
 
 

Komora geodetov a kartografov 
 

Vnútorné predpisy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE ČLENA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 
 

  



SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE ČLENA 

  

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Sústavné vzdelávanie členov Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) je základným a 
hlavným prostriedkom na skvalitňovanie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. 
Sústavné vzdelávanie členov komory je nevyhnutná súčasťou rozvoja osobnosti a kontinuálneho 
procesu zvyšovania profesijnej úrovne, znalostí a pôsobenia autorizovaných geodetov 
a kartografov.  
 

2. V súlade s § 13 ods. 2 písm. c)  zákona č. 487/2021 z. z. o Komore geodetov a kartografov (ďalej 
len „zákon) a čl. 11 ods. 2 písm. c) Stanov Komory geodetov a kartografov (ďalej len „stanov“) je 
povinnosťou člena komory sústavne sa vzdelávať a priebežne plniť podmienky určené 
predstavenstvom týkajúce sa sústavného vzdelávania. Pod sústavným vzdelávaním sa rozumie 
aktívna alebo pasívna účasť člena na vzdelávacích aktivitách (semináre, konferencie, prednášky a 
pod.), ktorých téma a obsah preukázateľne súvisí s výkonom geodetických a kartografických 
činností, najmä však s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.   

 

3. Predstavenstvo komory vydáva tento dokument v súlade s ustanoveniami čl. 14, ods. 4 písm. i) 
a čl. 21 stanov.    

 
 

Článok 2 
Forma a rozsah sústavného vzdelávania 

 
1. Komora dbá o to, aby každý člen komory zapísaný v zozname podľa § 6 ods. 1 zákona, pri výkone 

činnosti autorizovaného geodeta a kartografa postupoval odborne a spôsobom ustanoveným 
predpismi. Za týmto účelom komora zabezpečuje sústavné vzdelávanie svojich členov orientované 
najmä na aktuálne znenie a zmeny všeobecne záväzných právnych a technických predpisov, 
predpisov komory a technických špecifikácií (noriem) a vývoj technológií a technologických 
postupov súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.   
 

2. Predstavenstvo komory určí, podľa čl. 21 ods. 3 stanov, formu a rozsah sústavného vzdelávania. 
Za týmto účelom predstavenstvo komory v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou určí, 
a na webovom sídle komory zverejní, zoznam vzdelávacích aktivít (podujatí), ktorých tematika 
a obsah napĺňa ustanovenie čl. 1 ods. 2 tohto dokumentu, najneskôr do 30. marca bežného roku. 
Predstavenstvo komory zároveň určí aj bodové hodnotenie každého podujatia uvedeného 
v zozname.     

 
  

Článok 3 
Evidencia a vyhodnotenie sústavného vzdelávania 

1. Kancelária komory vedie evidenciu sústavného vzdelávania členov komory na osobných 
evidenčných listoch. Evidenčný list člena obsahuje: 

- meno, priezvisko a číslo pečiatky člena, 
- obdobie, za ktoré sa vzdelávacie aktivity evidujú, 
- zoznam vzdelávacích aktivít a ich bodové hodnotenie. 

 
 
2. Obdobie evidencie a vyhodnotenie vzdelávacích aktivít určí predstavenstvo, spravidla v trvaní troch 

kalendárnych rokov. Predstavenstvo zároveň určí minimálny počet bodov, ktoré musí člen získať 
za dané obdobie.  

 



3. Člen komory, ktorý nebol po celú dobu obdobia evidencie vzdelávacích aktivít zapísaný v zozname 
vedenom komorou (čl. 2 ods. 1 tohto dokumentu) je povinný sa zúčastniť vzdelávacích aktivít 
v rozsahu, ktorý mu zabezpečí počet bodov zodpovedajúci obdobiu, ktoré bol zapísaný v zozname. 
 

4. Čestný člen komory, emeritný člen komory a dobrovoľný člen komory sa vzdelávania zúčastňuje 
podľa vlastného uváženia.    
 

5. Vyhodnotenie evidencie vzdelávacích aktivít vykoná kancelária komory, najneskôr do 28. februára 
roku nasledujúcom po ukončení obdobia určeného predstavenstvom komory na evidenciu 
a vyhodnotenie vzdelávacích aktivít. Výsledok vyhodnotenia predkladá na prerokovanie 
predstavenstvu komory. 
 

6. Pre účely evidencie a vyhodnotenia vzdelávacích aktivít členov komory kancelária komory 
zabezpečí zoznam účastníkov podujatí uvedených v zozname podľa čl. 2 ods. 2 tohto predpisu. 
 

7. Ak sa člen komory zúčastní podujatia, ktoré nie je uvedené v zozname ale jeho tematika a obsah 
napĺňa ustanovenie čl. 1 ods. 2 tohto dokumentu, oznámi to kancelárii komory do 30. januára 
nasledujúceho roku. O akceptácii podujatia na účely evidencie sústavného vzdelávania rozhodne 
a výšku bodového hodnotenia určí predstavenstvo komory v spolupráci so skúšobnou 
a autorizačnou komisiou. 
 

8. Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je povinný preukázať komore rozsah a obsah 
vzdelávania, ktoré absolvoval v domovskom štáte. Predstavenstvo komory v spolupráci so 
skúšobnou a autorizačnou komisiou je oprávnené uložiť v rámci kompenzačných opatrení 
doplnenie rozsahu a obsahu vzdelávania.  

 
  

 Článok 4 
Sankcie 

1. Výsledok vyhodnotenia vzdelávania členov komory predložený kanceláriou komory (čl. 3 ods. 5) 
prerokuje predstavenstvo komory na svojom najbližšom zasadnutí. O výsledku vyhodnotenia 
vzdelávania informuje na nasledujúcom valnom zhromaždení uvedením štatistických údajov 
charakterizujúcich priebeh a úspešnosť vzdelávania.  

2. Ak člen komory nezíska požadovaný počet bodov za vyhodnocovacie obdobie (čl. 3 ods. 2 a 3) 
predstavenstvo komory rozhodne o ďalšom postupe. Pri opakovanom a sústavnom neplnení si 
povinnosti člena zúčastniť sa vzdelávania, predstavenstvo komory podá disciplinárnej komisii 
návrh na začatie disciplinárne konanie.  

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

1. Dokument Sústavné vzdelávanie člena komory schválilo predstavenstvo komory dňa 24. novembra 

2022.  

 

2. Dokument Sústavné vzdelávanie člena komory nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023.  

 


