ako 
aj rezortu ÚGKK a štátnej správy na úseku 
katastra. Nie je vhodné riešiť opravy opako-
vanou korešpondenciou s navrhovateľom 
a stanovovať dodatočné podmienky a kri-
tériá, čo vyvoláva dodanie ďalších technic-
kých podkladov a zbytočné prieťahy v rieše-
ní problému.
 

Krátka správa Komory č. 33/2022 – 
Nová webová stránka Komory
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.08.2022

Vážený člen Komory,
ako ste už boli informovaní aj na VZ Komory 
v správe predsedu predstavenstva Komory 
prof. Alojzom Kopáčikom, PhD., od minulé-
ho roka prebiehala inovácia webového síd-
la Komory, pretože pôvodne využívané pro-
stredie nepodporovalo množstvo funkciona-
lít, ktoré moderná správa stránok vyžaduje.
Migrácia údajov z pôvodných stránok sa 
ukončila a pristúpili sme k spusteniu nových 
stránok.

Novinkou je tzv. Zóna pre členov Komory, 
v ktorej budú zverejnené informácie určené 
len členom Komory. Ak ste sa v minulosti re-
gistrovali na starý web, vaše prihlasovacie 
údaje platia a ste zaregistrovaný, viete ich 
zadať cez login. Ak si údaje nepamätáte, ob-
ráťte sa na kanceláriu Komory.
Veríme, že naša nová webová stránka bude 
spĺňať vaše predstavy.
 

Krátka správa Komory č. 34/2022 – 
GeoKARTO 2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.08.2022

Vážený člen Komory,
Kartografi cká spoločnosť Slovenskej repub-
liky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Ko-
menského v Bratislave, Geografi cký ústav 
Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporia-
dajú medzinárodnú konferenciu GeoKAR-
TO 2022 v dňoch 8. – 9. septembra 2022 
v Bratislave.
Konferencia je so zameraním na aktuálne 
otázky a trendy teórie a praxe kartografi e, 
geoinformatiky a geodézie.
Prihlásenie účastníkov a príspevkov bude 
prebiehať prostredníctvom online formulára 
na adrese:
https://fyzgis.fns.uniba.sk/geokarto2022
 

Krátka správa Komory č. 35/2022 – 
GaKO 8/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.08.2022

Vážený člen Komory,
dávame Vám do pozornosti 8. číslo časopi-
su Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-8-2022/

Krátka správa Komory č. 36/2022 
– Predbežný program konferencie 
GeoKARTO 2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.08.2022

Vážený člen Komory,
ku krátkej správe č. 34/2022 doplňujeme 
predbežný program konferencie GeoKAR-
TO 2022, ktorá sa uskutoční 08. – 09. sep-
tembra 2022 v Bratislave.
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Krátka správa Komory č. 37/2022 – 
Program seminára A.G.K. 2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.08.2022

Vážený člen Komory,
v prílohe vám posielame pozvánku a program 
seminára AGK 2022, ktorý sa bude konať 
13.09.2022 v priestoroch Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave.
 

Krátka správa Komory č. 38/2022 – 
Konferencia TATRY 2022 Globálna 
geodézia a geoinformatika – 70 rokov 
katedry KGGI
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.08.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti konferenciu 
TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinfor-
matika – 70 rokov katedry KGGI, ktorá sa 
bude konať 24. – 25.11.2022 v hoteli SO-
REA TRIGAN**** na Štrbskom Plese.
Bližšie informácie uvádza doc. Ing. Ďuračio-
vá, PhD. nižšie.

Milí priatelia, kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na konferenciu TAT-
RY 2022 Globálna geodézia a geoinforma-
tika – 70 rokov katedry KGGI, ktorá sa bu-
de konať 24. – 25.11.2022 v hoteli SOREA 
TRIGAN**** na Štrbskom Plese. Konferen-
cia nadväzuje na odborné podujatia vo Vy-
sokých Tatrách organizované Slovenskou 
spoločnosťou geodetov a kartografov (SS-
GK), Katedrou globálnej geodézie a geoin-
formatiky (KGGI, predtým Katedra geodetic-
kých základov) Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave a Geodetickým a kartografi ckým 
ústavom Bratislava. Uvítame na nej aj váš 
príspevok a radi ho zaradíme do programu 
konferencie. Termín na podávanie abstrak-
tov je do 15.09.2022, ďalšie informácie náj-
dete v priloženej pozvánke alebo na stránke 
konferencie:
https://www.ssgk.sk/Tatry2022.htm
 

Krátka správa Komory č. 39/2022 – 
Zákon NR SR o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti novelu záko-
na č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatre-

niach na usporiadanie vlastníctva k pozem-
kom, platnú od 01.09.2022, hlavne jej tretiu 
časť – Opatrenia proti drobeniu pozemkov, 
§§ 21, 23 ods. 1.:
„Ak tento zákon neustanovuje inak, nemô-
že na základe právneho úkonu alebo roz-
hodnutia súdu o usporiadaní spoluvlastníc-
tva alebo rozhodnutia o dedičstve vznik-
núť rozdelením jestvujúcich pozemkov 
uvedených v § 21 ods. 1 pozemok men-
ší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodár-
sky pozemok, alebo pozemok menší ako 
5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.“
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-
Lex: 180/1995 Z.z. – Zákon Národnej rady 
Slovenskej r... – SLOV-LEX
 

Krátka správa Komory č. 40/2022 – 
Pozvánka na 29. SGD 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.09.2022

Vážený člen Komory,
dovoľujeme si vás pozvať na 29. slovenské 
geodetické dni.
Pripravujeme ich v zaužívanej forme, pre-
zenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou 
geodetickej techniky a so spoločenským ve-
čerom.
Upozorňujeme na zmenu tradičného termí-
nu, v tomto roku sa uskutočnia v dňoch 26. 
– 27.10.2022, t. j. streda a štvrtok.
Miesto konania zostáva v Žiline, Holiday 
Inn.
V prílohe prikladáme pozvánku a prihlášku, 
ktorú doručte do kancelárie Komory do 
14.10.2022.
Web: https://komora.sk/aktualne-
podujatia/29-slovenske-geodeticke-dni/
Odborný program je zostavený tak, aby ste 
sa dozvedeli o aktivitách Komory a ÚGKK 
SR, odznejú informácie legislatívneho a ka-
tastrálneho odboru Úradu a Výskumného 
ústavu GaK v Bratislave. Nové technológie 
budú prezentované v rámci štandardného 
bloku venovaného ich uplatňovaniu v praxi.
Druhý deň konferencie bude venovaný pô-
sobeniu geodetov na významných stavbách.
Vystavovatelia využijú pre ponuku svojich 
produktov a služieb štandardný priestor ho-
tela.
Srdečne vás pozývame v mene organizač-
ného výboru a odborných garantov, ktorí pre 
vás pripravujú 29. SGD.
 

Krátka správa Komory č. 41/2022 – 
GaKO 9/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.09.2022

Vážený člen Komory,
dávame vám do pozornosti 9. číslo časopisu 
Geodetický a kartografi cký obzor.
https://egako.eu/cs/gako-9-2022/
 

Krátka správa Komory č. 42/2022 – 
Dotazník k pripravovanej smernici 
na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc 
pozemkov
autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia 
Komory, 05.10.2022

Vážený člen Komory,
z dôvodu tvorby novej Smernice na vyhoto-
venie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov (ďalej „Smernica“) si vás 
dovoľujeme vyzvať na zodpovedanie 5 otá-
zok, ktoré sú dôležité pre počiatočné rie-
šenia Smernice. Dotazník nie je anonymný, 
preto prosíme na začiatku dotazníka vyplňte 
číslo autorizačného oprávnenia.
Na zjednodušenie vypĺňania posielame do-
tazník vo formáte PDF aj DOCX. Vyplnený 
dotazník (na zabránenie prepisu ho uložte 
vo formáte PDF) pošlite na mailovú adresu : 
smernica.komora@gmail.com
Termín prijímania vyplneného dotazníka je 
stanovený do 10.10.2022.
Ďakujeme za spoluprácu. 
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Český svaz geodetů a kartografů
a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

si Vás dovolují pozvat na 

14. mezinárodní konferenci
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ

pod záštitou Mgr. Martina Kupky – ministra dopravy ČR a Ing. Andreje Doležala – ministra dopravy a výstavby SR

která se koná
ve dnech 11. – 12. 10. 2022

v Praze, Hotel Belvedere Praha-Letná

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 
a dále je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení a organizací ČSGK, KGaK SR, SŽ, s. o., SSGK

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 12.10.2022

09:00 – 10:50 4.blok přednášek

– Karel ŠTENCEL (ČÚZK, ČR)
Realizace Digitálních technických map a Digitální mapy veřejné správy

– Libor VAVREČKA, Veronika VYBÍRALOVÁ (SŽ, s. o., ČR)
Úlohy železniční geodézie v zajišťování provozuschopnosti a digitalizaci 
infrastruktury

– Kamil ALFERI, Martina POLÁKOVÁ (ŘSD, ČR)
Vývoj geomatiky v silniční dopravě z pohledu ŘSD 

– Jana IŽVOLTOVÁ, Róbert SÁSIK (ŽU v Žiline, SR)
Špecifi ká spracovania 3D modelu Chmarošského viaduktu 

– Ondřej Vystavěl, Jiří Bureš (VUT v Brně, ČR)
Případová studie přepracování DSPS železniční stavby do prostředí BIM

10:50 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:20 5. blok přednášek

– Firemní prezentace – Gefos, a. s.
– Štefan BRNČÍK, Martin TALAROVIČ, Róbert TRÉFA, (GEOsys, s. r. o. a LAND Eye, 

s. r. o., SR)
Využitie kombinácie nových technológií a klasických metód pri zameraní nových 
a existujúcich úsekov diaľnic a vyhotovenie DMT ako podkladu pre projektovanie 
v BIM

– Jiří SLÁMA (Geopont3D, ČR), Ladislav BÁRTA (VUT v Brně, ČR)
Využití moderních technologií při kontrole geometrických parametrů staveb ŘSD 
ČR 

– Michal DOLEŽAL, Richard SZABÓ (TERRAcontrol, s. r. o., SR)
Vybudovanie mosta na diaľnici D1 technológiou APS z pohľadu geodeta 
zhotoviteľa 

– Petr JAŠEK (GK Nedoma a Řezník, ČR)
Zkušenosti s měřením silničních staveb pomocí skenovacího vozidla

– Jiří BUNEŠ (PRAGOPROJEKT, a. s.)
Informační modelování a rozbory přesností v silničních stavbách

13:20 – 13:30 Ukončení konference
13:30 – 14:30 Oběd

ÚTERÝ 11.10.2022

10:00 – 11:00 Prezence účastníků
11:00 – 11:30 Zahájení konference
11:30 – 12:40 1. blok přednášek

– Zbyněk HOŘELICA(SFDI, ČR)
Financování dopravní infrastruktury

– Miroslav VEVERKA (ŘSD, ČR)
Výhled rozvoje dálniční sítě a vize silniční sítě ČR po roce 2050

– Tomáš SLAVÍČEK (SUDOP PRAHA, a. s., ČR)
Vize železnice ČR po roce 2050

12:40 – 14:00 Přestávka na oběd
14:00 – 15:30 2. blok přednášek

– Martin ŠVEHLÍK, Jan HLOUŠEK (SŽ, s. o., ČR)
Příprava vysokorychlostních tratí, role geodézie

– Lubomír FOJTŮ (Ředitelství vodních cest, ČR)
Realizované a plánované projekty ŘVC ČR

– Václav ČADA (ZČU v Plzni, ČR)
Nové potřeby geomatiky v rámci rozvoje společnosti

– Radomír HAVLÍČEK, Libor VAVREČKA (SŽ, s. o., ČR)
Železniční geodézie v podmínkách Správy železnic v období mezi konferencemi

15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:30 3.blok přednášek

– Firemní prezentace – Geotronics
– Štefan LUKÁČ (LIPG, s. r. o., SR)

Rámcový návrh systémového legislatívneho riešenia dlhodobého technicko-
bezpečnostného monitoringu na diaľničných mostných objektoch v SR

– Jiří FUCHS (RIGES, s. r. o., ČR)
Bezpečnostní monitoring staveb D6 Lubenec a D3 310 tunel Pohůrka

– Imrich LIPTÁK, Tomáš PRIBUL, Marek KOŽA, Jozef KOŽÁR (GEOKOD, s.r.o., SR)
Monitorovanie pretvorenia bratislavských mostov pomocou optovláknových 
meracích systémov

– Jiří LECHNER (VÚGTK, v. v. i., ČR), Jiří RUMLER (ALIMEX, s. r. o., ČR)
Aplikace on-line monitorovacího systému na nové mostní lávce v Hradci Králové

17:30 – 17:3 Ukončení jednacího dne
od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER, RAUT
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Milé dámy, vážení páni!

Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov (KGaK) na svojom 
rokovaní 19.05.2022 prijalo uznesenie, v ktorom súhlasí s uskutoč-
nením 29. slovenských geodetických dní (SGD) pod gesciou KGaK 
v Žiline, v hoteli Holiday Inn, v termíne 26. – 27.10.2022, v zaužívanej 
forme dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky a spo-
ločenským večerom.

Cieľom predstavenstva KGaK aj nás, členov organizačného výboru 
a odborných garantov podujatia, je vytvoriť po dvoch rokoch príjemný, 
priateľský priestor na získanie nových odborných poznatkov a infor-
mácií, ale aj prostredie na obnovenie ľudských kontaktov geodetickej 
a kartografi ckej komunity.

Budeme radi, ak sa nám podarí poskytnúť účastníkom, kolegom, spo-
lužiakom a obchodným partnerom možnosť precítiť sviežosť života.

29. slovenské geodetické dni

STREDA – 26. október 2022

930 – 945  Otvorenie 29. slovenských geodetických dní

945 – 1115 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov 
 
– KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov

Z činnosti Komory geodetov a kartografov

– MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografi e a katastra SR

1115 – 1145 Prestávka

1145 – 1300 AKTUÁLNE TÉMY REZORTU ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant Ing. Vladimír Raškovič
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
 
– FOJTL, M. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR

Otvorené údaje ÚGKK SR

– ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Obmedzenia verejnosti katastra nehnuteľností v kontexte práva na 
ochranu súkromia

– KUBASÁK, T. – Výskumný ústav geodézie a kartografi e v Bratislave
Úloha VÚGK pri poskytovaní údajov katastra nehnuteľností

– KUBASÁK, T. – LESŇÁK, M. – Výskumný ústav geodézie a kartografi e 
v Bratislave
Tvorba VKMi transformáciou, kontrola máp

– LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
Skúsenosti s tvorbou VKMi

 
1300 – 1400 Obed

PROGRAM 29. slovenských geodetických dní 26. – 27. október 2022, Žilina

1400 – 1500 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII 
A KARTOGRAFII 
3. blok – Prvá časť
Odborný garant doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 
– BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.

Novinky od Leica geosystems

– TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s. r. o.
Novinky TOPCON 

– SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Nové produkty značiek GEOMAX, South, FOIF

1500 – 1530 Prestávka

1530 – 1630 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII 
A KARTOGRAFII 
3. blok – Druhá časť
Odborný garant doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
 
– PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.

Prínos k zvýšeniu kvality pre letecké a mobilné mapovanie – Vexcel, 
Riegl, Applanix a Bentley/Orbit

– HALUPKA, P. – 3GON Slovakia
Praktické využitie dronov a hromadných dát v každodennej geodézii

– MIKUŠ, M. – ArcGeo
Výhody systému ArcGIS pre geodetov

– SLOVÁK, M. – GS SOFT
GS SOFT – nové softvérové možnosti (aj) pre geodetov

 
1630 – 1700 Diskusia

1700 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 29. SGD
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ŠTVRTOK – 27. október

900 – 1030 PÔSOBENIE GEODETOV NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH
4. blok – Prvá časť
Odborný garant doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

– HUDEC, M. – KRŠIAK, M.
Inovácia a modernizácia plavebných komôr na vodnom diele Gabčí-
kovo

– KUBÍK, A. – BELKO, M. – KRUPEC, M.
D1 Hubová Ivachnová

– SEMAN, P.
D1 obchvat Prešova

– PORUBEC, J.
D1 Hričovské Podhradie – Višňové

– KRIŽ, P. – KRUPEC, M.
D1 Višňové – Dubná Skala

– MATIAŠ, M.
D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec 

– SZABÓ, R.
R2 Kriváň – Mýtna

– NOVÁK, M. – MATIAŠ, M.
R2 Mýtna – Lovinobaňa

 
1030 – 1100 Prestávka

1100 – 1215 PÔSOBENIE GEODETOV NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH
4. blok – Druhá časť
Odborný garant doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

– DOLEŽAL, M.
D1-D4 časť obchvat Bratislavy

– ŠPAČEK, M.
D4/R7 – obchvat Bratislavy

– HOLÍČEK, V.
ŽSR Púchov – Považská Teplá 

– SKUKALÍK, M.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 
Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa – Poprad (mimo) – Lučivná

– PRAŽIENKA, J.
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krás-
no nad Kysucou (mimo), 3.etapa Čadca  (mimo) – št. hr. SR/ČR

– JANÍČEK, M.
ŽSR uzol Žilina

– TALAROVIČ, M.
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna 
hranica SR/ČR

 
1215 – 1230 Diskusia a ukončenie 29. SGD

1230 – 1400 Obed

VYBER SI TO NAJLEPŠIE.
geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105
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n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Viac informácií o prístroji LEICA ZENO FLX100 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, fi rme GEOTECH Bratislava, s. r. o., 
na tel. čísle 0903 443 981, alebo na www.geotech.sk.

Výrobca geodetických prístrojov Geomax 
priniesol v priebehu tohto roka nový GNSS 
prijímač Zenith06. Je to najmenší a najľahší 
prijímač, aký vôbec kedy Geomax vyrobil. Má 
hmotnosť iba 340g a rozmery 139×81×31 mm. 
Svoje využitie nájde nielen v GIS, ale aj 
v geodézii pri mnohých prácach. Výrobca uvádza 
presnosť v sieťovom riešení RTK pre polohu 
20 mm + 1 ppm a pre výšku 30 mm + 1ppm. 
Na účely GIS sa dá používať aj s praktickým 
puzdrom, ktoré si merač pripevní na rameno 
ruky. Pri presnejších prácach sa Zenith06 uchytí 
cez závit štandardným stúpaním 5/8“ na 
bežnú GNSS výtyčku. Zároveň ide o cenovo 
najdostupnejšie GNSS od Geomaxu, ktoré 
prekvapí svojím vysokým výkonom, vďaka plnej 
podpore satelitných systémov GPS/GLONASS/
Galileo/BeiDou/QZSS/SBAS a vysokej 
aktualizačnej frekvencii až 10Hz.

Nový GNSS prijímač GEOMAX Zenith06

Viac informácií nájdete na: www.geoteam.sk , www.geomax-positioning.com alebo obchod@geoteam.sk.

Pracovná výdrž prístroja v režime RTK 
na jedno nabitie je viac než 20 hodín, čo 
zabezpečuje 6.12Ah Li-Ion batéria. Jednou 
z mála nevýhod tohto prijímača je, že 
nepodporuje statické meranie na spracovanie 
postprocesingu a nemá UHF rádio.

Prístroj sa dá ľahko ovládať pomocou 
kontrolnej jednotky Geomax ZeniusX, alebo 
tabletu Geomax Zenius800, prípadne 
vlastným odolným zariadením pracujúcim 
pod operačným systémom Android cez poľný 
softvér X-PAD Ultimate. Mobilné dáta potrebné 
pre režim RTK zabezpečuje GSM modem 
kontrolnej jednotky. Ak potrebujete GNSS 
s náročnejšími parametrami, od Geomaxu 
máte na výber Zenith16, alebo vlajkovú loď 
Zenith60.

LEICA ZENO FLX100 – SMART GNSS PRIJÍMAČ

Presné polohové dáta sú dôležitá komodita pri rozhodnutiach, bez ohľadu na druh 
odvetvia, v ktorom sa vyžadujú.

Leica Zeno FLX100 smart GNSS prijímač zbiera veľmi presné priestorové dáta 
jednoduchým a fl exibilným spôsobom, aby ste mohli svoju prácu robiť tak, ako 
vám najviac vyhovuje.

Univerzálny držiak vám umožní spojiť FLX100 s vaším vlastným smartfónom ale-
bo tabletom. Pre najvyššiu cm presnosť stačí použiť geodetickú výtyčku a prijímať 
RTK korekcie zo siete SmartNet alebo SKPOS.

Leica FLX100 je fl exibilným riešením od vášho spoľahlivého partnera.

 
LEICA ZENO FLX100 – SMART GNSS PRIJÍMAČ: 

• Centimetrová presnosť s kompaktným 
GNSS prijímačom: Skutočný multifrekvenčný 
príjem s horizontálnou presnosťou <2 cm 
v ultrakompaktnom formáte.

• Vytvorte si vlastný mapovací prístroj: Spojte 
FLX100 so svojím mobilným telefónom a vytvorte 
merací prístroj, ktorý splní vaše požiadavky.

• Použite ľubovoľné mobilné zariadenie s Android 
alebo Windows: FLX100 je kompatibilný s mobilnými 
zariadeniami s operačnými systémami Windows 
alebo Android.

• Odolný a vyrobený pre prácu v náročnom teréne: 
Budete pripravení na najťažšie pracovné podmienky. 
FLX100 je odolný voči vode, prachu a pádom z výšky 
1,2m.
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Predstavujeme najnovšiu, najrýchlejšiu a cenovo najdostupnejšiu 3D kameru s LIDAR Matterport Pro3

V čom je výnimočný?
Trimble R780 disponuje najmodernejšou technológiou spracovania signálov 
Trimble ProPoint®. Túto technológiu vyvíjali poprední inžinieri v Mníchove, Nemecku 
a Kalifornii. ProPoint® efektívnejšie spracúva všetky družicové systémy. Poskytuje 
kvalitnejšie spracovanie nízko letiacich družíc. Lepšie vyhodnocuje odrazené signály 
ovplyvňujúce presnosť merania, vďaka čomu budete môcť merať aj na miestach, na 
ktorých to doteraz nebolo možné, ako sú napríklad zarastené oblasti, parky, zastavané 
územia. Výrazne odpadá nevyhnutnosť využívať totálnu stanicu.
Výnimočnou vlastnosťou je aj technológia xFill. Dá sa s ňou merať aj po výpadku inter-
netového signálu vďaka RTX korekciám zasielaným cez L-band signál z geostacionár-
neho satelitu. Práve zásluhou udržania fi xácie po výpadku internetu viete bez zbytoč-
ného čakania a hľadania internetového signálu merať na miestach so zlým pokrytím 
internetového signálu, ako sú oblasti lesov, resp. odľahlé obce. So štandardným GNSS 
prijímačom by sa hneď po výpadku internetu vaše meranie skončilo.

Pokročilá IMU technológia pre meranie a vytyčovanie s náklonom
Trimble R780 má moderný IMU systém, ktorý zabezpečuje veľmi presné meranie 
a vytyčovanie s náklonom. Vďaka nemu sa odstraňuje nevyhnutnosť urovnávania 
výtyčky, čo rapídne šetrí čas najmä pri vytyčovaní. Meranie je taktiež bezpečnejšie, 
najmä ak meriate počas premávky alebo sa bod nachádza na zle prístupnom mieste. 
Odmerať alebo vytýčiť môžete roh budovy, spodok obrubníka, bod za plotom, pod 
autom, v šachte, na zle prístupnej skale či múre a pod. V presnosti odmeraného bodu 
je zahrnutá aj presnosť IMU systému (RTK+IMU). Navyše systém sám monitoruje 
presnosť IMU systému, takže ak by po dlhšom čase vykazoval vyššie odchýlky, sám 
vás vyzve na kalibráciu IMU, ktorú hravo zvládnete pomocou softvéru Trimble Access.

Najvšší výkon so softvérom Trimble Access 2022
Ak chcete dosiahnuť najvyššiu efektivitu, využite softvér Trimble Access v moderných 
kontrolných jednotkách Trimble. Softvér je vždy v plnej verzii so všetkými metódami 
merania, vytyčovania a výpočtov COGO. Pre IMU bola vyvinutá nová metóda merania 
„Meranie Hz odsadenia s náklonom“, kde si neprístupný bod odmeriate pomocou 
bodu odmeraného s náklonom a jednej odmeranej Hz vzdialenosti. Azimut k bodu je 
určený smerom naklonenia výtyčky. Ideálny na meranie osí stĺpov, resp. neprístupných 
bodov.

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Nový prijímač Trimble R780 posúva hranice GNSS merania

Viac informácií získate na stránke www.geotronics.sk alebo kontaktom autorizovaného predajcu: Geotronics Slovakia s.r.o., Račianska 77/A, 
831 02 Bratislava, Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk.

Matterport Pro3

Ofi ciálne zastúpenie MATTERPORT pre Slovenskú republiku: 3gon Slovakia, s. r. o., info.sk@3gon.eu, www.sk.3gon.eu, www.matterport.com

• Dosah až 100m.
• Skenuje v interiéri aj exteriéri a zachytáva celé objekty v jedinom 

vysokokvalitnom modeli.
• Výdrž batérie 3 h (batérie sú vymeniteľné a počas skenovania sa môžu nabíjať 

externou nabíjačkou).

• Najlepší pomer cena/výkon. Už od 5 695 EUR.
• Rýchle snímanie. Výrazná úspora času. Čas jedného skenovania <20s.
• Automatická registrácia skenov. Jednoduché ovládanie smartfónom alebo 

tabletom.
• LiDAR a 134.2 MPx panoramatická kamera s HDR.

Model Pro3 je navrhnutý na snímanie celého objektu v interiéri aj exteriéri 
s vysokou presnosťou merania pomocou technológie LiDAR a panokamery 
s vysokým rozlíšením. Výrazne kratší čas skenovania aj na veľkých plochách.

Plnoautomatické spracovanie dát. Stačí len nahrať sken na Matterport Cloud 
priamo v teréne a o ostatné sa postará Matterport AI engine.

Integrované funkcie pre tvorbu pôdorysov, 3D modelov, BIM, E57 a MatterPaks. 
Ideálny nástroj pre rýchlu a jednoduchú dokumentácia skutkového stavu 
a tvorbu virtuálnych prehliadok, BIM a digital-twin. Zdieľanie dát online.



slovenský geodet a kartograf   3|202228

Informácie z mimoriadneho online zasadania 
predstavenstva KGaK 3. marca 2022

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Uznesenie 10/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke pre 
vydávanie mandátnych certifi kátov.
Z: predstavenstvo KGaK T: nesplnené

Ing. Repáň – po konzultácii s fy Disig je 
možné s MC podpísať akýkoľvek doku-
ment. Vizualizácia je zabezpečená softvé-
rom. Vizualizáciu podpisu na GP zabezpe-
čuje ÚGKK SR vlastným softvérom. Disig 
má vlastný softvér, ktorý zabezpečí, ako sa 
podpis prejaví na dokumente. Elektronický 
dokument je však podpísaný ako taký, vizu-
alizácia nie je dôležitá. 
Môže sa teda začať riešiť pilotný projekt, 
keď si P-KGaK môže zabezpečiť MC, aby sa 
Komora technicky zabezpečila k vydávaniu 
MC v budúcnosti.

 
Uznesenie 13/2021 Z č. 5/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Soci-
álneho fondu solidarity rozhodlo o prizna-
ní fi nančnej podpory pre rodinu zosnulého 
člena Komory – príspevok na úhradu poh-
rebných nákladov. Do budúceho valného 
zhromaždenia bude pripravený návrh na 
navýšenie minimálnej čiastky SFS a dopl-
nené pravidlá jeho čerpania.
Z: prof. Kopáčik, Ing. Geisseová T: splnené 

Uznesenie 19/2021 Z č. 6/2021

Regionálni zástupcovia pripravia predbež-
né témy stretnutí a následne kancelária 
KGaK odošle pozvánku na stretnutia pre 
ÚGKK SR, pričom by bola vítaná účasť no-
vého riaditeľa KO ÚGKK SR.
Návrh problematiky GP na rozostavané 
stavby a ku kolaudácii spracujú členovia 
Katastrálnej komisie.
Z: regionálni zástupcovia a kancelária KGaK T: splnené 
čiastočne

 
Uznesenie 20/2021 Z č. 6/2021

Predseda predstavenstva podnieti rokova-
nie s vedením ÚGKK SR k predloženému 
podnetu (verejné obstarávania na výsledky 

geo detických a kartografi ckých prác) a do-
hodne ďalší spoločný postup.
Z: predseda predstavenstva T: nesplnené

Prof. Kopáčik – námietka ku konkrétnej 
spoločnosti – preverené na webe. Proble-
matika VO – spoločné kroky budú konzulto-
vané s predsedom UGKK SR, predbežne na 
dohodnutom stretnutí 11.03.2022.

Uznesenie 33/2022 Z č. 2/2022

Predstavenstvo schválilo účasť 3 kolegom 
na 26. P-S-Č geodetických dňoch a súhlasí 
s úhradou 250 eur/osoba.
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď

Uznesenie 34/2022 Z č. 2/2022

Predstavenstvo schválilo návrh na udele-
nie titulu čestného člena pre Ing. Jána Har-
doša a ukladá predložiť návrh na rokovanie 
VZ 08.04.2022.
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď

Informácia o novej zmluve hromadného 
poistenia členov KGaK

Komore bola doručená výpoveď zmluvy o hro-
madnom poistení členov KGaK s Wüstenrot 
poisťovňou, ktorá bola vzatá na vedomie. Ná-
sledne boli predložené nové ponuky od troch 
poisťovní a P-KGaK elektronickou formou roz-
hodlo o dojednaní novej hromadnej PZ opäť 
s Wüstenrot poisťovňou, a. s., s novými para-
metrami pre poistenie fyzických osôb a práv-
nických osôb.
Spracovaná bola KS, v ktorej boli defi nova-
né spôsoby poistenia podľa spôsobu výkonu 
činnosti AGaK.
Spoločnosť RENOMIA prevzala administra-
tívu prihlasovania členov KGaK do hromad-
ného poistenia a súčasne príjem poistného. 
V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozí-
cii pracovníci RENOMIA aj kancelária Komo-
ry.
Prejavil sa problém poistenia v prípade za-
mestnancov v štátnych organizáciách, kto-

ré majú vlastné poistenia zodpovednosti za 
škodu svojich zamestnancov a nemajú záu-
jem poistiť sa hromadnou zmluvou KGaK.
P-KGaK súhlasilo s tým, aby týchto prípa-
doch, po ich individuálnom posúdení, bo-
la akceptovaná poistná zmluva organizácie 
(poistenie zodpovednosti za škodu spôsobe-
nú zamestnancom zamestnávateľovi).

Rôzne

Spoločné riešenie KGaK a ÚGKK SR 
k podnetom v KN

28.01.2022 Komora odoslala riaditeľovi KO 
ÚGKK SR žiadosť o spoločné riešenie pod-
netov svojich členov, ktoré po posúdení KK-
-KGaK je potrebné riešiť v spolupráci so zá-
stupcami ÚGKK SR:
–  podpisovanie ZPMZ nadobúdateľa 

v tlačive ZPMZ,
–  vytyčovanie vlastníckych hraníc,
–  GP na zameranie rozostavanej stavby 

verzus GP na zameranie stavby ku 
kolaudácii.
Odpoveď od ÚGKK SR bola doruče-

ná 03.03.2022 a predstavenstvo rozhodlo 
o spracovaní a odoslaní krátkej správy k časti 
odpovede ohľadne podpisovania ZPMZ nado-
búdateľa v tlačive ZPMZ.

K ostatnej problematike vyjadrili potrebu 
spoločného rokovania.

 
Kvalifikačná skúška

Ing. Lukáč informoval o priebehu kvalifi -
kačnej skúšky na získanie autorizačného 
oprávnenia vybraných geodetických a kar-
tografi ckých činností podľa § 6 písm. d) až 
j) zákona č. 215/1996, ktorá sa uskutočni-
la 19.01.2022 v kancelárii KGaK. Zúčastnil 
sa na nej jediný uchádzač Ing. Gabriel Dan-
kanin, Bánovce nad Ondavou. Termín tejto 
skúšky bol preložený z decembra 2021 pre 
pandemické opatrenia. SAK po preverení je-
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ho vedomostí a poznatkov zhodnotila uchá-
dzača výsledkom „nevyhovel“.

 
ZBGIS 

Ing. Jacko, PhD. predkladá KK-KGaK návrh 
na doplnenie programu ZBGIS, z ktorého 
geodeti čerpajú údaje. V ikone „I“ pre druh 
pozemku chýba kód využitia pozemku, kto-
rý by bolo vhodné doplniť a uľahčilo by to 
prácu pre vyhotoviteľov GP. Predbežne tento 
údaj vyhľadávajú zo zostáv.

Ing. Holá uvedené preverí v spolupráci s KO 
ÚGKK SR.

Zoznam autorizovaných geodetov 
a kartografov

Účinnosťou nového zákona o Komore v sú-
lade s § 6 ods. 12 písm. i) Komora evidu-
je v zozname AGaK spôsob výkonu činnosti 
AGaK v zmysle § 10 ods. 3. Krátkou správou 
č. 2/2022 boli členovia Komory vyzvaní, aby 
túto skutočnosť oznámili kancelárii Komory. 

K dnešnému dňu neevidujeme asi u 20 čle-
nov žiadny údaj o spôsobe výkonu činnos-
ti, nedali sa vyhľadať v žiadnom inom regis-
tri. Máme za to, že ak člen neuvedie tento 
údaj, vykonáva autorizáciu vo vlastnom me-
ne a bude upozornený k dátumu konca pre-
chodného obdobia o registrácii slobodného 
povolania. Uvedené bude potrebné zrealizo-
vať aj preto, že do 31.03.2022 budú musieť 
všetci záujemcovia o hromadné poistenie 
poistiť subjekt, voči ktorému môže byť vzne-
sený nárok na náhradu škody.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 7. apríla 2022

Uznesenie 10/2021 Z č. 3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke pre 
vydávanie mandátnych certifi kátov.
Z: predstavenstvo KGaK T: splnené
Prof. Kopáčik – Prebehlo online rokovanie 
medzi zástupcami DISIG a KGaK, na kto-
rom bol stanovený horizont spustenia au-
torizačného overovania elektronických do-
kumentov, ktorý by mal byť v súlade s vy-
jadrením ÚGKK SR (v septembri 2022 by 
malo byť spustené elektronické odovzdá-
vanie dokumentov do ISKN). Pracovníčky 
kancelárie KGaK absolvujú v máji školenie 
na výkon certifi kačných činností, bude po-
trebný nákup technického zariadenia – no-
tebook, tlačiareň, aby bolo zabezpečené 
mobilné vydávanie certifi kátov – USB kľúče 
pre záujemcov. Obsah a štruktúra údajov 
zapísaných v MC je dohodnutá s ÚGKK SR. 
Využitie MC v inej oblasti ako je kataster 
je predpokladané v rámci projektu Urbion 
(elektronické dokumenty stavieb, projekty, 
stavebný denník...), s predpokladanou účin-
nosťou zákonov v januári 2024.
MC by mohli byť členom KGaK vydávané 
na základe žiadosti počas regionálnych 
stretnutí.
Poplatky súvisiace s vydávaním MC pros-
tredníctvom KGaK: licencia/ročne, zaškole-
nie, technické zabezpečenie.
V priebehu apríla bude podpísaná zmluva 
o spolupráci medzi Disig a KGaK.
Ing. Repáň – Disig vie jeho osobe poskyt-
núť ich vlastný podpisovací softvér zadar-
mo, aby mohol vyskúšať podpisovanie do-

kumentov okrem GP. GP sa budú podpiso-
vať cez softvér ÚGKK SR, v ktorom bude 
presné umiestnenie el. podpisu.
 
Uznesenie 41/2022 Z č. 3/2022

Predstavenstvo schválilo nákup technic-
kého vybavenia potrebného na vydávanie 
mandátnych certifi kátov.
Z: kancelária KGaK  T: máj 2022

 
Uznesenie 19/2021 Z č. 6/2021

Regionálni zástupcovia pripravia predbež-
né témy stretnutí a následne kancelária 
KGaK odošle pozvánku na stretnutia pre 
ÚGKK SR, pričom by bola vítaná účasť no-
vého riaditeľa KO ÚGKK SR.
Návrh problematiky GP na rozostavené 
stavby a ku kolaudácii spracujú členovia 
Katastrálnej komisie.
Z: regionálni zástupcovia a kancelária KGaK 
 T: splnené čiastočne

Prof. Kopáčik, Ing. Holá – ÚGKK SR uví-
ta doručenie konkrétnych príkladov, ktoré 
by spracovali a predniesli na regionálnych 
stretnutiach. KK-KGaK spracuje príklady 
a odporúča Úradu prezentovať informácie 
o zmenách na ich webe z dôvodu postupné-
ho odstavenia katastrálneho portálu KaPor.
 
Uznesenie 20/2021 Z č. 6/2021

Predseda predstavenstva vyvolá rokovanie 
s vedením ÚGKK SR k predloženému pod-
netu (Verejné obstarávania na výsledky 
geo  detických a kartografi ckých prác) a do-
hodne ďalší spoločný postup.
Z: predseda predstavenstva T: splnené 

Prof. Kopáčik – 01.04.2022 sa uskutočni-
lo stretnutie na ÚGKK SR, kde sa okrem 
iného riešil aj predložený podnet k VO GaK 
prác. Riešenie je stanovené v nasledujú-
cich krokoch:
1.  Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR pri-

praví list na ÚVO, pričom sa budú odvo-
lávať na podnet KGaK.

2. V pripravovanom novom zákone 
215/1991 budú defi nované GaK čin-
nosti. Vytvorená je pracovná skupina 
k tvorbe nového zákona, v ktorej sa za 
KGaK budú zúčastňovať prof. Kopáčik 
a Ing. Hardoš. Budú do nej nominovaní 
aj zástupcovia ZZGK.

3.  LPO ÚGKK SR zváži spracovanie lis-
tu pre ústredné orgány štátnej správy, 
v ktorom by boli vyjadrené chyby pri VO 
– nesprávne defi novaný predmet ob-
starávania (identifi kácia) v oblasti GaK 
činností. Často uspejú právnické osoby, 
ktoré nemajú v predmete podnikania 
GaK činnosti. Ponúkli by spoluprácu pri 
formulácii predmetu obstarávania v bu-
dúcich súťažiach.

 
Uznesenie 42/2022 Z č. 3/2022

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o priznaní fi -
nančnej podpory pre rodiny zosnulých čle-
na Komory – príspevok na úhradu pohreb-
ných nákladov. 
Z: predstavenstvo KGaK T: ihneď
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Rôzne

Skupina členov KGaK v dôchodkovom 
veku

Predseda P-KGaK informoval o skupine 
AGaK, vedených v zozname, ktorí majú zá-
ujem byť naďalej evidovaní ako členovia 
KGaK, avšak už činnosť AGaK nevykonáva-
jú a z toho dôvodu Komora u nich neevidu-
je spôsob výkonu vybraných GaK činností 
v zmysle nového zákona o Komore. Predsta-
venstvu predkladá návrh na riešenie ich ďal-
šieho pôsobenia v KGaK:

1.  pozastaviť členstvo v KGaK na jeden rok 
(vrátenie pečiatky a oprávnenia),

2.  do budúceho VZ pripraviť štatút dobro-
voľného/emeritného členstva s určený-
mi právami a povinnosťami. Takíto členo-
via budú vedení v evidencii členov KGaK, 
nebudú evidovaní v zozname AGaK.

Uznesenie 43/2022 Z č. 3/2022

Predsedovi KGaK sa ukladá pripraviť a pred-
ložiť na rokovanie budúceho valného zhro-
maždenia návrh štatútu dobrovoľného/eme-
ritného člena v rámci Stanov KGaK.
Z: predseda P-KGaK T: 01.03.2023

 

Účasť na FIG a CLGE v roku 2022

Ing. Repáň – CLGE
Jarné zasadanie sa prezenčne uskutoční 
12. – 14. 5. 2022 v Skopje, Macedónsko.
Predstavenstvo deleguje Ing. Repáňa na 
májové zasadanie CLGE s plnou úhradou 
nákladov.
 
Prof. Kopáčik – FIG
VZ FIG sa uskutoční 11. – 15. septembra 
2022 vo Varšave, Poľsko.
Predstavenstvo deleguje prof. Kopáčika na 
jesenné zasadanie FIG.

Uznesenie 44/2022 Z č. 3/2022

Predstavenstvo KGaK schvaľuje účasť čle-
nov P-KGaK na VZ FIG a CLGE v zložení:
a)  Ing. P. Repáň – jarné zasadanie CLGE 

2022 (Skopje, Sev. Macedónsko), máj 
2022,

b)  prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. – VZ FIG 
2022 (Varšava, Poľsko) september 
2022.

Ukladá účastníkom spracovať správu zo slu-
žobnej cesty v termíne do 14 dní po usku-
točnení podujatia.
Z: kancelária KGaK, delegovaní členovia P-KGaK 
 T: podľa textu

Nominácia člena Katastrálnej komisie KGaK
 
Uznesenie 45/2022 Z č. 3/2022

Predstavenstvo KGaK schvaľuje za člena 
Katastrálnej komisie KGaK Ing. A. Kubíka.
Z: kancelária KGaK T: ihneď

Sadzobník pre navrhovanie cien 
geodetických a kartografi ckých prác

Ing. Repáň informoval o opakovanom oslo-
vení spoločností (Odis, Cenekon) na zapra-
covanie Sadzobníka pre navrhovanie cien 
geodetických a kartografi ckých prác v roku 
2021 do ich softvérov. Cenekon a Odis už 
zareagovali a budú spolupracovať na dopl-
není sadzobníka do softvérov.

Pozemkové úpravy

Ing. Repáň – Vydané osvedčenia pre pro-
jektantov pozemkových úprav platia v zmys-
le zákona 10 rokov a po uplynutí tejto leho-
ty sa musí vykonať opakovaná skúška. Keď-
že v tomto roku prvým majiteľom osvedčení 
uplynie stanovená lehota a MP SR pripravu-
je skúšky až v druhej polovici roka 2022, 
platí dohoda s MV SR o akceptácii platnosti 
certifi kátov zo strany živnostenských odbo-
rov OÚ do konca roka 2022.

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 19. mája 2022

Uznesenie19/2021 Z č. 6/2021

Regionálni zástupcovia pripravia predbež-
né témy stretnutí a následne kancelária 
KGaK odošle pozvánku na stretnutia pre 
ÚGKK SR, pričom by bola vítaná účasť no-
vého riaditeľa KO ÚGKK SR.
Návrh problematiky GP na rozostavené 
stavby a ku kolaudácii spracujú členovia 
Katastrálnej komisie.
Z: regionálni zástupcovia a kancelária KGaK 
 T: splnené čiastočne

Prof. Kopáčik, Ing. Holá – ÚGKK SR uví-
ta doručenie konkrétnych príkladov, ktoré 
by spracovali a predniesli na regionálnych 
stretnutiach. KK-KGaK spracuje príklady 
a odporúča Úradu prezentovať informácie 
o zmenách na ich webe z dôvodu postupné-
ho odstavenia Katastrálneho portálu KaPor.

 

Uznesenie 43/2022 Z č. 3/2022

Predsedovi KGaK sa ukladá pripraviť 
a predložiť na rokovanie budúceho valného 
zhromaždenia návrh štatútu dobrovoľné-
ho/emeritného člena v rámci Stanov KGaK.
Z: predseda P-KGaK T: splnené čiastočne

Prof. Kopáčik predložil členom P-KGaK 
prvý návrh štatútu emeritného člena, ktorý 
bol pripomienkovaný. 
 
Uznesenie 57/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo KGaK prerokovalo priebeh val-
ného zhromaždenia a prijaté uznesenie VZ.
Úlohy uložené predstavenstvu:
–  bod 1 – Publikovať materiály z VZ 

KGaK v periodiku KGaK Slovenský geo-
det a kartograf (SGaK) a na internetovej 
stránke KGaK.

 V pripravovanom bulletine SGaK 
2/2022 budú zverejnené správy orgá-
nov KGaK a o hospodárení KGaK, ktoré 
odzneli na VZ a uznesenie.

–  bod 2 – Prerokovať diskusné príspevky 
z VZ KGaK a zaujať k nim stanovisko.

–  bod 3 – Pokračovať v organizovaní pra-
covných stretnutí členov KGaK na kraj-
skej úrovni, minimálne jedenkrát v roku 
(v závislosti od epidemiologickej situá-
cie).

–  bod 5 – Zabezpečiť účasť KGaK na 
práci a riadení FIG a CLGE.

Prijaté uznesenie na zasadaní P-KGaK 07.04. 
2022 Uznesenie 44/2022 Z č. 3/2022.
Z: predstavenstvo KGaK T: čiastočne splnené
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Uznesenie 58/2022 Z č. 4/2022

Úlohy uložené orgánom KGaK valným zhro-
maždením:
–  Vypracovať obsahový a časový plán 

práce na rok 2022. 
 Predstavenstvo KGaK poveruje 

predsedov orgánov KGaK vypracovať 
plán činností na rok 2022 k spoločnému 
rokovaniu orgánov komory, so súčasným 
zapracovaním úloh z VZ.

–  Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.

 Predstavenstvo KGaK ukladá zverejniť 
plány činnosti orgánov KGaK na 
webe Komory a priebežne informovať 
predsedu KGaK o svojej činnosti, najmä 
k termínu regionálnych stretnutí.

Z: predsedovia orgánov KGaK T: 09.06.2022

Uznesenie 59/2022 Z č. 4/2022

Všetkým členom P-KGaK a predsedom or-
gánov KGaK sa ukladá povinnosť zaslať pri-
pomienky k zápisnici z VZ do 23.05.2022.
Z: predstavenstvo KGaK T: 23.05.2022

Uznesenie 60/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo berie na vedomie informá-
ciu o členských príspevkoch a ukladá kan-
celárii odoslanie výziev neplatičom člen-
ského príspevku v zmysle §12, písm. h) zá-
kona 487/2021.
Z: kancelária KGaK T: 23.05.2022

 
Uznesenie 61/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo KGaK súhlasí s uskutoč-
nením 29. SGD pod gesciou KGaK v Žiline 
v hoteli Holiday Inn. Predstavenstvo KGaK 
súhlasí, aby sa organizačného zabezpeče-
nia 29. SGD ujal Ing. Vladimír Stromček.
Z: predstavenstvo KGaK T: v texte

 

Rôzne
 
Predseda P-KGaK člen 
Národného poradného výboru projektu 
SEEtheSkills
Predseda P-KGaK informoval o jeho vyme-
novaní predsedom SKSI za člena Národné-
ho poradného výboru projektu SEEtheSkills. 
Projekt je zameraný na zvyšovanie zručností 
v oblasti energeticky efektívnej výstavby no-
vých a renovácie existujúcich budov. Cieľom 
projektu je stimulovať dopyt po nových ale-
bo zdokonalených zručnostiach v oblasti ob-
noviteľných zdrojov energie a energetickej 
účinnosti v stavebníctve.

Postup činností pri tvorbe zákona 
o geodézii a kartografi i 

–  vytvoril sa súbor defi nícií a pojmov, ktorý 
je v štádiu pripomienkovania,

–  defi nujú sa vybrané GaK činnosti,
–  inšpekcia by nemala byť len katastrálna, 

ale mala by riešiť aj inžiniersku geo-
déziu. Z toho dôvodu by mal byť 
k vybraným činnostiam spracovaný 
návod a kvalitatívne podmienky 
a požiadavky,

–  defi nované by mali byť GaK činnosti 
a vybrané GaK činnosti.

 
Vydávanie nových oprávnení 
projektantov PÚ

Na VZ odznela otázka, či sa v tomto roku 
plánuje aj skúška pre vydanie nových opráv-
není projektanta pozemkových úprav. Keďže 
aj kancelária prijala telefonát v podobnom 

znení od člena KGaK, je vhodné zaujať aj zo 
strany KGaK k uvedenému stanovisko.
Podľa vyjadrení zodpovedných pracovníkov 
Ing. Uhlíka a Ing. Repáňa, ktoré odzneli na 
VZ, je uvedené v kompetencii ministerstva 
pôdohospodárstva, ktorým je potrebné po-
slať otázku na sekciu pozemkových úprav. 
V roku 2022 však nie je predpoklad novej 
skúšky.
KGaK sa spojí so zástupcami KPÚ a vyjadrí 
podporu pre organizáciu skúšky novým záu-
jemcom o osvedčenie projektanta PÚ.

Sociálny fond solidarity

Pravidlá SFS defi nujú použitie fondu. Na zá-
klade pripomienok z VZ členovia P-KGaK pri-
pravia jeho úpravu, napr. nevyplácať príspe-
vok pri všetkých úmrtiach, skôr v prípadoch 
mladého člena s nezaopatrenými deťmi. Je 
potrebné upraviť existujúce kritériá, prvot-
ne možno prispievať pri dlhodobo obmedze-
nom výkone povolania AGaK. Návrh na čer-
panie prostriedkov SFS sa bude schvaľovať 
napr. štvrťročne, kvôli prehľadu.

Uznesenie 62/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo KGaK poveruje členov 
P-KGaK a predsedov orgánov o spracova-
nie nového návrhu kritérií čerpania pro-
striedkov Sociálneho fondu solidarity 
a o vyjadrenie, či ich vyplácať aj v prípade 
úmrtia člena KGaK.
Z: predstavenstvo KGaK 
 T: na doručenie pripomienok: 03.06.2022

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
9. júna 2022 v hoteli Chateau Krakovany

Uznesenie 19/2021 Z č. 6/2021

Regionálni zástupcovia pripravia predbež-
né témy stretnutí a následne kancelária 
KGaK odošle pozvánku na stretnutia pre 
ÚGKK SR, pričom by bola vítaná účasť no-
vého riaditeľa KO ÚGKK SR.

Návrh problematiky GP na rozostavené 
stavby a ku kolaudácii spracujú členovia 
Katastrálnej komisie.
Z: regionálni zástupcovia a kancelária KGaK T: splnené 

 

Uznesenie 43/2022 Z č. 3/2022

Predsedovi KGaK sa ukladá pripraviť na ro-
kovanie budúceho valného zhromaždenia 
návrh štatútu dobrovoľného/emeritného 
člena v rámci Stanov KGaK.
Z: predseda P–KGaK T: splnené čiastočne
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Uznesenie 57/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo KGaK prerokovalo priebeh 
valného zhromaždenia a prijaté uznesenie 
VZ.
Úlohy uložené predstavenstvu:
–  bod 1 – Publikovať materiály z VZ 

KGaK v periodiku KGaK Slovenský 
geo det a kartograf (SGaK) a na 
internetovej stránke KGaK. 

–  bod 2 – Prerokovať diskusné príspevky 
z VZ KGaK a zaujať k nim stanovisko.

–  bod 3 – Pokračovať v organizovaní 
pracovných stretnutí členov KGaK na 
krajskej úrovni, minimálne jedenkrát 
v roku (v závislosti od epidemiologickej 
situácie).

–  bod 5 – Zabezpečiť účasť KGaK na 
práci a riadení FIG a CLGE.

Z: predstavenstvo KGaK T: splnené

 
Uznesenie 58/2022 Z č. 4/2022

Úlohy uložené orgánom KGaK valným zhro-
maždením:
–  Vypracovať obsahový a časový plán 

práce na rok 2022. 
 Predstavenstvo KGaK poveruje predse-

dov orgánov KGaK vypracovať plán čin-
ností na rok 2022 k spoločnému roko-
vaniu orgánov Komory, so súčasným za-
pracovaním úloh z VZ.

–  Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.

 Predstavenstvo KGaK ukladá zverejniť 
plány činnosti orgánov KGaK na webe 
Komory a priebežne informovať predse-

du KGaK o svojej činnosti, najmä k termí-
nu regionálnych stretnutí.

Z: predsedovia orgánov KGaK T: splnené

 
Uznesenie 59/2022 Z č. 4/2022

Všetkým členom P-KGaK a predsedom or-
gánov KGaK sa ukladá povinnosť zaslať pri-
pomienky k zápisnici z VZ do 23.05.2022.
Z: predstavenstvo KGaK T: splnené

 
Uznesenie 62/2022 Z č. 4/2022

Predstavenstvo KGaK poveruje členov 
P-KGaK a predsedov orgánov spracovať no-
vý návrh kritérií čerpania prostriedkov Soci-
álneho fondu solidarity a o vyjadrenie, či ich 
vyplácať aj v prípade úmrtia člena KGaK.
Z: predstavenstvo KGaK T: 30.06.2022

 
Uznesenie 68/2022 Z č. 5/2022

Predstavenstvu KGaK sa ukladá skontrolo-
vať defi nitívnu zápisnicu z VZ KGaK a do 
budúceho zasadania vybrať úlohy na dorie-
šenie. 
Z: predstavenstvo KGaK T: 29.09.2022

 
 
Rôzne

2.2 Cena predsedu KGaK

Komora prijala list – návrh dekana SvF STU 
v Bratislave na ocenenie najlepšieho štu-
denta fakulty. Keďže sa slávnostná promó-
cia uskutoční 23.06.2022, v deň konania 
regionálneho stretnutia v Trenčíne, predse-

da predstavenstva navrhuje Ing. Miroslava 
Hudeca ako svojho zástupcu na odovzdanie 
ceny.

Uznesenie 69/2022 Z č. 5/2022

Predstavenstvo súhlasí s odovzdaním Ce-
ny predsedu Komory geodetov a kartogra-
fov najlepšiemu študentovi SvF STU v Bra-
tislave z oblasti katastra nehnuteľností, 
spojenej s fi nančnou odmenou vo výške 
100 eur.
Z: kancelária KGaK T: ihneď

 
Uznesenie 70/2022 Z č. 5/2022

Predstavenstvo prerokovalo informácie 
a predbežnú kalkuláciu 29. SGD, akceptu-
je návrh odborných garantov organizácie 
2-dňovej prezenčnej formy aj so spoločen-
ským večerom, ak to situácia v danom ča-
se dovolí.
Z: predstavenstvo KGaK T: v texte

Mandátne certifi káty (MC)

Pracovníčky kancelárie KGaK absolvovali 
v máji školenie na výkon certifi kačných čin-
ností. Zakúpené bolo technické zariadenie 
– notebook, tlačiareň a 300 ks USB kľúčov 
pre záujemcov. V prípade, že sa MC nevyda-
jú členom v celkovom počte 300 ks, investí-
cia sa prenáša do budúceho roka.
Na základe informácie z ÚGKK SR nebude 
v tomto roku uvedený do prevádzky modul 
eGP. Predpoklad zavedenia elektronické-
ho podpisovania GP je až v prvom polroku 
2023. Z uvedeného dôvodu nebudú MC vy-
dávané členom KGaK počas pripravovaných 
regionálnych stretnutí (RS) ako bolo pôvod-
ne plánované, pretože dňom vydania sa MC 
stávajú aktívnymi. Predseda na RS pripraví 
informáciu ako ďalej s MC.
Kancelária vydala k dnešnému dňu 2 ks MC. 
V rámci administratívy bude ešte doladený 
zber osobných informácií od členov KGaK, 
ktoré sú potrebné pre vydanie MC. Súčasne 
budú zjednodušené prijaté návody od Disig, 
a. s., na inštaláciu aplikácie pre využívanie 
MC.

 
RENOMIA

Po podpísaní hromadnej poistnej zmluvy 
P-KGaK naďalej trvalo na doriešení uplat-
nenia poistnej udalosti, ktorá nastane v ča-

Chateau Krakovany, miesto zasadania orgánov KGaK



k o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e slovenský geodet a kartograf   3|2022 33

se poistenia, ale uplatní sa až po ukončení 
činnosti konkrétneho AGaK. Wüstenrot po-
isťovňa, a. s. pristúpila k dohode a uzatvára 
Dodatok k PZ, ktorým bude pre tento rok po-
kryté v cene poistného ročné obdobie. Ak 
by AGaK mal záujem o dlhší časový úsek 
na uplatnenie PU, ten bude za príplatok (až 
v budúcom poistnom období). Po prijatí do-
datku budú členovia Komory informovaní 
krátkou správou.

Sadzobník pre navrhovanie cien 
geodetických a kartografi ckých prác

11.05.2022 sa uskutočnilo rokovanie so 
spoločnosťou Kros, a. s., ktorá aktuálne 
vlastní program CENKROS – oceňovanie 
a riadenie stavebníctva). Zúčastnili sa na 
ňom štatutárna zástupkyňa, správca data-
báz, technik a Ing. Repáň. Dohodlo sa na za-
pracovaní celého sadzobníka do ich databá-
zy od 01.01.2023. K sadzobníku bude mu-
sieť byť spracovaný popis a kalkulácie.
Komore bola predložená na posúdenie 
zmluva o spolupráci, po jej podpise sa bu-
de pracovať na importe dát. V zmluve ja za-
hrnutá každoročná aktualizácia (v sadzobní-
ku sú evidované min. a max. ceny, dodacie 
podmienky, poznámky), do programu bude 
potrebné uviesť pri každej službe len 1 ce-
nu, nie cenové rozpätie. P-KGaK odporúča 
uvádzať priemernú hodnotu aktuálneho ce-
nového rozpätia. Bude tiež potrebné samo-
statne uvádzať náklady a odvody pri každej 
položke.

Poľsko-česko-slovenské geodetické dni

Ing. Nagy – za KGaK sa na nich zúčastni-
li 3 členovia + 1 platiaci člen z orgánov 
KGaK, celková účasť bola asi 120 účastní-
kov. Uskutočnili sa v Poľsku, v Lodži. Hodno-
tí ich pozitívne.

Zasadanie predstavenstva KGaK

Cieľom bola integrácia profesijných špe-
cialistov zo zúčastnených krajín v odbornej 
i spoločenskej problematike.
Príspevky predniesli okrem iných predsedo-
via príslušných rezortov a ich prednášky by 
mali byť umiestnené na webe SSGK. Po ich 
zaradení na web bude spracovaná krátka 
správa s príslušným linkom pre členov Ko-
mory.
Ing. Hudec – vyzdvihol české prednášky. 
Česi nerezignovali na údržbu geodetických 
bodov, katastrálne mapovanie, zaujímavým 
spôsobom riešia technické mapy (u nás len 
v niektorých mestách). Ich realizácia bude 
prebiehať celoplošne pre všetky kraje. Vý-
sledky sú zverejňované po častiach. Celko-
vo sa vydali inou fi lozofi ou pri budovaní KN.
Prof. Kopáčik – výhodou ČR sú minimálne 
personálne zmeny, v dôsledku čoho pokra-
čujú v stanovenej koncepcii. ČR realizuje 
projekt tvorby štátneho mapového diela veľ-
kej mierky obsahujúceho aj inžinierske sie-
te, ktoré budú spravovať v jednotlivých kra-
joch. Dobiehajú posledné verejné obstará-
vania.
Ing. Nagy – ocenil odovzdávanie vytyčova-
cích náčrtov do KN. Cez portál, po výbere 
konkrétnej parcely, má geodet k dispozícii 
PDF všetkých ZPMZ, VN na danej parcele.
Karel Večeře končí v Komoře geodetů a kar-
tografů, bude volený nový predseda.
Budúci rok je plánované SPČ geodetické dni 
zorganizovať v ČR.

Informácie z rokovania orgánov KGaK 9. júna 2022, 
v hoteli Chateau Krakovany

Informácia o návrhu zákona o geodézii 
a kartografi i, vyhláška k zákonu 
o výstavbe
 
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
 
Zákon o geodézii a kartografi i
 
Začali sa práce na príprave nového záko-
na, gestorom legislatívneho dokumentu je 
ÚGKK SR.
Harmonogram prác – do konca roka 2022 
spracovať paragrafové znenie zákona a v ro-

ku 2023 by sa mal začať štandardný legis-
latívny proces. Oproti predchádzajúcim obdo-
biam, keď bola Komora prizvaná k procesu 
tvorby až v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní, došlo k zásadnej zmene a na ÚGKK 
SR bola hneď na začiatku tvorby zákona vy-
tvorená pracovná skupina, do ktorej sú po-
zvaní za KGaK prof. Kopáčik, Ing. Hudec, Ing. 
Hardoš, za ZZGK Ing. Kožár. Za ÚGKK SR sú 
gestormi zákona Ing. Leitmannová a Ing. Ma-
liš, zostávajúca časť účastníkov stretnutí sa 
mení podľa aktuálne preberanej témy – pra-
covníčky LPO, pracovníci KO a OKI.

Aktuálny stav

–  defi novali sa GaK činnosti a prijala sa 
konsenzuálna dohoda, čo sa považuje 
za GaK činnosti. ÚGKK SR si vyhradzuje 
právo výkladu tejto defi nície aj voči os-
tatným ministerstvám a organizáciám.

–  vytvoril sa súbor defi nícií a pojmov, ktorý 
je v štádiu pripomienkovania (napr. geo-
referencovanie, geodetické základy, ich 
obsah...),

–  defi nujú sa vybrané GaK činnosti a roko-
vania k tejto téme prebiehajú už asi rok, 
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rozhoduje sa, či ich defi novať jednoduch-
šie alebo širšie. Očakáva sa jednotná 
metrika a podmienky na kvalitu vybra-
ných GaK prác. Navrhované boli rôzne 
varianty riešenia, napr. podľa informač-
ných systémov, výsledky akých činností 
do IS vstupujú, prípadne ponechať štruk-
túru ako doteraz so zadefi novaným (mo-
dernizovaním) obsahu, aby nebolo po-
trebné meniť pečiatky AGaK. Na posled-
nom rokovaní bol pripravený kompromis 
so zadefi novaním úloh jednotlivým čle-
nom pracovnej skupiny.

–  zákon bude mať vykonávacie vyhlášky,
–  aktuálna OKI má vymedzenú pôsobnosť 

pre oblasť katastra nehnuteľností, v bu-
dúcnosti by mala zastrešiť aj inžiniersku 
geodéziu. Keďže ÚGKK SR zastrešuje 
celý rezort, defi novaná bude nová pô-
sobnosť inšpekcie.

–  KGaK rozporovala existenciu a využitie 
riadkových pečiatok (pôvodne určenej 
pre pracovníkov štátnej správy). Prís-
lušní pracovníci po získaní osvedčenia 
neboli členmi Komory, ale mohli autori-
zovať riadkovou pečiatkou príslušnej or-
ganizácie. Neexistuje evidencia takýchto 
pracovníkov. Návrhom Komory je zrušiť 
tieto riadkové pečiatky pre mimorezort-
né organizácie a ponechať ich len pra-
covníkom GKÚ, VÚGK a ÚGKK SR. Pred-
bežne ÚGKK SR ešte eviduje organizá-
cie, ktorým by tieto pečiatky ponechala, 
zatiaľ nedošlo k dohode.

–  ZZGK navrhol vypracovať kvalitatívne pod-
mienky pre vybrané GaK činnosti a defi -
novať ich vo vyhláške. ÚGKK SR si návrh 
osvojil a OKI by v rámci kontroly IG sledova-
la dodržiavanie stanovených podmienok.

Vyhláška k zákonu o výstavbe 
 
Zákon o územnom plánovaní a zákon o vý-
stavbe boli zo strany KGaK pripomienkova-
né v rámci legislatívneho procesu Uplynulý 
mesiac boli schválené NR SR. Pripomienky 
KGaK boli zapracované s cca 80-percent-
nou úspešnosťou.
Pri tvorbe zákona o výstavbe sa podarilo 
presadiť vykonávaciu vyhlášku, ktorá bude 
riešiť GaK činnosti vo výstavbe, ako to v mi-
nulosti riešila vyhláška č. 11/1974 o geode-
tických prácach vo výstavbe. Vydávať ju bu-
de nový Úrad o územnom plánovaní a vý-
stavbe spolu s ÚGKK SR. Po dohode s ÚGKK 
SR vyhlášku mala pripraviť Komora. Vyhláš-

ka bola spracovaná, odkonzultovaná v LR 
KGaK a v SAK KGaK a v apríli odovzdaná na 
ÚGKK SR, ktorý do nej bude vkladať svoje 
náležitosti z oblasti územného plánovania 
a výstavby. Aktuálne má 13 §§ a 14 strán, 
ukotvilo sa do nej postavenie geodeta z hľa-
diska výkonu GaK činností vo výstavbe a do-
plnili sa náležitosti z vyhlášky 300/2009, tý-
kajúce sa stavebnej činnosti.
Vyhláška bude následne zaslaná na Úrad 
pre územné plánovanie a výstavbu.
Spolu s novým úradom bude vytvorený aj 
nový informačný systém pre územné pláno-
vane a výstavbu (pracovný názov URBION). 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR (MIRRI) vypísalo verej-
né obstarávanie na vytvorenie IS, začiatkom 
r. 2023 sa predpokladá zavedenie jeho skú-
šobnej prevádzky. Budú sa v ňom evidovať 
a budú v ňom prebiehať stavebné konania 
všetkých stavieb (okrem iného aj záznamy 
v stavebnom denníku).

Ing. Lukáč upozorňuje na dôležitosť časo-
vého skoordinovania nových zákonov (aj 
215/1995) a vyhlášok.
Prof. Kopáčik – účinnosť všetkých vyhlášok 
a zákonov by mala byť v roku 2024 a samo-
zrejmosťou sú prechodné ustanovenia.

Ing. Leitmann – nemal vedomosť o prácach 
na vyhláške, má záujem ju pripomienkovať.
Prof. Kopáčik – vyhláška sa zatiaľ neposie-
lala ostatným orgánom KGaK, keďže sa oča-
kávajú doplnenia zo strany ÚGKK SR, ktoré 
si sami ešte musia dohodnúť s MIRRI (napr. 
registrovanie stavieb, aké informácie o stav-
be evidovať, ktoré údaje KN budú migrované 
do URBION ako podklad pre projektantov...).
Úloha pre kanceláriu KGaK: Poslať návrh 
vyhlášky všetkým orgánom KGaK.

Ing. Kožár dáva do pozornosti, že sa práve 
kreuje prostredie pre geodetov a kartogra-
fov na 20 – 30 rokov. Je dôležité vytvoriť 
priestor na komunikáciu, urýchliť diskusie, 
ujasniť si vlastné stanoviská. Potrebné je za-
myslieť sa nad vytvorením pracovných tímov 
a nájsť fi nančné prostriedky pre tvorcov zá-
konov a vyhlášok. Nie je možné riešiť legisla-
tívu vo vlastnom voľnom čase.
Navrhuje pokúsiť sa získať napr. grant z euro-
fondov. Na pripravovaných konferenciách na-
vrhuje namiesto prezentácií uskutočniť skôr de-
baty (brainstorming) – čo chceme, čo očakáva-
me, iniciatívne zahrnúť viac mladších kolegov.

Informácia o činnosti DR, SAK, DK, RR, 
obsahový a časový plán práce na rok 
2022

Ing. Vladimír Vázal 
(predseda Dozornej rady)
Prierez činnosti Dozornej rady bol prednese-
ný na valnom zhromaždení. Na dnešnom za-
sadaní schválili plán činností DR. Prebehla 
kontrola hospodárenia a fi nancií Komory. 
Čerpanie fi nančných prostriedkov je v zmys-
le rozpočtu. DR nemusela riešiť zásadné po-
žiadavky, nie sú žiadne pripomienky voči or-
gánom Komory.

Ing. Štefan Lukáč (predseda Skúšobnej 
a autorizačnej komisie)
SAK pripravila a odovzdala Plán činnosti na 
nasledujúce obdobie. V januári 2022 zreali-
zovala kvalifi kačnú skúšku, na ktorej sa zú-
častnil jeden uchádzač. Uchádzač na skúške 
nevyhovel. Členovia SAK v prvých mesiacoch 
roka pripomienkovali nový zákon o Komore, 
ako aj pripravovanú vykonávaciu vyhlášku 
k novému stavebnému zákonu. Keď že kance-
lária Komory dostala zo zahraničia prvé žia-
dosti a informácie o pôsobenie hosťujúcich 
AGaK na Slovensku, SAK pripravila aktuál-
ny zoznam slovenských právnych predpisov, 
potrebných na realizáciu kompenzačných 
opatrení hosťujúcich AGaK. SAK prerokova-
la uznesenia z VZ Komory i z rokovaní pred-
stavenstva týkajúce sa SAK. Na výjazdnom 
zasadaní orgánov v Krakovanoch sa členo-
via SAK venovali aktualizácii otázok na kva-
lifi kačnú skúšku, na základe ktorej doplnili 
2 otázky do skupiny legislatívnych otázok 
(z nového zákona o Komore), vypustili nie-
ktoré otázky zo zoznamu a preformulovali 
doteraz existujúce odborné otázky. Predse-
da SAK považuje za potrebné povedať to, že 
zákony väčšiny komôr na Slovensku garan-
tujú jednotlivé ministerstvá, kým náš zákon 

Zasadnutie DK KGaK
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o Komore garantuje ÚGKK SR ako ústredný 
orgán štátnej správy. Čiže aj kontrolu dokla-
dov o vzdelaní vo väčšine komôr realizujú 
právne odbory ministerstiev. To znamená, 
že keď je garantom nášho zákona o Komore 
ÚGKK, kontrolu dokladov o vzdelaní by mal 
robiť LPO ÚGKK. Navrhujeme, aby sa tento 
problém vyriešil, pretože členovia SAK túto 
kontrolu odmietajú robiť. Odvolávame sa na 
absolvovanie kvalifi kačnej skúšky pre ob-
lasť KN pred skúšobnou komisiou na ÚGKK 
SR niekoľkými uchádzačmi z fakulty BERG 
TU v Košiciach, ktorí nespĺňali požadované 
vzdelanie.
Ing. Kožár doplnil, že uchádzači z TUKE 
BERG boli preskúšaní z dôvodu, že ÚGKK 
SR vydaním osvedčenia týmto absolventom 
vykonal precedens, ktorým sa už Komora 
musela riadiť aj pre KS z IG. Navrhuje spra-
covanie právnej analýzy ekvivalentu sloven-
ských AGaK v jednotlivých krajinách EÚ.
Prof. Kopáčik – odmietnutie posudzovania 
dokladov od SAK považuje za závažnú pri-
pomienku. Nateraz nevidí iný orgán Komory, 
ktorý by to mohol riešiť. Právnu analýzu ek-
vivalentu slovenských AGaK v jednotlivých 
krajinách EÚ môže Komora dať spracovať, 
otázkou zostáva, či advokátska kancelária 
pristúpi k spracovaniu takejto analýzy.

Ing. Repáň – CLGE zbiera informácie o geo-
detoch v jednotlivých krajinách a je spraco-
vaná databáza, ktorá je zverejnená na ich 
webovej stránke. Či tam budú potrebné in-
formácie, zatiaľ nevie. K uvedenému pripraví 
krátku správu. Na poslednom zasadaní CL-
GE ho zaujala aktivita o príprave európske-
ho zákona o geodetoch pôsobiacich v KN.
Prof. Kopáčik – aktuálne v pripravovanom 
zákone o geodézii a kartografi i hosťovanie 
v oblasti KN na Slovensku nebude akcepto-
vateľné.

Ing. Miloš Jacko, PhD., 
(predseda Disciplinárnej komisie)
Členovia DK zasadali online v januári 2022, 
doručených bolo 17 podnetov, všetky sú 
z oblasti KN a sú delegované na OKI. Na naj-
bližšie zasadanie v júli 2022 budú predvola-
ní 3 AGaK.
DK by rada požiadala o výklad ustanovenia 
v DP čl. 3 bod 2. – Disciplinárne konanie 
možno začať do jedného roka odo dňa, keď 
sa o porušení povinnosti disciplinárna komi-
sia dozvie, najneskôr do troch rokov od dňa, 
keď k porušeniu povinnosti došlo.
Prof. Kopáčik – Téma na diskusiu aj s ÚGKK 
SR.
Ing. Jacko – Majú záujem podať na OKI pod-
net, keď výsledok kontroly odmietli dať ge-
odetovi, poskytli ho len navrhovateľovi.
Prof. Kopáčik – Úrovne kontroly OKI môžu 
byť rôzne. Otázka je vhodná na spoločné za-
sadanie s ÚGKK SR.

Ing. Štefan Lukáč (predseda redakčnej 
rady SGaK)
Distribuované boli prvé 2 čísla SGaK. Prvé 
číslo bolo venované zákonu o Komore, 
druhé číslo obsahuje okrem štandardných 
informácií Komory hlavne vnútorné predpisy 
Komory a správy prednesené na VZ a uzne-
senie. V druhom polroku by členovia RR za-
radili príspevky z odborných podujatí.
Touto cestou oslovuje všetkých členov orgá-
nov, aby sa ozvali, ak majú záujem o prácu 
v redakčnej rade.

Informácia o činnosti odborných komisií 
(pre Kataster a Pozemkové úpravy, 
Ekonomickej, Inžinierska geodézia, 
TNK č. 89 „Geodézia, kartografi a 
a geoinformatika“).
 
Ing. Anna Holá, Ing. Peter Repáň 
(predsedníčka a podpredseda Komisie 
pre Kataster nehnuteľností a Pozemkové 
úpravy)
Ing. Anna Holá – Kataster nehnuteľností
Členovia KK riešia 2 okruhy podnetov – od 
občanov a od AGaK.
Od občanov sú často prijímané podnety na 
nemenovaného geodeta, nemenované KÚ, 
keď KK-KGaK vie poskytnúť len teoretickú 
odpoveď. Riešia sa, samozrejme, aj konkrét-
ne požiadavky, napr. keď si viacerí vlastníci 
dali vytýčiť hranice vlastným geodetom a vý-
sledky boli rôzne. KK-KGaK pomohla navrh-
núť riešenie a odporúčala dohodnúť si spo-
ločného geodeta.

Otázky od AGaK: 
–  Vyriešil sa problém k ZPMZ, keď niekto-

rí úradní overovatelia trvali na podpise 
vlastníka.

–  GP na rozostavanú stavbu a na stavbu 
pri kolaudácii je náročnejší problém (jed-
noznačné stanovisko by mal vydať SÚ, 
banky).

–  Súd prijal rozhodnutie, ktoré je v rozpore 
s technickým riešením problému. Vyjad-
renie ÚGKK SR – Úrad nemôže komen-
tovať rozhodnutia iných štátnych úradov, 
môže poskytnúť konzultáciu.

–  Vytýčenie hranice pozemku – geodet sa 
odvoláva na dovolené odchýlky a kalku-
luje s ňou.

Vyjadruje spokojnosť so spoluprácou s KO 
na ÚGKK SR.

Ing. Peter Repáň – Pozemkové úpravy
Aktivity KPÚ sa dajú rozdeliť na:
–  spoluprácu s KPÚ,
–  priame kontakty s pracovníkmi MPaRV 

SR,
–  spoluprácu skupín zhotoviteľov PÚ zá-

pad, stred a východ.
Najdôležitejší problém, ktorý bolo potrebné 
riešiť aj zo strany členov komisie, je obno-
va osvedčení pre projektantov PÚ, pretože 
v roku 2022 sa končia lehoty ich platnos-
ti. MV SR prostredníctvom ŽU všetky vyda-
né osvedčenia do konca roka akceptuje. 
MPaRV SR pripravilo odbornú prípravu a ná-

Zasadnutie SAK KGaK

Zasadnutie DR KGaK
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sledne preskúšanie pre projektantov PÚ. Prí-
prava sa uskutoční 16.06.2022 v Banskej 
Bystrici a na jeseň by mali byť organizované 
skúšky formou testu.
Metodika spracovania pozemkových úprav 
je už zastaraná, MPaRV SR to rieši formou 
metodických listov, školia správne orgány, 
ktoré to následne od projektantov PÚ vyža-
dujú.
KPÚ rieši novelizáciu 330/1991.

Ing. Peter Repáň 
(predseda Ekonomickej komisie)
Sadzobník pre navrhovanie cien geode-
tických a kartografi ckých prác bol vydaný 
v náklade 1 000 ks.
Distribuuje sa spriateleným organizáciám, 
geodetom, je aj v online formáte – voľne prí-
stupný. Priebežne dostáva návrhy na dopl-
nenia, ktoré zapracúva.
11.05.2022 sa uskutočnilo rokovanie s fy 
Kros, a. s. (program CENKROS – oceňova-
nie a riadenie stavebníctva). Dohodlo sa na 
zapracovaní celého sadzobníka do ich da-
tabázy od 01.01.2023. K sadzobníku bude 
musieť byť spracovaný popis, dodacie pod-
mienky, kalkulácie atď. Komore bola pred-
ložená zmluva o spolupráci na posúdenie, 
po jej podpise sa bude pracovať na impor-
te dát. V zmluve ja zahrnutá každoročná ak-
tualizácia (v sadzobníku sú evidované min. 
a max. ceny, dodacie podmienky, poznám-
ky), do programu bude potrebné uviesť pri 
každej službe len 1 cenu, nie cenové roz-
pätie. P-KGaK odporúča uvádzať priemernú 
hodnotu aktuálneho cenového rozpätia. Bu-
de tiež potrebné samostatne uvádzať nákla-
dy a odvody pri každej položke.

Ing. Jozef Kožár 
(predseda Komisie inžinierskej geodézie)
Ing. Kožár – členovia KIG s podieľajú na 
tvorbe a pripomienkovaní legislatívy k sta-
vebným zákonom a vyhláškam, zákonu 
o geodézii a kartografi i.
Dáva do pozornosti pripravovanú medziná-
rodnú konferenciu Geodézia a kartografi a 
v doprave, ktorá sa uskutoční 04. – 05.10. 
2022 v Prahe. Konferencia IPG 2022 ve-
novaná stavebníctvu by sa mala uskutočniť 
14.09.2022.

Komisia TNK č. 89 „Geodézia a kartografi a 
a geoinformatika“
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Dokončila sa revízia normy pre meranie po-

sunov a pretvorení STN 730405, zverejne-
ná bude asi v lete.
Odovzdaný bol na ÚNMS SR preklad ISO 
17123 – časť 1. Teória – na overovanie 
a testovanie parametrov geodetických prí-
strojov.
Komisia zasadá 1 až 2× do roka. V minu-
lom období bola vykonaná revízia normy 
STN 730411 Mapy veľkých mierok a nor-
ma na geodetické body STN730415. Komi-
sia sa aktivizovala aj medzinárodne, za Slo-
vensko je v ISO stálym zástupcom Ing. Fojtl 
z ÚGKK SR. Prof. Kopáčik je aktívny v ISO 
TC 172 SC 6, ktorá sa zoberá geodetickými 
prístrojmi. Postupne sa vykonávajú revízie 
série noriem ISO 17123, testovanie a kalib-
ráciu laserových systémov, dronových systé-
mov. Japonsko sa snaží v rámci ISO presa-
diť doplnenie normy STN 4463-2 týkajúcej 
sa meračských značiek s aktívnym čipom 
(obsahujúcim informáciu, v ktorej okrem čís-
la bodu by boli uvedené aj jeho súradnice, 
prípadne ďalšie údaje). Uvedené neprešlo. 
Tento rok došlo k zmene názvu TK č. 89 na 
„Geodézia a kartografi a a geoinformatika“.

Štatút emeritného/dobrovoľného člena
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
– štatút emeritného člena
Existuje skupina AGaK, vedených v zozna-
me, ktorí majú záujem byť naďalej evidova-
ní ako členovia KGaK, avšak už nemajú záu-
jem o výkon činnosti AGaK, a z toho dôvodu 
by Komora u nich neevidovala v budúcnos-
ti spôsob výkonu vybraných GaK činností 
v zmysle nového zákona o Komore. Predsta-
venstvo navrhlo riešenie ich ďalšieho pôso-
benia v KGaK spracovaním štatútu emeritné-
ho členstva s určenými právami a povinnos-
ťami. Takíto členovia budú vedení v evidencii 
členov KGaK, nebudú evidovaní v zozname 
AGaK. Doteraz má KGaK k dispozícii len šta-
tút čestného člena, vyhradený úzkej skupi-
ne ľudí, ktorí sa významne podieľali na bu-
dovaní Komory. Titul nie je nárokovateľný, 
je potrebné oň požiadať (člen aspoň 5 ro-
kov a nemal by byť disciplinárne stíhaný). 
Vydával by sa aj dekrét podobný ako opráv-
nenie s vyznačením obdobia členstva a čísla 
oprávnenia. Navrhuje sa symbolický členský 
poplatok, emeritný člen nebude mať právo 
byť volený do orgánov Komory, ani vymeno-
vaný do SAK, bude sa môcť zúčastňovať na 
akciách Komory.
– štatút dobrovoľného člena
Predbežne sa nedospelo k jednotnému ná-

zoru v P-KGaK. Kladie otázku pre všetky or-
gány KGaK, či sa vôbec zaoberať dobrovoľ-
ným členstvom (napr. študenti) s určitými 
profi tmi, napr. odber noriem. Ide aj o výcho-
vu budúcej generácie. Doteraz prevládal ná-
zor, aby Komora bola striktne len pre autori-
zovaných GaK. Uvedená téma je predložená 
na diskusiu.

Mandátny certifi kát
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Komora ukončila rokovania s Certifi kačnou 
autoritou (CA) DISIG, a. s., a uzatvorila zmlu-
vu o pôsobení KGaK v úlohe Registračnej 
autority (RA) pre vydávanie MC AGaK. Ob-
sah a štruktúra údajov zapísaných v MC je 
dohodnutá s ÚGKK SR.
Kancelária KGaK bola zaškolená na vydá-
vanie MC, uskutočnil sa nákup technické-
ho zariadenia – notebook, tlačiareň, aby 
bolo zabezpečené mobilné vydávanie cer-
tifi kátov a USB kľúče pre záujemcov. Infor-
mácie budú členom predložené na regionál-
nych stretnutiach. Bude ešte doladený zber 
osobných informácií od členov KGaK, ktoré 
sú potrebné pre vydanie MC (2 typy osob-
ných dokladov). Dôležitá je správnosť odo-
vzdaných údajov, ktoré sa po vydaní nedajú 
opravovať. Súčasne budú zjednodušené pri-
jaté návody na inštaláciu aplikácie MC. MC 
budú vydávané na základe požiadavky na 
príslušné obdobie 1, 2 alebo 3 roky (je po-
trebné zohľadniť platnosť dokladov). MC sú 
aktívne od ich vydania. NBÚ vedie zoznam 
mandátnych oprávnení podľa § 9 zákona č. 
272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a AGaK sú evidovaní pod číslom opráv-
nenia 1214. Toto číslo sa objavuje vo vyda-
nom MC.
ÚGKK SR predbežne nevie odhadnúť termín 
skúšobnej prevádzky aplikácie pre elektro-
nické podpisovanie eGP na ÚGKK SR.
Objavili sa už ojedinelo požiadavky zo stra-

Momentka zo spoločného zasadnutia orgánov KGaK
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ny objednávateľov GaK prác na elektronickú 
autorizáciu dokumentov.
Do dnešného dňa boli vydané MC štyrom 
členom KGaK. Dôležitá je aj práca s MC, bu-
de možné využiť napr. voľne dostupnú we-
bovú aplikáciu na podpisovanie. V prípade 
podpisovania väčšieho množstva súborov 
treba zakúpiť licenciu na softvér umožňujú-
ci vykonanie elektronickej autorizácie (mô-
že byť zhodný so softvérom na elektronický 
podpis).

Informácia o medzinárodných aktivitách 
KGaK
Prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. – FIG
VZ FIG sa uskutoční 11. – 15. septembra 
2022 vo Varšave, Poľsko.
Uskutočnia sa voľby na prezidenta – 3 kan-
didáti (Austrália, Anglicko, Turecko) a vi-
ceprezidentov (Kanada, Švajčiarsko, Čína, 
USA) Predstavenstvo delegovalo prof. Kopá-
čika na jesenné zasadanie FIG, avšak z dô-
vodu súbežných povinností sa ho zúčastní 
online.

Ing. Repáň – CLGE
Absolvoval jarné zasadanie 
12. – 14.05.2022 v Skopje, Macedónsko
Najreprezentatívnejšia geodetická európ-
ska organizácia. Slúži na výmenu informácií, 
podporu členov.
Zúčastnilo sa na ňom cca 60 účastní-
kov, prezentovaný bol bohatý programom 
s workshopmi. Pripraví krátku správu zo všet-
kých prezentácií. CLGE pracuje s rozpočtom 
205 000 eur, pričom cca 60 000 eur tvoria 
členské príspevky, zvyšok sú sponzorské prí-
spevky, projekty.
Národné prezentácie – ukážka dátového 
modelu katastra podľa ISO 19152, prezen-
tácia ako evidovať vlastníctvo združenia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
projekt na využitie signálu GNSS Galileo – 
softvér na meranie bez referenčných sta-
níc, ktorý je vo fáze testovania, 3D kataster, 

v Chorvátsku evidujú v KN všetky inžinierske 
siete, priebeh PÚ v Macedónsku na 8 KU, 
riešenie sporov a úloha geodetov.
Aktivity vedené smerom k európskemu geo-
detovi, prebiehajú súťaže mladých geodetov.

 

Rôzne

Renomia vs Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Po podpísaní hromadnej poistnej zmluvy 
P-KGaK naďalej trvalo na doriešení uplatne-
nia poistnej udalosti, ktorá nastane v čase 
poistenia, ale uplatní sa až po ukončení čin-
nosti konkrétneho AGaK v Komore. Wüsten-
rot poisťovňa pristúpila k dohode a uzatvá-
ra Dodatok k PZ, ktorým bude pre tento rok 
pokryté v cene poistného 1-ročné obdobie. 
Ak by AGaK mal záujem o dlhší časový úsek 
na uplatnenie PU, ten bude za príplatok (až 
v budúcom poistnom období). Po prijatí do-
datku budú členovia Komory informovaní 
krátkou správou.

 
29. slovenské geodetické dni
Termín 29. SGD je rezervovaný na 26. – 
27.10.2022, pretože štandardné novembro-
vé termíny boli už v roku 2021 obsadené.
Predstavenstvo KGaK odsúhlasilo, aby sa 
organizačného zabezpečenia 29. SGD ujal 
Ing. Vladimír Stromček.
07.06.2022 sa uskutočnilo prvé stretnu-
tie odborných garantov, ktorí preferujú pre-
zenčnú 2-dňovú formu konferencie, so zor-
ganizovaním spoločenského večera.
Pracovná verzia kalkulácie nákladov pre-
zenčnej formy pri odhadovanej účasti 200 
účastníkov vychádza s fi nančnou rezervou. 
Predbežne navrhované vložné 80 eur, spolo-
čenský večer 35 eur.

SKSI
SKSI organizuje slávnostné stretnutie pri 
príležitosti 30. výročia obnovenia SKSI, 
v termíne 10.06.2022. Pozvaní sú za KGaK 

prof. Kopáčik a bývalý predseda KGaK Ing 
Hardoš.

Sústavné vzdelávanie AGaK
Pripravuje sa ďalšia verzia upraveného (ino-
vovaného) dokumentu. Jeho vydanie je 
v právomoci P-KGaK, nemusí ho schvaľovať 
VZ, bude však na VZ predložený.

Záväznosť usmernení vydávaných 
ÚGKK SR 
Ing. Nechuta – Aká je právna záväznosť 
usmernení vydaných ÚGKK SR? Štátna moc 
obmedzuje sama seba (musí rešpektovať 
zákony, ktoré vytvorí), môže robiť iba to, čo 
jej zákon dovoľuje resp. nariaďuje. Občan 
môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazu-
je. Je názoru, že AGaK sa týka zákon, resp. 
vyhláška. Usmernenia nie sú zverejnené 
v zbierke zákonov.
Ing. Hudec – Ak mi úradný overovateľ priká-
že dodržať usmernenie, v záujme overenia 
GP ho rešpektujem.
Prof. Kopáčik – usmernenia chápe v rovine 
metodického návodu, smernice.
Ing. Holá – Členovia KK-KGaK nie sú pro-
ti usmerneniam, sú radi, že vychádzajú, 
problémy vznikajú pri rozdielnom chápaní 
usmernenia úradným, resp. autorizovaným 
overovateľom.
Ing. Bušniaková – Vyhláška je často nejed-
noznačná. Zo strany KK-KGaK je evidovaná 
skôr opačná požiadavka na zaradenie viace-
rých príkladov v usmerneniach.
prof. Kopáčik – úradní overovatelia by na 
všetkých OÚ mali fungovať rovnako, vo vy-
hláške by malo byť defi nované, čo sa má 
kontrolovať.
Ing. Lukáč – do roka 2006 sa vydávala 
smernica, odvtedy sú vydávané usmerne-
nia, kde nie je jasné, či je to právny predpis 
alebo technický predpis.
Ing. Kožár – aj vydávanie metodických lis-
tov v PÚ možno chápať ako za chodu dopĺ-
ňané dôvodové správy. Ak by boli vydávané 
raz za čas, mohli by sa doplniť ako dodatok 
k metodickým návodom. Má to však reálny 
dosah na legislatívu v prípade dlhodobých 
zákaziek.

Momentky zo spoločného zasadnutia orgánov KGaK
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Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 10. júna 2022 v hoteli Chateau 
Krakovany

Rokovanie Úradu geodézie, kartografi e a ka-
tastra SR (ÚGKK SR) a Komory geodetov 
a kartografov (KGaK) otvoril prof. Kopáčik, 
ktorý poďakoval za účasť zástupcov ÚGKK 
SR na výjazdnom zasadaní KGaK.
Ing. Ján Mrva pozdravil všetkých prítomných 
a vyzdvihol spoločný boj za rezort geo dézie, 
kartografi e a katastra, ktorý sa prejavil pri pre-
sadzovaní zákona o KGaK. Verí v pokračovanie 
spoločných dobrých vzťahov.
V skratke vymenoval problémy a súčasné úlo-
hy ÚGKK SR (zákon o geodézii a kartografi i, 
smernica na tvorbu GP, elektronizácia KN – 
prebraté sú dokončené časti diela, ostatné sú 
v riešení prostredníctvom verejných obstaráva-
ní, komunikačná infraštruktúra – realizovaná 
bez verejného obstarávania, ÚGKK SR je súčin-
ný pri riešení s príslušnými orgánmi, ZB GIS, 
optimalizácia VKMt na VKMi...).

Informácie z aktivít ÚGKK SR
 

Ing. Mrva – predseda ÚGKK SR

Stav/možnosť zavedenia zrýchleného 
poplatku za overenie GP
Po dokončení služby ESKN sa môže uvažovať 
o zavedení zrýchleného poplatku za overenie 
GP, v súčasnosti to nie je možné.

Možnosť pravidelného zasielania 
usmernení členom KGaK, ktorými ÚGKK SR 
usmerňuje činnosť úradných overovateľov 
aj usmernenia smerované regionálne 
(do vybraných okresov), keďže členovia 
KGaK predkladajú na overenie GP v rôznych 
okresoch.

Odosielanie usmernení do kancelárie Komo-
ry prebieha. Na webe ÚGKK SR sú umiestne-
né všetky technické predpisy a iné akty ria-
denia. V prípade, ak je záujem o vyčlenenie 
usmernení určených pre úradných overovate-
ľov, je možné ich z množiny všetkých vyčleniť. 
Chronológia však musí zostať zachovaná.

Situácia v oblasti digitalizácie archívnych 
dokumentov často využívaných na 
odboroch KN. Ich stav sa alarmujúco 
zhoršuje, čo komplikuje prácu geodetov.

ÚGKK SR chápe digitalizáciu ako nevyhnut-
nosť. Problém nastal po reorganizácii špecia-
lizovanej správy v roku 2013, keď bola časť 
práv prevedená na MV SR a ich centrá pod-
pory. ÚGKK SR v tomto roku vyčlenil zo svo-
jich kapitálových výdavkov 200 000 eur na 
skenery a 300 000 eur na bežné výdavky. 
K spusteniu procesu digitalizácie však musí 
prispieť aj štát, a preto oslovia Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR (MIRRI), ktoré má na starosti euro-
fondy, pričom budú apelovať na dôležitosť ar-
chívnych technických dokumentov.

 
Stav v otázke opráv chýb v KO, najmä 
zmeny týkajúce nákladov na meranie 
a spracovanie dokumentácie, ako aj 
konania (kto ich má znášať).

ÚGKK SR sa snaží nájsť spôsob riešenia GP5 
(zjednodušený operát GP na opravu chyby 
v katastrálnom operáte). Chyby v operáte by 
mal riešiť štát, ktorý však na to nemá kapaci-
ty. Možnosťou je neriešiť zvyškové parcely, čo 
sa pripravuje v novej smernici pre GP. Členom 
komisie pre smernicu na GP budú predložené 
alternatívne možnosti.

 
Vplyv nových legislatívnych dokumentov – 
zákon o ÚP a zákon o výstavbe – na činnosť 
geodetov. Aktivity ÚGKK SR v súvislosti 
s implementáciou oboch zákonov (URBION, 
vyhlášky, evidencia stavieb, adresné body, 
rozostavané GP, elektronické overovanie 
podkladov a pod.).

–  V roku 2021 bol prijatý zákon o komore 
v znení, ako si ho zástupcovia Komory na-
vrhli.

–  Pripravuje sa novela katastrálneho 
zákona (posledná) a bude sa pracovať 
na vyhláške (461/2009). V rámci novely 
vyhlášky sa navrhnú lehoty pre vrátenie 
GP – 7 dní a 2. vrátenie po oprave 
chyby – 3 dni. V priebehu 2 – 3 rokov sa 
predpokladá nový katastrálny zákon.

–  Pracuje sa na novom zákone o GaK, 
v ktorom sa riešia GaK činnosti a kvalifi -
kácia na GaK činnosti,

–  Pracuje sa na vyhláške k zákonu 
o výstavbe a územnom plánovaní, 

zriadený bol Úrad pre územné plánovanie 
a výstavbu, ktorý má na starosti 
podpredseda vlády SR Ing. Holý. Účinnosť 
zákona o územnom plánovaní a zákona 
o výstavbe je nastavená na 01.04.2024.

–  Pristúpi sa k prácam na vyhláške k IS 
URBION, kde je v komisii navrhnutý Ing. 
Raškovič,

–  smernica na GP sa tvorí,
–  rozbieha sa ESKN (eGP a MC), predpoklad 

využívania MC je v prvom polroku 2023.

Verejné obstarávania na výsledky 
geodetických a kartografi ckých prác.

Na stretnutí predseda KGaK s predsedom 
ÚGKK SR určili k predloženému podnetu pri 
VO na GaK práce návrh riešenia. V jeho in-
tenciách Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR 
(LPO) pripravil koncom mája list na ÚVO, pri-
čom sa odvolával na podnet KGaK, v ktorom 
odkázali na zákon č. 215/1996. Upozorni-
li ich, aby v prípade námietky pri VO sa ÚVO 
obrátil na ÚGKK SR, ktorý bude na námietky 
rea govať a preverí, či sú splnené kvalifi kova-
né predpoklady podľa zákona. Bez potreb-
ných náležitostí štát ako objednávateľ nemu-
sí dostať požadovanú kvalitu diela.

Katastrálny odbor

Zamestnanci KO sa zúčastnia na pripravova-
ných regionálnych stretnutiach KGaK v júni 
a septembri 2022. V pripravovanej novele 
katastrálneho zákona je pre úradné overova-
nie pripravená legálna možnosť na výpomoc 
iným krajom.

OKO novým mapovaním

Momentálne je zmapovaných 54 % územia 
a na domapovanie by bolo potrebných 500 mil. 
eur, čo je nereálne. Podľa príkladu pozemko-
vých úprav sa na ÚGKK SR zamýšľajú nad zjed-
nodušením procesu komplexným a jednodu-
chým OKO (okolo urbanizovaných miest – ne-
číselná mapa). Ak by to bolo reálne začleniť do 
nového zákona, dotvárali by sa týmto spôso-
bom súvislé číselné mapy pomocou SPM.
Minulý rok prebehlo VO na 50 KÚ v hodnote 
400 000 eur (na tvorbu VKMI – zlepšovanie 
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mapového operátu), tento rok sa pripravu-
je VO opäť na 50 KÚ v hodnote 700 000 – 
800 000 eur po celom Slovensku.

Smernica na GP

Pripravuje sa VO na používanie MC a prvé zne-
nie smernice by malo byť k dispozícii do kon-
ca roka 2022. Predpoklad ukončenia VO pro-
duktov na aplikáciu elektronických podpisov je 
v 1. polroku 2023. Platnosť smernice sa však 
bude posúvať podľa dohody so všetkými pripo-
mienkujúcimi subjektmi, po odsúhlasení celé-
ho procesu elektronizácie.

Geodézia a kartografi a

Z rozpočtu ÚGKK SR sa spracúva ortofotoma-
pa, digitálny model reliéfu..., pripravená je ak-
tualizácia území v urbanizovaných oblastiach, 
rozvoj ZB GIS, základnica na kalibráciu diaľ-
komerov vo Viničnom (začiatok používania 
v budúcom roku).

Projekty

Na ÚGKK SR spracúvajú cca 30 projektov. 
Napr.:
–  kontrola a úprava, štrukturalizácia údajov 

SPI – na KO, odstraňujú sa systémové – 
predmigračné chyby,

–  konsolidácia údajov SPI na 20 území 
(bude vypísané VO),

–  nový údajový model SGI 20 KÚ a migrácia 
údajov (už je schválené VO),

–  VO na aplikáciu nad nimi – SPI a SGI, ná-
sledne do celonárodného projektu, všetkých 

3599 KÚ bude fi nancovaných z rozpočtu 
MIRRI, ale musia byť spracované predchá-
dzajúce pilotné KÚ – spolu 20 KÚ.

–  ESKN – predpokladá sa automatizované 
prideľovanie podkladov geodetom (ZPMZ, 
podlomenia parcelných čísiel, platobné 
predpisy, elektronizácia konania...). Z hľa-
diska zamestnancov katastrov – odstávka 
doterajších obálkovačiek a ich nahradenie 
novým systémom CSKN („odpapierova-
nie“). Spolupráca s MV SR.

–  IS správy rastrov,
–  rozšírenie ZB GIS (povýšiť na centrálny 

geoinformačný portál Slovenska 
CEGEPoS),

–  skenovanie (GKÚ žiada o projekt na 
naskenovanie mapového operátu a živého 
operátu),

–  tvorba mapy z transformovanej na imple-
mentovanú.

Informácie z aktivít KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik – predseda KGaK

Regionálne stretnutia KGaK

Poďakoval za účasť zástupcov ÚGKK SR na 
regionálnych stretnutiach KGaK, ktoré sa 
uskutočnia:
BB – NR – 17.06.2022 v hoteli Dixon, 
Banská Bystrica,
TN – ZA – TT – 23.06.2022 v OC MAX 
Trenčín,
KE – PO – 07.09.2022 v kaštieli Fričovce,
BA – 08.09.2022 v hoteli Bratislava.

Spôsob výkonu vybraných GaK činností

Novým zákonom vznikli Komore ďalšie povin-
nosti aj v oblasti evidencie členov KGaK a jed-
nou z nich bola evidencia spôsobu výkonu vy-
braných GaK činností. Tie sa vykonávajú vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
ako slobodné povolanie alebo v mene a na 
zodpovednosť FO či PO ako jej zamestnanec, 
spoločník alebo konateľ.
Kancelária KGaK aktualizovala a doplnila údaje 
o svojich členoch, ktoré sú evidované v zozna-
me a registri členov KGaK a ku každému členovi 
KGaK bolo zaevidované príslušné IČO.

Hromadné poistenie zodpovednosti za škodu 
v súvislosti s výkonom činnosti AGaK

Členovia orgánov KGaK odporúčali, aby pri 
príprave nového hromadného poistenia čle-
nov Komoru zastupovala maklérska spo-
ločnosť RENOMIA (medzinárodná spoloč-
nosť v odbore poistenia a risku manažmen-
tu). Ponuku nakoniec akceptovalo cca 96 % 
členskej základne, čo umožňuje nový zákon 
o KGaK. Hromadné poistenie bolo uzatvore-
né opäť vo Wüstenrot poisťovni, a. s., s nový-
mi parametrami pre poistenie fyzických osôb 
a právnických osôb.

Pracovná skupina pri tvorbe zákona 
o geo dézii a kartografi i 

Vytvoril sa súbor defi nícií a pojmov, ktorý je 
v štádiu pripomienkovania.
Prevládla zhoda na defi nícii GaK činností 
z pohľadu nových technológií (laserové ske-
novania, georeferencovanie...). Vybrané GaK 
činnosti sa stále kreujú, pričom je snaha do-
držať ich pôvodnú štruktúru. Diskutovali sa aj 
ďalšie možné varianty.

Nové dokumenty KGaK

Na VZ KGaK boli prijaté nové dokumenty Ko-
mory, pričom ich obsah bol prispôsobený no-
vému zákonu. Touto cestou ešte raz poďako-
val pracovníčkam LPO za pomoc a ochotu ich 
pripomienkovať. V tlačenej podobe boli zve-
rejnené v bulletine SGaK 2/2022.
Na VZ KGaK bola predložená aj novela štatú-
tu čestného člena, ktorú členovia schválili.
Aktuálne sa v Komore diskutuje o možnos-
ti novej formy tzv. dobrovoľného/emeritného 
člena KGaK.

Mandátny certifi kát (MC)
Komora ukončila rokovania s Certifi kačnou 
autoritou (CA) DISIG, a. s., a uzatvorila zmlu-
vu o pôsobení KGaK v úlohe Registračnej au-

Momentky zo spoločného rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR
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tority (RA) pre vydávanie MC AGaK. Získaním 
práva RA pre Komoru nemusí každý člen Ko-
mory osobne požiadať CA DISIG, a. s., o vyda-
nie MC a osobne navštíviť pracovisko CA za 
účelom prevzatia MC.
Kancelária KGaK bola zaškolená k vydávaniu 
MC, ktoré bude závisieť od spustenia aplikácie 
pre elektronické podpisovanie eGP na ÚGKK 
SR. Aj z tohto dôvodu je pre Komoru dôležitý 
harmonogram spustenia eGP.
Objavili sa už ojedinelo požiadavky zo strany 
objednávateľov GaK prác na elektronickú au-
torizáciu dokumentov.
Do dnešného dňa boli vydané MC štyrom čle-
nom KGaK.

Hosťujúci AGaK
Evidujeme prvý záujem z Českej republiky.

Diskusia
 
JUDr. Odeta Poldaufová – riaditeľka LPO
Novela katastrálneho zákona
Ide najmä o procesné zmeny v predpise, kto-
rý sa dotýka zápisov práv k nehnuteľnostiam 
a zápisov údajov do KN. Z tohto dôvodu tam 
nie je veľa noviniek pre geodetov.
Pre info:
–  opravy chyby – pri počte účastníkov kona-

nia viac ako 20 je doručovanie uskutoč-
nené verejnou vyhláškou,

–  prešetrovanie údajov KN – na zrýchlenie 
konania zavádzajú 7 – dňovú lehotu,

–  zvýšený poplatok za prešetrovanie 50 eur 
(geodet je oslobodený od tohto poplatku),

–  OKO NM – ruší sa odvolanie v rámci ná-
mietkového konania,

–  inšpekcia – štátnemu dozoru nebudú 
podliehať výsledky GaK činnosti vyhotove-
né znalcom a výsledky GaK činnosti vyho-
tovené do 30.11.2009.

–  zavedené ustanovenia o možnosti odňatia 
osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobi-
losti,

–  v prípade konania o priestupku AGaK 
(ÚGKK SR oznámi začatie konania prís-
lušnému OÚ a KGaK), nebude úradne ove-
rený GP vyhotovený AGaK, kým neskončí 
konanie.

Zákon o správnych poplatkoch
Spolu s novelou KZ sa novelizuje aj zákon 
o správnych poplatkoch. Keďže od roku 
2005 vzrástla infl ácia o 40 %, všetky poplat-
ky sa primerane zvyšujú.
V súčasnosti je novela KZ odoslaná na MH 
SR k posúdeniu doložky vplyvov. Očakáva sa, 
že budúci týždeň by mohol ísť do MPK. Účin-
nosť novely sa predpokladá od 01.07.2023.

Mgr. Ľubomíra Šoltýsová – LPO
Zákon o územnom plánovaní (č. 200/2022) 
a o výstavbe (č. 201/2022).
Účinnosť oboch zákonov je nastavená na 
01.04.2024.
Vznikol nový ústredný orgán štátnej sprá-
vy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. 
Stavebné úrady v obciach budú nahradené 
regio nálnymi úradmi pre ÚP a V.
Predpokladá sa vytvorenie nového nadre-
zortného informačného systému (URBION), 
správcom bude Úrad pre ÚP a V. Komuniká-
cia bude prebiehať len elektronicky a každý 
výstup bude prebiehať cez IS, ktorý bude mať 
verejnú a neverejnú časť (na základe registrá-
cie).
Nová defi nícia zastavaného územia obce, 
hranica bude zaznamenaná aj v KN (defi no-
vané na akých podkladoch). Keďže v súčas-
nosti existujú 2 defi nície zastavaného územia 
obce, budú prebiehať rokovania s MPaRV SR, 
aby sa dospelo k dohode na 1 defi nícii.
V zákone o výstavbe sú defi nované nové 
názvy – pojmy dokumentov (rozhodnutie 
o povolení stavby, kolaudačné osvedčenie...). 
Určite bude potrebné vytvoriť tzv. zberný zá-
kon, ktorým budú novelizované všetky záko-
ny, čo sa budú dotýkať ÚP a V.
Vytvorené budú pracovné skupiny za ÚGKK 
SR aj za KGaK, ktoré sa budú podieľať na tvor-
be stavebných predpisov.
Predpokladá sa vydanie veľkého množstva 
vykonávacích vyhlášok. Samostatná by mala 
byť vyhláška k IS, k náležitostiam pre doku-
menty (štruktúrovaná podoba). Bude potreb-
né vyriešiť zápis stavieb v KN, výmenou infor-
mácií medzi informačnými systémami. Pred-
pokladá sa zjednodušený operát GP, inak 
bude pomenovaná drobná stavba.
Prechodné ustanovenia defi nujú dostatočne 
dlhé lehoty na nedokončené procesy stavieb.

 
Ing. Peter Vojtko – riaditeľ KO
Zasielanie usmernení členom KGaK, ktorými 
ÚGKK SR usmerňuje činnosť úradných ove-
rovateľov, taktiež usmernenia smerované re-
gionálne (do vybraných okresov), pretože 
členovia KGaK predkladajú na overenie GP 
v rôznych okresoch.
Na webe ÚGKK SR sú umiestnené všetky tech-
nické predpisy a iné akty riadenia (usmerne-
nia, listy, príkazy, pokyny). Je možné vyčlenenie 
usmernení určených pre úradných overovateľov, 
je možné ich z množiny všetkých vyčleniť do sa-
mostatných priečinkov.
 
Smernica na GP
Návrh paragrafového znenia je pripravený, in-
terne prebiehajú diskusie.
Prínos smernice – integrované sú v nej všet-

ky čiastkové predpisy, prebraté časti z meto-
dických návodov, zo smernice na vykonáva-
nie zmien SGI.
Vymedzenie niektorých pojmov – defi nície 
doterajšej parcely, novej parcely, riešenej par-
cely a zvyškovej parcely.
Prebieha diskusia, či určovať číselne priebeh 
zvyškových parciel. Sú alternatívy, že bude na 
zvážení spracovateľa GP, či zvyškovú parcelu 
dopočíta alebo jej určenie bude povinné na 
základe stanovených kritérií.
Diskutuje sa o vytvorení univerzálneho výka-
zu výmer, zobrazovanie rozsahu a priebehu 
vecných bremien.
Následne bude zaslaná na pripomienkovanie.

 
Tvorba vektorovej katastrálnej mapy 
implementovanej
Pripravované je verejné obstarávanie na 
12 okresov, cca 50 KÚ, predpokladaná hod-
nota zákazky je 800 000 eur. Proces by mal 
byť spustený do konca júna alebo júla 2022. 
Spracovateľ musí ručiť za dodržanie termínov 
aj kvality diela.
 
Ing. Tomková – SPI KN
Digitalizácia archívnych fondov
Spracované sú štatistiky, ktoré ponúkajú pre-
hľad čo podlieha digitalizácii, a s tým súvi-
siace technické a personálne vybavenie a fi -
nančné zabezpečenie. Ide o dlhodobý pro-
ces.
–  LV – stotožňovali sa LV, evidovaný je 

zvýšený záujem o kópie originálov, LV 
sa skenujú a sú evidované 2 výstupy, čo 
zaťažuje pracoviská,

–  zbierka listín – mala by byť možnosť 
stiahnutia z úložiska,

–  pozemkovoknižné vložky – veľký záujem 
o informácie zo starých operátov,

–  operáty GP.
Digitalizácia by vyriešila existujúci problém 
priestorov na archiváciu.
Bude potrebná aj úprava predpisov na zabez-
pečenie celého procesu.
Plánovaná je aj digitalizovanie spisov – poda-
ní. V súčasnosti sú tzv. kombinované spisy – 
podané osobne alebo poštou, ďalšie doplne-
nie podania sa uskutoční elektronicky alebo 
naopak.

 
Mgr. Ing. Ivana Zemková – riaditeľka OKI
OKI ÚGKK SR vykonáva dohľad nad prácou 
FO a PO, a tiež kontroluje procesy na OÚ 
a sledujú plnenie úloh.

Prezentovaná štatistika 
Geometrické plány (GP) 
–  Počet úradne overených GP v roku 2021 

– 76 028, čo predstavuje nárast opro-
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ti predchádzajúcemu roku o 2 224 GP – 
3 % (najviac úradne overených GP je na 
OÚ v Žiline), štatistika vrátených správ-
nych poplatkov, neplnenia stanovených 
lehôt (problém nedostatku pracovníkov 
na OÚ), počtu vrátených GP – vracia sa 
cca 30 % väčšinou pre chyby z nepozor-
nosti, čo by však mala odstrániť aplikácia 
na kontrolu GP.

Implementácia geodetických výsledkov me-
raní do katastrálnych máp
–  69 050 zapracovaných GP do vektoro-

vých máp,
–  30 653 zapracovaných GP do číselných 

máp,
–  12 668 zapracovaných GP do nečísel-

ných implementovaných VGPi,
–  25 729 zapracovaných GP do nečísel-

ných transformovaných VGPt.
 

Aplikácia na kontrolu GP
Poskytuje presné štatistiky – evidenciu, koľ-
ko GP konkrétny AGaK overil, koľkokrát mu 
bol vrátený ten istý GP... Na vyžiadanie je mož-
né poskytnúť štatistiku konkrétneho AGaK pri 
konkrétnom podnete od DK KGaK.
 
Podania v roku 2021
–  vybavených 251 podaní (101 na KO, 

78 na výsledky GaK činností, 72 iné).

Kontroly v roku 2021
–  vykonaných 258 (98 na KO, 160 mimore-

zortné subjekty – 113 záznamov, 47 pro-
tokolov o kontrole).

Nedostatky pri úradnom overení
–  nedostatočne preskúmanie súladu údajov 

operátu GP s aktuálnym stavom KN,
–  nedostatočne preskúmanie vzájomného 

súladu údajov jednotlivých častí operátu 
GP,

–  nedodržanie lehôt,
–  nedôsledné spracovanie preberaných 

častí operátu GP (chýbajúce elektronic-
ké overenie, chybné číslo úradného ove-
renia, ukladanie do nesprávnych priečin-
kov...).

Upozornila na zodpovednosť AGaK za vyhoto-
venie diela aj po vystúpení z KGaK.

Nedostatky pri tvorbe GP a VN 
(nečíselný operát)
–  preberanie súradníc z katastrálnej mapy bez 

identifi kácie na skutkový stav v teréne,
–  upravovanie súradníc z katastrálnej 

mapy bez identifi kácie na skutkový stav 
v teréne,

–  určovanie bodov na základe skutkového 

stavu bez zohľadnenia starších číselných 
údajov, geometrie a polohy,

–  nepreberanie údajov zo susediacich GP,
–  preurčovanie bodov s kódom 

presnosti T=3 na základe prebratých 
kartometrických súradníc z KM, bez 
väzby na identické objekty v teréne,

–  určovanie bodov s kódom presnosti T=2, 
hoci by mali byť T=1...

Nedostatky pri tvorbe GP a VN 
(číselný operát)
–  nedostatočné vyhodnotenie na skutkový 

stav v teréne – systematický posun alebo 
nesystematický posun.

Ostatný operát
–  mapy v BA s kódom kvality 2 – prebera-

nie súradníc odchýlených v procese digi-
talizácie bez konfrontácie s pôvodnými čí-
selnými údajmi.

Kontrola GP sa bude realizovať na GP vyhoto-
vených od roku 2009 (staršie nie) z dôvodu 
účinnosti vyhlášky 461/2009.
 
Ing. Pobjecký – DK KGaK
Dostávajú sa na OKI po spracovanej odpove-
di aj nespokojné vyjadrenia od sťažovateľov 
na riešenie?
Mgr. Ing. Zemková – Záleží od vyriešenia 
podnetu, ale samozrejme napr. v prípade od-
poručenia na súdne konanie sa podnety vra-
cajú, riešené sú ombudsmanom a končia 
opäť na OKI.
V prípade podnetu na kontrolu GP je povin-
nosť OKI informovať o výsledku len stránku 
alebo aj konkrétneho geodeta?
Mgr. Ing. Zemková – V prípade, ak je kontro-
la zameraná na výsledok GaK prác, informá-
cia o riešení je odosielaná aj konkrétnemu 
geodetovi. Ak ide napr. o zápis do KN a geo-
det nie je kontrolovaný, v takom prípade je in-
formovaná len stránka.
Ak KGaK eviduje konkrétny prípad neinformo-
vania geodeta, je potrebné poslať info.
Ing. Leitmann – DK KGaK
Mgr. Ing. Zemková zdôrazňovala skutočnosť 
o doživotnej zodpovednosti geodeta za svo-
je dielo. V Disciplinárnom poriadku KGaK 
disciplinárne konanie možno začať do jedné-
ho roka odo dňa, keď sa o porušení povinnos-
ti disciplinárna komisia dozvie, najneskôr do 
troch rokov od dňa, keď k porušeniu povin-
nosti došlo.
Ing. Jacko, PhD., predseda DK KGaK
V rámci digitalizácie upozorňuje aj na dôle-
žitosť zoskenovania prešetrovacích merač-
ských náčrtov a náčrtov z komplexiek, ktoré 
sú potrebné pri prešetrovaní hranice.
Na margo posunov by bolo vhodné pri sťa-

hovaní VGI pridať ďalší súbor POLYGON.
VGI, či POLYGON TXT., aby to hlavne mlad-
ších geodetov upozornilo na možnosť využi-
tia (často o tom ani nevedia), pretože sú to 
body T=1 v mapách T=3.
Ing. Mrva – Digitalizácia prebieha z vlastnej 
iniciatívy ÚGKK SR, ale určite budú požadovať 
od Ministerstva investícií, regionálneho rozvo-
ja a informatizácie SR (MIRRI) zabezpečenie 
fi nancií na systematické digitalizovanie celé-
ho operátu.
Neuvažuje ÚGKK SR v číselných mapách vy-
tvorených na podkladoch fotogrametrie, vo 
vybraných územiach, vykonávať činnosť ako 
v nečíselných mapách alebo ako implemen-
tované mapy? 
Bolo by vhodné napr. metodicky usmerniť, 
že v nečíselných mapách sa súradnice škrt-
nú a po prešetrení sa preurčia správne, v čí-
selných mapách ostane katastrálne konanie 
– oprava chyby.
Ing. Vojtko – Budú sa podnetom zaoberať.
Správne poplatky – často sa stáva, že zmluva 
sa týka aj 2 – 3 KÚ (obsahuje veľa parciel, tý-
ka sa veľa rôznych LV) a to všetko za 1 popla-
tok (často znížený). Z uvedeného sa stáva, že 
KO OÚ to rieši aj 1 rok. Neuvažuje sa upravenie 
takýchto poplatkov podľa rozsahu parciel, LV?
Ing. Mrva – ÚGKK SR plne podporuje MPaRV 
SR pri vytvorení registra užívateľských práv.
JUDr. Poldaufová – V minulosti platila právna 
úprava, keď poplatok závisel od množstva alebo 
hodnoty parciel a bol potrebný aj znalecký posu-
dok, k tomu sa už však vracať nebude. V rámci 
rozhodovacej činnosti je to vyrovnané.
Zánik vlastníckeho práva – neuvažuje sa 
v novele zákona 330/1991 o zániku vlastníc-
keho práva napr. výkupom zo zákona, keď 
vlastnícky podiel v pozemku je napr. do 1m2, 
a je fi nančne neekonomické napr. aj doru-
čovanie písomností? Podstatne by sa často 
znížil počet spoluvlastníkov.
JUDr. Poldaufová – Zákon o PÚ je pod ges-
ciou MPaRV SR a bolo možné uplatniť podnet 
v rámci MPK.
Ing. Repáň – Uvedené bolo navrhované pred 
MPK v rámci diskusií k zákonu, ale návrh bol 
zamietnutý.
Prof. Kopáčik – Mohlo by to byť považova-
né za porušenie ústavného práva občana na 
vlastníctvo.
JUDr. Poldaufová – Možno by bola na zváže-
nie debata s MS SR a uvedené riešiť cestou 
Občianskeho zákonníka.

Ing. Nechuta – DK KGaK
Aká je právna záväznosť usmernení vyda-
ných ÚGKK SR? Je potrebné rešpektovať zá-
kony a občan môže všetko, čo zákon neza-
kazuje.
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Mgr. Ing. Zemková – V novele KZ je defi nova-
né, že je potrebné dodržiavať všetky všeobec-
ne záväzné predpisy aj technické predpisy.
Prof. Kopáčik – Smernice, metodické návody 
a normy sú predpisy, ale usmernenie je jed-
norazový akt voči riadeným organizáciám.
Mgr. Ing. Zemková – Usmernenie je len dopl-
nenie zákona, nemôže ísť proti jeho ustanove-
niam, proti vyhláške.
Ing. Holá – Členovia KK-KGaK nie sú proti 
usmerneniam, sú radi, že vychádzajú, problé-
my vznikajú pri rozdielnom chápaní usmerne-
nia úradným, resp. autorizovaným overovate-
ľom.

Zobjektivizovanie GP
Ing. Mrva – ideálny stav je elektronický GP.

Ing. Holá – P-KGaK, KK-KGaK
Požiadavka KGaK na odosielanie usmernení 
bola nesprávne pochopená. Nie je problém 
nájsť si na webe v aktoch riadenia všetky 
usmernenia a nie je potrebné ani selektovať 

usmernenia určené pre úradných overovate-
ľov. Požiadavka vznikla na základe podnetu 
člena KGaK, ktorému nebol overený GP za 
nedodržanie usmernenia určeného úradným 
overovateľom, to však nebolo zverejnené.
Ing. Mrva – Vie o existencii starého usmerne-
nia, ktoré bolo plánované, ale nebolo zarade-
né do praxe, niektorí ho však používajú.
Ing. Bušniaková – Ide zrejme o interné stano-
viská (listy, pokyny, príkazy).
Ing. Vojtko – Pokiaľ sa rieši konkrétny prob-
lém na konkrétnom území, stanovisko alebo 
návrh na riešenie je odoslané len na konkrét-
ne pracovisko, konkrétnemu úradnému ove-
rovateľovi. Zverejnené sú len pokyny so vše-
obecnou platnosťou.
Ing. Bušniaková – Uvítali by viac príkladov 
v usmerneniach. Napr. identický bod zamera-
ný GPS v usmernení nie je a preto ani úradný 
overovateľ ho nepožaduje.

Ad Skenovanie – V 80. rokoch minulého sto-
ročia vyhotovoval GKÚ mikrosnímky a mik-

rofi še pôvodných mapových diel (staré me-
račské náčrty, zápisníky, ...). Nedajú sa pou-
žiť namiesto prácneho skenovania?
Ing. Mrva – Otázna je použiteľnosť takého 
materiálu.

Ing. Bušniaková – P-KGaK, KK-KGaK
Kataster zapísal na pozemok 2 adresné bo-
dy – súpisné čísla, čo je proti zákonu. 1 stav-
ba = 1 súpisné číslo
Ing. Vojtko – Konkrétny podnet je potrebné 
odoslať na ÚGKK SR.

Ing. Repáň – P-KGaK, KPÚ-KGaK
Kedy bude IS KN napojený na register oby-
vateľov?
Ing. Mrva – V súčasnosti sa opravujú štruktu-
rálne chyby v IS ÚGKK SR. Až keď bude SPI, 
následne sa môže pristúpiť k integrácii s re-
gistrom MV SR.
Ing. Tomková – Začínajú sa pilotné projekty na 
overenie ako postupovať. Do cca 10 rokov.
Ing. Repáň – PÚ ich aktualizujú.
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Informácie kancelárie KGaK
Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 28. 04. 2022 do 30. 09. 2022

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1141 Ing. Miroslav Šimčák, PhD. A 22. 06. 2022

1142 Ing. Peter Kozák A 22. 06. 2022

1143 Ing. Martin Nechala A 22. 06. 2022

1144 Ing. Peter Mikolaj A 22. 06. 2022

1145 Ing. Marta Hrdinová A 03. 08. 2022

1146 Ing. Andrea Kataníková A 03. 08. 2022

1147 Ing. Jakub Dlhý A 27. 09. 2022

1148 Ing. Vladimír Dujava A 27. 09. 2022

KGaK zrušila pozastavenie výkonu činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 30. 09. 2022)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

888 Ing. Anna Marciňáková A 01. 07. 2022

697 Ing. Miroslav Brindza B 01. 09. 2022

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 30. 09. 2022)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

474 Ing. Emil Olejník B 08. 05. 2022

976 Ing. Peter Živčák B 30. 06. 2022

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK tieto fyzické osoby (stav k 30. 09. 2022)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

785 Ing. Radek Janák B 05. 05. 2022

082 Ing. Olek Feldman B 16. 05. 2022

441 Ing. Milan Zeleňák A 16. 05. 2022

036 Ing. Milan Boža C 21. 06. 2022

167 Ing. Ján Jonek B 28. 06. 2022

427 Ing. Adriana Vetterová C 29. 07. 2022

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 30. 09. 2022)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

329 Ing. František Rákoci A 26. 04. 2022

526 Ing. Juraj Ortuta B 04. 05. 2022

482 Ing. Ján Lapin C 17. 08. 2022

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

639 Ing. Miriam Glončáková A 13. 05. 2022

622 Ing. Ladislav Kubiš B 29. 08. 2022

Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i  B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i  
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i   Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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