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Robte geodéziu efektívnejšie

Mobilné laserové skenovanie je teraz ešte jednoduchšie, 
dostupnejšie a ideálne pre geodetov. Lidaretto je 
cenovo výhodné a mimoriadne flexibilné riešenie, ktoré 
môžete pripevniť na auto, na dron, alebo niesť na chrbte 
a mapovať vaše okolie oveľa rýchlejšie, pohodlnejšie 
a bezpečnejšie, ako klasickými geodetickými prístrojmi 
a technikami. 
Kombinácia overených špičkových technológií 
od Velodyne a Novatel vám zaručí generovanie vysoko 
presných mračien bodov priamo v S-JTSK vhodných 
pre použitie v rozličných aplikáciách, ako je mapovanie 
uličných pásov, výpočty kubatúr, tematické mapovanie, 
zber dát pre GIS, tvorba DTM/DEM, pasportizácia, 
lesníctvo a mnoho ďalších.
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Obrázok na obálke: 
Ukážka produktov LLS 
pre potreby PPÚ poskytované 
ÚGKK SR z katastrálneho 
územia Blatnica 
(DMR 5.2 v rozlíšení 
0,25 m/pixel a vrstva 
vrstevníc s intervalom 1 m)
Autor: ÚGKK SR
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l Milí čitatelia!
Už viac ako rok zápasí celý svet, a s ním aj naša krajina, s ne-
priaznivou pandémiou a pomaly nám dochádzajú sily brať 
všetko zľahka a s humorom. Mnohí z nás si kladú otázku, kde 
načerpať silu, nádej a dobrú náladu? Myslím si, že neostáva 
nám nič iné, než žiť teraz, dnes, pretože zajtrajšok nám môže 
priniesť čokoľvek, a preto sa radujme z malých vecí a malých 
úspechov.
Rubriku Hlavných odborných článkov v druhom tohtoročnom 
čísle vypĺňame dvomi veľmi aktuálnymi príspevkami z vyu-
žitia produktov leteckého laserového skenovania. Pomerne 
väčší kolektív pracovníkov ÚGKK SR, Katedry krajinného plá-
novania a pozemkových úprav SPU v Nitre a súkromnej spo-
ločnosti, v ktorom prevažujú dámy, pripravil prvý príspevok 
s názvom Použitie nových produktov leteckého laserového 
skenovania v projektoch pozemkových úprav. Druhý príspe-
vok pripravila dvojica autorov z Katedry krajinného plánova-
nia a pozemkových úprav SPU v Nitre, s názvom Porovnanie 
výškopisných dát leteckého laserového skenovania s účelo-
vým mapovaním polohopisu a výškopisu v projekte pozem-
kových úprav.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory 
prinášame reakciu zahraničného čitateľa časopisu na príspe-
vok v č. 3/2020, ako aj odpoveď autora na túto reakciu, vy-
hodnotenie online dotazníka o využívaní online prostriedkov, 
krátke správy z činnosti orgánov Komory č. 8 – 25, stručný 
plán domácich a zahraničných odborných podujatí v roku 
2021.
V rubrike Valné zhromaždenie KGaK 2021 prinášame sprá-
vy o činnosti jednotlivých orgánov Komory, ako aj zápisnicu 
z valného zhromaždenia konaného online formou.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vy-
pĺňajú predajcovia geodetickej techniky SGS Geosolutions, 
s.r.o., Geotech Bratislava, s.r.o., 3gon Slovakia, s.r.o., Sur-
veye, s.r.o., Geoteam, spol. s r.o., Geotronics Slovakia, s.r.o.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie z online za-
sadania predstavenstva KGaK 25.03.2021, informácie z onli-
ne zasadania predstavenstva KGaK 20.05.2021 a pravidelné 
informácie kancelárie Komory o nových členoch, o členoch, 
ktorým bola obnovená, resp. pozastavená činnosť, o členoch, 
ktorí vystúpili na vlastnú žiadosť, ako aj o členoch, ktorí opus-
tili naše rady v tomto roku.
V závere nadviažem na úvodné vety editoriálu v tom zmysle, 
že teraz sme všetci v krajine ako pacienti po dlhej chorobe 
a potrebujeme poriadnu rekonvalescenciu. To znamená, že 
dobré jedlo, pohyb na vzduchu, koníčky, trochu zábavy, špor-
tu a radosť z toho, na čo si môžeme siahnuť tu a teraz, či už 
to bude hrsť čerešní, alebo záhradné jazierko, bazén či more. 
Krásne prežitie letných prázdnin a dovoleniek želá všetkým 
čitateľom časopisu redakčná rada.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Akciová cena
GNSS balíka

Kompletné príslušenstvo

   plnohodnotná podsvietená klávesnica
   nízka hmotnosť / dlhá výdrž batérie
   moderný softvér Trimble Access
   v plnej verzii bez ďalších investícií
   podpora online WMS máp
   operačný systém Android 10

Kontrolná jednotka Trimble TSC5

   nevídaná inicializácia v extrémnych podmienkych
   najmodernejší IMU systém pre meranie s náklonom
   o 60% rýchlejšie meranie a vytyčovanie
   výrazné zníženie potreby použiť totálnu stanicu
   meranie v RTK presnosti po výpadku internetu
   GNSS prijímač v plnej výbave bez ďalších investícií

GNSS prijímač Trimble

NAJPREDÁVANEJŠÍ GNSS BALÍK

TRIMBLE R12i s TSC5

Geotronics Slovakia, s.r.o. 
Račianska 77/A
831 02 Bratislava

obchod@geotronics.sk
+421 918 868 633
www.geotronics.sk  
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Použitie nových produktov leteckého laserového skenovania 
v projektoch pozemkových úprav

Abstrakt

Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky začal v roku 2017 projekt 
leteckého laserového skenovania územia 
Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť nový 
digitálny model reliéfu do roku 2023. V sú-
časnosti už nový digitálny model reliéfu po-
krýva väčšiu polovicu územia Slovenska, čo 
prináša nové možnosti použitia aj v oblas-
ti projektov pozemkových úprav. Využitie 
veľmi presného nového digitálneho mode-
lu reliéfu mení pohľad na etapu účelového 
mapovania výškopisu.

 

Úvod

V roku 2017 Úrad geodézie kartografi e 
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) 
začal realizovať projekt tvorby nového digi-
tálneho modelu reliéfu (DMR), súvislo po-
krývajúceho celé územie Slovenskej repub-
liky (SR) z údajov získaných leteckým la-
serovým skenovaním (LLS). V septembri 
2017 bola podpísaná rámcová dohoda me-
dzi ÚGKK SR a piatimi úspešnými uchádzač-
mi na obdobie piatich rokov. Počas tohto ob-
dobia prebieha zadávanie zákaziek na jed-
notlivé lokality opätovným otvorením súťaže 
(OOS), už len medzi účastníkmi rámcovej 
dohody, z ktorých sa následne po podpísa-
ní Zmluvy o dielo (ZoD) stávajú dodávatelia 
produktov LLS. Keďže projekt je v súčasnos-
ti vo svojej polovici, príspevok sa zameriava 
na oboznámenie odbornej verejnosti s do-
siahnutými výsledkami a rovnako má ambí-
ciu prispieť k odbornej diskusii o využití no-
vých produktov LLS v projektoch pozemko-
vých úprav (PPÚ).

Podľa zákona Slovenskej národnej ra-
dy č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách 

v znení neskorších predpisov, pozemkové 
úpravy predstavujú nástroj na riešenie roz-
drobenosti pozemkového vlastníctva, revi-
talizáciu krajiny a rozvoj vidieka. Dôležitou 
etapou PPÚ je účelové meranie polohopisu 
a výškopisu príslušnej lokality, ktoré sú pod-
kladom na aktualizáciu máp bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), pro-
jektovanie spoločných zariadení a opatrení 
a návrh nových pozemkov. Výškopis slúži aj 
na tvorbu účelových máp sklonu reliéfu, ex-
pozície reliéfu, dĺžky svahov, mapu mikropo-
vodí a ďalších.

Práve nové produkty LLS poskytujú vyso-
ko presný a podrobný výškopisný podklad 
pre PPÚ, pretože parametre DMR v prípravnej 
fáze verejného obstarávania boli defi nované 
tak, aby pokryli požiadavky väčšiny orgánov 
verejnej správy a samozrejme aj požiadavky 
samotných geodetov pre bežné geodetické 
činnosti realizované v tretej triede presnosti 
(3. TP – mxy = 0,14 m, mH = 0,12 m). Môže-
me ale povedať, že naše očakávania na kvali-
tu výsledných nových produktov LLS boli pre-
konané a SR sa môže pýšiť vysoko presným 
a podrobným DMR 5.0.

Základné informácie, požadované tech-
nické parametre LLS a minimálne kvalita-
tívne parametre výsledných produktov LLS 
sú opísané v príspevku publikovanom v Ge-
odetickom a kartografi ckom obzore (GaKO) 
05/2018 [1]. Vzhľadom na to, že ÚGKK SR 
nechcel, aby jediným vyhodnocovacím krité-
riom v jednotlivých OOS bola len najnižšia 
cena, umožnil dodávateľom ponúknuť vyš-
šie kvalitatívne parametre, čím sa víťazná 
ponuka stáva aj ekonomicky najvýhodnej-
šou. Malou nevýhodou takéhoto prístupu je 
skutočnosť, že jednotlivé lokality môžu mať 
mierne rozdielne kvalitatívne parametre.

1.  Súčasný stav projektu LLS SR

Celý projekt je riešený dodávateľským spô-
sobom. V máji 2021 má ÚGKK SR zazmluv-
nených 36 lokalít zo 42 (obr. 1), avšak kaž-
dá lokalita je v inom štádiu spracovania. 
Dodávatelia jednotlivých lokalít spolu so 
svojimi subdodávateľmi zabezpečujú zber 
údajov prostredníctvom LLS a spracovanie 
údajov, ktoré okrem iných činností spočíva 
aj v samotnej klasifi kácii mračien bodov do 
požadovaných tried. Výsledné nové produk-
ty LLS DMR 5.0 a digitálny model povrchu 
(DMP 1.0) vo forme rastra sú následne vy-
tvorené z jednotlivých tried klasifi kovaných 
mračien bodov. Neodmysliteľnou súčasťou 
projektu je aj kontrola kvalitatívnych para-
metrov LLS a výsledného DMR 5.0.

Lokality zberu boli podľa nadmorských 
výšok zaradené do kategórií (1 až 3), a te-
da do ročných období a možných termínov 
vykonávania LLS. Keďže asi 40 % územia 
SR je zalesnené, a teda požiadavka, aby čo 
najviac laserových lúčov dopadlo až na sa-
motný terén, LLS je prevažne realizované 
mimo vegetačného obdobia (spravidla od 
novembra do konca apríla nasledujúceho 
roka) a počas vhodných meteorologických 
a miestnych podmienok (bez snehovej po-
krývky, hmly, oparu, dažďa/sneženia, dymu/
smogu, rosy/inovati, záplav a pod.). Avšak 
doterajšie skúsenosti ukázali, že jarné daž-
de, zasnežovanie lyžiarskych stredísk a v ro-
ku 2020 znemožnenie skenovania z dôvo-
du obmedzení vyplývajúcich z pandémie 
COVID 19, posunuli obdobie skenovania na 
niektorých lokalitách až do polovice júna.

Výnimkou boli len vysokohorské oblas-
ti (Malá a Veľká Fatra, Tatry a Nízke Tatry) 
s výškou nad 1 200 m n. m., na ktorých sa 
pre udržanie snehovej pokrývky až do let-
ných mesiacov LLS realizovalo od mája do 
septembra roku 2018. Počas skenovacích 
období 2017 – 2021 je LLS ukončené na 
35 lokalitách (obr. 2).
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Obr. 1 • Zazmluvnené lokality pre LLS z 1. až 9. opätovného otvorenia súťaže

Obr. 2 • Lokality s ukončeným zberom údajov LLS v období 2017 – 2021 
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Vzhľadom na to, že projekt je realizova-
ný dodávateľským spôsobom, ÚGKK SR 
má v tomto procese dve dôležité úlohy. Pr-
vou bolo na začiatku projektu jednoznačne 
sformulovať predmet dodania a druhou pred 
ukončením dodávky každej lokality skon-
trolovať kvalitu výsledného diela. Takisto 
dodávateľ každej lokality je podľa ZoD pri 
odovzdaní predmetu dodania povinný pre-
ukázať kvalitu dodaného predmetu plnenia 
podľa ZoD v autorizačne overenom protoko-
le o kontrole kvality. Vlastné nezávislé kon-
troly kvality nových produktov LLS si ÚGKK 
SR robí v spolupráci s Geodetickým a karto-
grafi ckým ústavom (GKÚ) v Bratislave a Vý-
skumným ústavom geodézie a kartografi e 
(VÚGK) v Bratislave. A až na základe úspeš-
ných výsledkov obidvoch kontrol ÚGKK SR 
dielo akceptuje.

Medzi parametre kvality výsledných pro-
duktov LLS, ktoré sa v procese kontroly vy-
hodnocujú, patrí napr. hustota bodov po-
sledného odrazu (vypočítaná ako priemer na 
plochách 10 m x 10 m, pričom hodnoty na 
základe ZoD sú v intervale 8 – 15 b/m2 ale-
bo 15 a viac b/m2), absolútna výšková a polo-
hová presnosť mračien bodov, absolútna výš-
ková presnosť DMR na spevnených plochách 
a správnosť klasifi kácie bodov mračien.

Klasifi kované mračná bodov sú odo-
vzdávané vo formáte LAS. Klasifi kované sú 
do základných (povinných) dvoch klasifi kač-
ných tried „ground“ a „unclassifi ed“ (trieda 
„ground“ slúži na tvorbu DMR a do triedy „un-
classifi ed“ patria všetky ostatné body spraco-
vaných mračien bodov, ktoré nemožno spo-
ľahlivo priradiť do triedy „ground“). Alebo, na 
základe ponuky uchádzača môžu byť klasifi -
kované aj do ďalších (voliteľných) desiatich 
klasifi kačných tried „ground“, „low vegeta-
tion“, „medium vegetation“, „high vegeta-
tion“, „building”, „water”, „bridge deck”, „low 
point (noise)”, „high point (noise)” a „unclas-
sifi ed“ (v tomto prípade do triedy „unclassi-
fi ed“ patria všetky ostatné body spracova-
ných mračien bodov, ktoré nemožno spoľahli-
vo priradiť do požadovaných tried).

Výsledný DMR 5.0 je generovaný ako 
raster (GRID) v rozlíšení 1 m a interpolo-
vaný z klasifi kovaných mračien bodov trie-
dy „ground“ s použitím interpolačného al-
goritmu IDW (Inverse Distance Weighting), 
ktorý využíva priradenie rôznej váhy pozo-
rovaniam v závislosti na ich vzdialenosti od 
chýbajúcej hodnoty, s hodnotou exponentu 
2 a maximálnym počtom bodov z okolia 12.

Vďaka tomu, že väčšina dodávateľov robí 
podrobnú klasifi káciu bodov mračien, je mož-
né vygenerovať aj DMP. Výsledný DMP 1.0 
je generovaný ako raster (GRID) v rozlíšení 
1 m a je interpolovaný zo spracovaných mra-
čien bodov vybraných tried (podrobné klasifi -
kačné triedy okrem tried „low point (noise)” 
a „high point (noise)”) s použitím interpolač-
ného algoritmu IDW s hodnotou exponentu 
2 a maximálnym počtom bodov z okolia 12.

1.1 Kontrola polohovej a výškovej 
presnosti nových produktov LLS

Výsledky kontroly výškovej a polohovej pres-
nosti, či už mračien bodov alebo výsledného 
DMR, patria medzi základné parametre kva-
lity poskytovaných nových produktov LLS. 
Preto sa tejto problematike prikladá veľký 
dôraz a testovanie sa vykonáva ako na spev-
nených, tak aj na nespevnených plochách.

Dodávatelia sú povinní vykonať geode-
tické meranie na kontrolných stanovištiach, 
ktoré sú umiestnené na spevnených plo-
chách. Na každých začatých 250 km2 úze-
mia sa nachádzajú dve stanovištia na kon-
trolu výškovej presnosti a dve stanovištia na 
kontrolu polohovej presnosti. GKÚ vykonáva 
nezávislé geodetické meranie na kontrolu 
polohovej a výškovej presnosti na vlastných 
stanovištiach (obr. 3).

Kontrola absolútnej výškovej presnos-
ti bodov mračien je založená na určení roz-
dielov medzi bodmi LLS a skutočnou te-
rénnou plochou, určenou inou meračskou 
technológiou ako LLS, v stanovenom výš-
kovom referenčnom súradnicovom systéme 
(v elipsoidických výškach systému ETRS89 
(EPSG: 4937)) s požadovanou hodnotou 
mh ≤ 0,11 m prípadne s maximálnou hodno-
tou mh ≤ 0,15 m (podľa ponuky dodávateľa). 
Kontrola absolútnej polohovej presnosti bo-
dov mračien je založená na určení odchýlok 
medzi bodmi LLS a meranými bodmi na ob-
jektoch so zvislými stenami v dvoch na se-
ba kolmých smeroch v polohovom súrad-
nicovom referenčnom systéme (v systéme 
ETRS89-TM 34 (EPSG: 3046)) s požadova-
nou hodnotou mXY ≤ 0,30 m. Kontrolné me-
ranie sa vykonáva tak, aby presnosť určenia 
polohy a výšky kontrolných bodov bola min. 
3-násobne vyššia ako presnosť samotného 
LLS.

DMR 5.0 je vytvorený ako raster (GRID) 
s rozlíšením 1 m. Kontrola výškovej presnos-
ti buniek rastra DMR je založená na určení 
odchýlok medzi bunkami rastra a skutoč-
nou terénnou plochou.

Absolútna výšková presnosť DMR sa kon-
troluje na rovnakých kontrolných stanoviš-
tiach a kontrolných mriežkach ako v prípa-
de kontroly absolútnej výškovej presnosti 
mračien bodov, pričom požadovaná hodno-
ta je v elipsoidických výškach ETRS89 mh 
≤ 0,20 m a vo výškach Bpv mH ≤ 0,25 m. 
Výsledná výšková presnosť DMR jednotli-
vých lokalít sa vypočíta podľa nasledujúce-
ho vzťahu

 (1)

   kde je priemer súčtu rozdielov hodnôt 
medzi priemernou hodnotou výšky zo šty-
roch najbližších buniek rastra DMR 5.0 pri-
slúchajúcich ku kontrolnému bodu a hodno-
tou výšky kontrolného bodu z geodetického 
merania a n je počet kontrolných stanovíšť.

Z doteraz odovzdaných lokalít evidujeme 
násobné prevýšenie požadovaných kvalita-
tívnych parametrov, či už parametrov LLS 
(hustota bodov posledného odrazu na m2 – 
5-násobné na niektorých lokalitách) alebo 
aj parametrov presnosti samotných produk-
tov LLS (polohová a výšková presnosť mra-
čien bodov, výšková presnosť DMR – 4- až 
6-násobné pri oboch súradnicových systé-
moch) kontrolovaných na spevnených plo-

Obr. 3 • Príklad rozloženia kontrolných stanovíšť 
na kontrolu presnosti
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chách. Aktuálna tabuľka dosiahnutých kvali-
tatívnych parametrov ukončených lokalít vo 
formáte PDF je dostupná na internetových 
stránkach geoportal.sk [2].

Na to, aby ÚGKK SR získal informácie 
o výškovej presnosti aj na nespevnených plo-
chách (intravilán a aj extravilán obce – fut-
balové štadióny, otvorený zatrávnený terén, 
polia a lesy), vykonáva porovnanie hodnôt 
výšok bodov z DMR 5.0 a geodeticky me-
raných kontrolných bodov na fyzickom te-
réne (v mriežke alebo v profi le) s použitím 
služby SKPOS®. Kontrolné merania vykoná-
va GKÚ prevažne v jarných a letných mesia-
coch. Vzhľadom na to, že nie je v kapacite 
GKÚ vykonávať kontrolné merania po celom 
území SR, na kontrolu využíva aj súbory ge-
odeticky určených bodov poskytnuté rôzny-
mi geodetmi, ktoré boli zamerané pre rôzne 
geodetické úlohy (geodetické polohopisné 

a výškopisné zameranie pre potreby: PPÚ, 
gravimetrického merania, archeologického 
zamerania krajiny, správcov vedení vysokého 
napätia a pod.). Tieto merania boli síce vyko-
nané v rôznych časových odstupoch od LLS, 
ale aj tak sú cenným zdrojom kontrolných 
meraní. Aj napriek väčším časovým odstu-
pom od vykonávaného LLS, rozdielnym me-
todikám merania a použitým prístrojom sú 
výsledky testovania veľmi dobré, čo poukazu-
je na veľmi kvalitné georeferencovanie mra-
čien bodov. Predpokladáme, že presnosť ur-
čenia výšky kontrolných bodov geodeticky je 
cca 1 – 6 cm (určenie výšky s použitím služby 
SKPOS®, prípadne statickou metódou GNSS, 
resp. elektronickou tachymetriou pomocou 
univerzálnych meracích staníc). Výsledná 
výšková presnosť DMR na nespevnených plo-
chách, v prípade kontrolného merania vyko-
naného GKÚ, sa počíta podľa vzťahu (1).

Analýza geodetických meraní pre potre-
by PPÚ v extravilánoch obcí aj napriek väč-
šiemu časovému odstupu vykonaného LLS 
a kontrolného výškopisného merania, pou-
kazuje na vhodnosť využitia produktov LLS 
na účely PPÚ. Najväčšie rozdiely (v metroch) 
nastali len v oblastiach, kde v dôsledku vý-
stavby prišlo k zmene využitia krajiny (porov-
nanie s ortofotomozaikou). Na obr. 4 a 5 sú 
uvedené ukážky porovnania výšok bodov 
a vypočítaných štatistických hodnôt v rôz-
nych lokalitách (na zalesnenom a na poľno-
hospodárskom území). Na obr. 5 sú v ble-
domodrých rámčekoch zvýraznené oblas-
ti, v ktorých prišlo k zmene využitia územia, 
a preto sa na danom území nachádzajú od-
ľahlé hodnoty výšok bodov.

Podrobnejšie informácie o testovaní 
presnosti na spevnených a nespevnených 
plochách sú uvedené aj v príspevku [3].
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Lokalita:  LOT 02 – Malacky
Obec:  (Zochova chata) Modra – Piesok
PPÚ:  november 2018
Metóda:  SKPOS, UMS
LLS: zima 2017 – 2018
Počet bodov:  190
Priemer. hodnot. rozdiel.:  -0.07 m
Smerodajná odchýlka:  0,08 m

Obr. 4 • Porovnanie výšok z DMR 5.0 a z PPÚ v zalesnenej oblasti, geodetické meranie: GeodetS, s.r.o.
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ÚGKK SR kontroluje aj výškovú presnosť 
na stykoch jednotlivých lokalít v prekryto-
vom páse širokom 250 m. Predmetom po-
rovnania sú hodnoty výšok jednotlivých pi-
xlov rastra DMR 5.0 z prekrývajúcich sa 
lokalít. Kontrola na stykoch lokalít je veľmi 
dôležitá, nakoľko styky lokalít sa vyrovnáva-
jú na priemernú výšku a DMR 5.0 je pros-
tredníctvom Mapového klienta Základnej 

bázy údajov pre geografi cký informačný sys-
tém (ZBGIS®) poskytovaný ako bezošvý pro-
dukt súvislo pokrývajúci celú SR.

Kontrolou kvality je potvrdené, že nové 
produkty LLS dosahujú vysokú presnosť 
vo výške na spevnených, ale aj na nespev-
nených plochách, a teda s uvážením zmien 
v krajine za dané časové obdobie od vyko-
návania LLS, sú nové produkty vhodné na 

použitie v PPÚ. Priemerná výšková presnosť 
na spevnených plochách produktov LLS 
(či mračien bodov alebo samotného nové-
ho DMR 5.0) z doteraz odovzdaných loka-
lít dosahuje hodnotu do 0,08 m a polohová 
presnosť bodov mračna dosahuje hodnoty 
do 0,25 m. Na nespevnených plochách v in-
travilánoch obcí (futbalové štadióny, otvo-
rený zatrávnený terén) dosahujú produkty 
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Lokalita:  LOT 08 – Nitra
Obec:  Merašice
PPÚ:  2009
Metóda:  SKPOS
LLS: zima 2017 – 2018
Počet bodov:  2 247
Priemer. hodnot. rozdiel.:  -0.01 m
Smerodajná odchýlka:  0,49 m

Obr. 5 • Porovnanie výšok z DMR 5.0 a z PPÚ v poľnohospodárskej oblasti, geodetické meranie: GeodetS s.r.o
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LLS hodnotu priemernej výškovej presnosti 
do 0,15 m. V extravilánoch obcí na základe 
porovnaní výšok s geodetickými meraniami 
dosahujú produkty LLS hodnotu presnosti 
na poliach bez vegetácie do 0,25 m a v za-
lesnených oblastiach do 0,50 m.

1.2  Poskytovanie nových produktov LLS

Ako výsledok projektu sú používateľom bez-
odplatne k dispozícii všetky tri výsledné pro-
dukty LLS, a to DMR 5.0, DMP 1.0 (vo for-
mátoch: TIFF, Esri GRID, ASC) a klasifi kova-
né mračná bodov (vo formátoch: LAS, LAZ 
(komprimovaný LAS)) a v rôznych súrad-
nicových a výškových systémoch: S-JTSK 
(JTSK03) + HBpv, ETRS89-TM34 + hETRS89, 
S-JTSK (JTSK) + HBpv. Odberateľ je povin-
ný rešpektovať podmienky poskytovania 
a používania nových produktov LLS, tzn. pri 
tvorbe vlastného diela a pri jeho publikova-
ní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK 
SR“. Je potrebné si ale uvedomiť, že pri kaž-
dej jednej lokalite sa jedná o veľké objemy 

údajov, v prípade mračien bodov vo formáte 
LAS až na úrovni niekoľko terabajtov (TB).

V súčasnej dobe je ukončených a posky-
tovaných 26 lokalít (obr. 6). Predpokladané 
poskytovanie ďalších doskenovaných lokalít 
je:
– lokality č. 15 a 16 v II. polroku 2021,
– lokality č. 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36 

v I. polroku 2022.

Poskytovanie produktov LLS je možné dvo-
mi spôsobmi:

1. formou offl ine – celé lokality, tak ako sú 
zobrazené na obrázku č. 6, prostredníc-
tvom dvoch zákazníckych centier na pra-
coviskách GKÚ (Bratislava a Prešov) na 
základe objednávky a následne dodané-
ho externého HDD,

2. formou online prostredníctvom Mapové-
ho klienta ZBGIS® – malé územia (výrezy 
s menším rozsahom). Exportovať údaje 
DMR 5.0 a DMP 1.0 na jedenkrát je mož-
né v rozsahu cca 400 km2 a mračná bo-
dov v rozsahu cca 2 km2 (závisí to však 

od hustoty mračien bodov, teda od obje-
mu údajov na danom území).

Na začiatku projektu v roku 2017 bolo v sú-
ťažných podmienkach uvedené, že hustota 
bodov má byť min. 5 bodov na 1 m2, čomu 
zodpovedal raster DMR v rozlíšení 1×1 m. 
Keďže však zhotovitelia odovzdávajú oveľa 
hustejšie mračná bodov (viac ako 15 b/m2 
a pri niektorých lokalitách aj viac ako 20 b/
m2), z uvedenej hustoty je možné vygene-
rovať aj podrobnejšie DMR. GKÚ generuje 
podrobnejšie DMR podľa konvencií uvede-
ných v tabuľke č. 1. Na základe špeciálnej 
objednávky je len pre potreby PPÚ poskyto-
vaný podrobnejší DMR 5.2 z požadovaných 
katastrálnych území.

Ďalej je možné geodetom – spracovate-
ľom PPÚ na základe špeciálnej objednáv-
ky poskytnúť aj balíček údajov obsahujúci 
mračná bodov, raster DMR 5.2, zoznam sú-
radníc a výšok v textovom tvare v rozlíšení 
0,25 x 0,25 m a vrstevnice s voliteľným in-
tervalom vrstevníc v rozsahu katastrálneho 

Obr. 6 • Akceptované a poskytované lokality – dostupnosť nových produktov LLS
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územia (obvodu pozemkových úprav), ale 
zároveň je možné v objednávke si zvoliť aj 
presah za hranicu žiadaného katastrálneho 
územia v metroch (napr. 100 m obalová zó-
na – buffer). Netreba však zabudnúť na to, 
že objem údajov DMR 5.1 bude cca 4 × väč-
ší a DMR 5.2 bude cca 16 × väčší než úda-
je DMR 5.0.

(Poznámka autora: Pri online poskytova-
ní lokalít práve z oblastí prekytových pásov 
si treba uvedomiť, že na Mapovom klientovi 
ZBGIS® je publikovaný bezošvý DMR 5.0, 
kde sú prekrytové pásy vyrovnávané na 
priemernú hodnotu výšky. A preto, ak je po-
trebná hlbšia analýza územia nachádzajú-
ceho sa práve v prekrytovom páse na styku 
dvoch lokalít, je dobré vyžiadať si aj údaje 
offl ine formou z oboch prislúchajúcich lo-
kalít. Pribúdaním lokalít prichádza k vyrov-
návaniu na stykoch lokalít, tzn. publikovaný 
DMR 5.0 je stále živé dielo.)

Bližšie informácie o projekte a o poskyto-
vaní a sťahovaní údajov sú uvedené na strán-
kach geoportal.sk [2]. Ďalej sú na stránkach 

pre odberateľov k dispozícii vytvorené rôzne 
informačné dokumenty, súbory a návody na 
prácu s novými produktami LLS. Napríklad 
dokument vypracovaný GKÚ „Návod na prá-
cu s DMR v aplikácii QGIS“ [4], v ktorom je 
uvedený postup ako pracovať s DMR v pros-
tredí voľne dostupnej aplikácie QGIS verzia 
3.12. a vyššia, ktorú je možné aj s ostatný-
mi verziami stiahnuť bezodplatne na stránke 
https://qgis.org/downloads/.

V kapitole č. 2 návodu je opísaný po-
stup ako vyexportovať poskytnutý DMR do 
iných rastrových formátov (GeoTIFF alebo 
GeoPackage) alebo do ASC gridu pomocou 
nástroja Translate. Následne v kapitolách 
č. 12 až 14 sú uvedené postupy ako vyex-
portovať DMR do iných formátov, napr. na 
vektorovú bodovú vrstvu do formátu ESRI 
Shapefi le (kde sa body budú nachádzať 
v strede buniek pôvodného rastra a hodno-
ty v poslednom stĺpci ich atribútovej tabuľky 
budú predstavovať výšku DMR zodpoveda-
júcu danej bunke rastra). Následne je mož-
né bodovú vrstvu vyexportovať do textového 

formátu CSV ako zoznam súradníc (kapitola 
č. 13), prípadne do formátu DXF pre použitie 
v CAD softvéroch (kapitola č. 14).

(Poznámka autora: územie s rozlohou 
1 km2 DMR 5.0 v rozlíšení 1 m predstavuje 
1 milión bodov s priestorovými súradnica-
mi vo vektorovom formáte napr. CSV alebo 
DXF, DGN, a preto bude možno potrebné 
pri rozsiahlych územiach zriedenie DMR, 
alebo DMR pred exportom na bodovú vrs-
tvu rozdeliť na viacero menších častí.)

V kapitole č. 8 návodu je opísaný postup 
vytvorenia vrstevníc z DMR pomocou nástro-
ja Contour. Následne je možné pomocou ná-
stroja Cartographic line generalization vy-
tvorené vrstevnice generalizovať (vyhladiť, 
zjednodušiť, odstrániť príliš malé plochy). 
Tvar vrstevníc závisí od priestorového rozlí-
šenia použitého DMR. Inak budú vyzerať vrs-
tevnice vygenerované z DMR s rozlíšením 
1 m a inak z DMR s rozlíšením 0,25 m, keď-
že v tomto prípade sú na DMR zachytené aj 
detailné terénne nerovnosti.

V niektorých priveľmi členitých oblas-
tiach bude možno výhodnejšie použiť na 
vygenerovanie vrstevníc DMR s menším 
priestorovým rozlíšením (napr. 5 – 10 m). 
Príklad vrstevnicových modelov generova-
ných z DMR rôzneho rozlíšenia je na obr. 7. 
Všetko závisí samozrejme aj od účelu použi-
tia vytvorených vrstevníc. Treba však myslieť 
na to, že pri zmenšení priestorového rozlíše-
nia rastra DMR (napr. z 0,25 m na 5 m ale-
bo 10 m) prichádza k strate výškovej a po-
lohovej presnosti pri porovnaní s pôvodným 
DMR alebo pri porovnaní s nameranými 
údajmi v teréne. Preto treba priestorové roz-

Tab. 1 • Konvencie a poskytovanie jednotlivých DMR

Označenie Rozlíšenie rastra Poskytovanie

DMR 5.0 1,0 × 1,0 m poskytovanie formou offline aj online 
bez obmedzení

DMR 5.1 0,5 × 0,5 m
neposkytovaný pracovný model 
vytvorený len na generovanie 
vrstevníc pre potreby PPÚ

DMR 5.2 0,25 × 0,25 m poskytovanie na základe špeciálnej 
objednávka len pre potreby PPÚ

Obr. 7 • Porovnanie vrstevnicových modelov toho istého územia a) vrstevnice s intervalom 1 m vytvorené z DMR 5.1 s rozlíšením 0,5 m (vľavo); 
b) vrstevnice s intervalom 1 m vytvorené z DMR s rozlíšením 10 m (vpravo)
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líšenie zvoliť podľa účelu, na ktorý sa bude 
DMR používať, tzn. v požadovanej podrob-
nosti a presnosti, akú má výsledok práce 
spĺňať. Postup ako zriediť raster, resp. ako 
zmeniť jeho priestorové rozlíšenie s použi-
tím nástroja Resampling, je podrobne opísa-
ný v kapitole č. 3. návodu.

GKÚ pre potreby PPÚ poskytuje vrstevni-
ce generované z DMR 5.1 v rozlíšení 0,5 m, 
ktoré sú následne generalizované. Výsledný 
vrstevnicový model závisí od objednávate-
ľom zvoleného intervalu vrstevníc.

V ďalších kapitolách sú opísané napr. aj 
postupy ako odmerať výškový profi l (kapi-
tola č. 9), vypočítať uhol sklonu pre každú 
bunku rastra (kapitola č. 10), vytvoriť výrez 
z DMR podľa záujmového územia (kapitola 
č. 11), vytvoriť 3D zobrazenie DMR (kapitola 
č. 15), vytvoriť analýzy potenciálnej viditeľ-
nosti (kapitola č. 18), vypočítať objem časti 
terénu (kapitola č. 19) a pod.

V kapitole č. 22 návodu je opísaný pod-
robný postup identifi kácie základných geo-
morfologických tvarov reliéfu (zlomových lí-
nií) pomocou nástroja r.geomorphon. Uve-
dené sú tu aj ukážky výsledkov pre rôzne 
typy územia a pri zmene nastavovania pa-
rametrov Outer search radius (polomer hľa-
dania) a Flatness treshold (krajná hodnota 
plochosti). Určené geomorfologické tvary 
reliéfu je následne možné z rastrového for-
mátu vyexportovať na vektorovú polygóno-
vú vrstvu napr. ESRI Shapefi le, kde každý 
polygón reprezentuje geomorfologický tvar 
reliéfu podľa hodnoty buniek rastra. Ďalej je 
možné bodovú vrstvu vyexportovať napr. do 
formátu DXF (podľa kapitoly č . 14) a otvo-
riť napr. v Bentley MicroStation V8i na pri-
pravenom podklade DMR 5.2 (ako raster 
cez položku Raster Manager) vyexportova-
nom do formátu GeoTIFF vo forme Hillshade 
(podľa kapitoly č. 2).

Samotná vizualizácia a základná práca 
s mračnami bodov je možná okrem iných aj 
vo voľne dostupnom programe CloudCom-
pare (ukážka pracovného postupu napr. vo 
videoprezentácii autora Ing. Tibora Lieskov-
ského, PhD. [5]).

2. Použitie nových produktov 
LLS pre potreby projektov 
pozemkových úprav

Nový DMR 5.0 vďaka svojej vysokej pres-
nosti a hustote bodov otvára nové možnosti 
v rôznych oblastiach verejnej správy, a preto 
v ďalšej časti príspevku opíšeme poznatky 
a výsledky z testovaní realizovaných počas 
tvorby PPÚ, ako jednej z možných aplikač-
ných oblastí, pri ktorej je potrebné mať zna-
losti o tvare reliéfu a povrchu v podobe pres-
ného digitálneho modelu.

ÚGKK SR od augusta roku 2019 začal 
poskytovať výsledné nové produkty LLS 
z prvých lokalít Slovenska. Išlo však o vyso-
kohorské oblasti (Tatry a Nízke Tatry, Malá 
a Veľká Fatra) a až následne začali pribú-
dať lokality z nížinných oblastí od západu 
smerom na východ. Už od začiatku projek-
tu ÚGKK SR informoval Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR o mož-
nostiach využitia nových produktov LLS aj 
pri PPÚ.

Geodetické práce pri PPÚ predstavujú 
polohopisné a výškopisné zameranie sku-
točného stavu územia, inžinierskych sietí 
a spoločných zariadení a opatrení v obvode 
pozemkových úprav a následné vyhotove-
nie príslušných podkladov a účelových máp 
ako podkladu pre zhotoviteľa PPÚ, ktorý mu 
poskytne potrebný prehľad o lokalite. Zame-
ranie výškopisu slúži pre účely aktualizácie 
máp BPEJ a pre následné projektové práce 
spoločných zariadení a opatrení a na návrh 
nových pozemkov v rámci PPÚ. Postupy vyko-
návania geodetických prác sú podrobne opí-
sané v dočasnom metodickom návode [6].

Nové produkty LLS poskytujú veľmi dob-
re zachytené a vyhodnotené prvky polohopi-
su a výškopisu aktuálne k dátumu vykonáva-
nia LLS, preto bude kontrola zmien v teréne 
vždy potrebná.

Zameriavame sa na konkrétne prístupy 
a postupy pri spracovaní výškopisu pomo-
cou nových produktov LLS v rôznych softvé-
roch, tak ako ich geodeti používajú pri prí-
prave podkladov pre PPÚ. Sme si vedomí, 
že ide o pomerne novú a nie úplne bežnú 
technológiu alebo metódu získavania úda-
jov, a preto veľa geodetov nemá skúsenosť 
s problematikou zberu a spracovania údajov 
získaných prostredníctvom LLS. A zároveň, 
keďže sú výsledné produkty LLS, čiže sú-
bory údajov, veľmi objemné, nie každý geo-
det má hardvérové a softvérové možnosti na 

prácu s takýmito typmi údajov. V budúcnosti 
určite budú mať k dispozícii výkonnejšie po-
čítače a lepšie aplikácie a nástroje na spra-
covanie, takže práve práca s podrobnejšími 
DMR v rozlíšení 25 cm alebo s mračnami 
bodov nebude pre nich problematická.

2.1 Pohľad projektanta

Výsledkom účelového mapovania výškopisu 
je vytvorenie vstupných podkladov pre mo-
delovanie a následné projekčné činnosti. Na 
výškopisných podkladoch sa realizuje celá 
projekčná časť projektu PÚ:
• aktualizácia areálov BPEJ, 
• reliéfne analýzy (sklon, expozícia, kri-

vosť, geometrické formy a pod.) v rámci 
miestnych územných systémov ekologic-
kej stability (MÚSES) na účely pozemko-
vých úprav,

• modelovanie funkčného usporiadania 
územia v návrhu všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia v obvo-
de pozemkových úprav (VZFU), kam pat-
ria najmä analýzy spojené s modelova-
ním zrážkovo-odtokových pomerov v úze-
mí (modelovanie eróznej ohrozenosti 
územia a stanovenie objemových a prie-
tokových charakteristík).
V predchádzajúcich obdobiach geode-

ti ako výsledok geodetického zamerania 
odovzdávali zoznam súradníc a výšok pod-
robných bodov polohopisu a výškopisu vo 
výmennom formáte TXT, 3D línie a účelovú 
mapu polohopisu a výškopisu vo výmennom 
formáte VGI. Údaje v lesných oblastiach sa 
preberali z DMR 3.5 a ak ešte neexistoval, 
tak sa doplnili z vrstevníc ZM 10 000. Geo-
deti museli spracovať a odovzdať aj DMR 
(s priestorovým rozlíšením 2 až 5 m, ale 
bez špecifi kácie interpolačného algoritmu) 
a z neho niekoľko efektných odvodených 
máp (oslnenie reliéfu, vertikálna a horizon-
tálna krivosť reliéfu, svahová dĺžka, mikro-
povodia, mechanizačná dostupnosť a iné). 
Avšak zo skúseností projektanta VZFU vy-
plynulo, že takto dodaný DMR, a z neho od-
vodené mapy často neboli vhodné na ďalšie 
použitie v rámci analýz či návrhov. Projek-
tanti si poväčšine spracovali „vlastný“ DMR 
na podklade zoznamu súradníc a výšok 
a zameraných hrán z priameho geodetické-
ho merania.

Dôvodom nepoužitia DMR dodaného ako 
výstup účelového mapovania výškopisu bo-
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la najmä skutočnosť, že model bol vypraco-
vaný na obvod projektu pozemkových úprav 
tzn. s „voľnými plochami“ (nepokrytými 
priestorovými dátami z projektu PÚ) a často 
sa hranica integrácie odtoku, resp. povodia 
(t. j. rozvodnica, chrbátnica) v menšom či 
väčšom rozsahu nachádzala mimo obvodu 
projektu pozemkových úprav. Správne po-
súdenie zrážkovo-odtokových pomerov úze-
mí treba však vždy riešiť na úrovni prirodze-
ných/orografi ckých hraníc (povodie) a nie 
hraníc územno-technických jednotiek ale-
bo administratívnych hraníc, z čoho vyplý-
va potreba zohľadnenia územia tzv. „cudzích 
vôd“, vyjadrujúcich povrchový prítok zrážko-
vej vody z územia mimo obvodu PPÚ do ob-
vodu PPÚ. Pri tvorbe DMR bolo teda potreb-
né zapracovať:
• bariéry povrchového odtoku (cestné 

priekopy, násypy, výkopy a pod. do 1 m),
• výškopisné dáta v rozsahu „voľných 

plôch“ (zastavané plochy a pod.),
• výškopisné dáta v rozsahu územia „cu-

dzích vôd“ (časti susedných k. ú.).
Dostupný súvislý DMR 5.0, pokrývajú-

ci vyše polovicu (62 %) Slovenska, už rieši 
uvedený problém zohľadnenia a modelova-
nia širších súvislostí nad rámec obvodu pro-
jektu PÚ. Skutočnosť, že by geodeti v rámci 
účelového mapovania výškopisu žiadali/do-
stali DMR 5.2 len na hranicu katastrálneho 
územia, je vyriešený v rámci špeciálnej ob-
jednávky pre geodetov vykonávajúcich pro-
jekt PÚ, kde si môžu objednať údaje s po-
trebne veľkou obalovou zónou za hranicu 
obvodu projektu pozemkových úprav (pozri-
te kapitola 1.2).

Využitie DMR 5.2 v rozlíšení 0,25 m vo 
formáte TIFF+TFW alebo GeoTIFF je výbor-
ným a dostačujúcim podkladom na účely 
modelovania a projekčných prác v rámci PÚ. 
Táto skutočnosť vyplýva, resp. je podložená 
vzájomným porovnaním DMR 5.2 s DMR vy-
tvoreným z dát účelového mapovania výško-
pisu, ktoré bolo realizované:
– na úrovni poľnohospodárskej krajiny (or-

nej pôdy) vrátane údolníc,
– na úrovni lesných pozemkov,
– na úrovni povinných (terénnych) hrán ná-

sypového svahu štátnej cesty,
– na úrovni priečnych profi lov vedených 

neprístupnou ryhou.
Podrobnejšie informácie o presnosti 

DMR 5.2, ako aj o možnostiach jej využitia 
v pozemkových úpravách uvádza ďalší prí-
spevok: Porovnanie výškopisných dát le-

teckého laserového skenovania s účelovým 
mapovaním polohopisu a výškopisu v pro-
jekte pozemkových úprav (Muchová, Šinka, 
2021) [7].

Vzhľadom na kvalitatívne vlastnosti (po-
tvrdené viacúrovňovým porovnaním DMR) 
môžeme skonštatovať, že ide o model, kto-
rý by v podstate mohol, resp. mal nahra-
diť takmer celú etapu účelového mapova-
nia výškopisu v pozemkových úpravách. 
Doposiaľ zrealizované geodetické zamera-
nie podrobných bodov výškopisu by sa tak 
mohlo vypustiť a účelové mapovanie výško-
pisu by sa zredukovalo na prípadné spresne-
nie, resp. „aktualizáciu“ lomových hrán teré-
nu s výškovým rozdielom od 1 m (pozri ďalší 
odsek príspevku). K tomuto kroku však musí 
jednoznačne predchádzať úprava (zmena) 
obsahu ZoD a dodacích podmienok, ktoré 
za súčasných podmienok, v zmysle Dočas-
ného metodického návodu [6] vyžadujú (v 
elektronickej forme) okrem iných: zoznam 
súradníc a nadmorských výšok podrob-
ných bodov polohopisu a výškopisu v sú-
bore vo formáte TXT a účelovú mapu polo-
hopisu a výškopisu v súbore vo výmennom 
formáte VGI. V prípade, ak je obvod projek-
tu pozemkových úprav v lokalite, kde nie je 
(doposiaľ) vytvorený DMR 5.0, resp. DMR 
5.2, je odovzdanie zoznamu súradníc a nad-
morských výšok podrobných bodov poloho-
pisu a výškopisu opodstatnené a dosiah-
nuteľné. Na druhej strane, ak je pre obvod 
projektu pozemkových úprav dostupný DMR 
5.2, zhotoviteľ je povinný použiť ho, a tak už 
nedochádza, resp. by už nemalo dochádzať 
ku geodetickému zameraniu podrobných 
bodov výškopisu (vzhľadom na kvalitatívne 
vlastnosti DMR 5.2). Za takéhoto stavu sa 
však vynára otázka, ako „zabezpečiť“ (a ná-
sledne odovzdať) zoznam súradníc a nad-
morských výšok podrobných bodov výško-
pisu vo formáte TXT? Pretože DMR 5.2 bol 
vytvorený z dát LLS, prichádza do úvahy 
odovzdanie zoznamu súradníc a nadmor-
ských výšok mračien bodov, čo však nemož-
no považovať za správny krok, vzhľadom na 
veľkoobjemové dáta, ako aj vzhľadom na to, 
že ide o údaje verejne dostupné a posky-
tované priamo prostredníctvom ÚGKK SR. 
Preto by bolo vhodné upraviť výsledný ela-
borát účelového mapovania výškopisu (pri 
použití DMR 5.2) nasledujúcim spôsobom: 
zoznam súradníc a nadmorských výšok pod-
robných bodov výškopisu zredukovať vý-
lučne na zoznam súradníc a nadmorských 

výšok lomových hrán terénu s výškovým 
rozdielom od 1 m, za predpokladu, že boli 
geodetickým zameraním spresnené, resp. 
aktualizované.

Nahradenie etapy účelového mapovania 
výškopisu klasifi kovanými mračnami bodov 
(namiesto DMR 5.2) je podmienené jednak 
technickým vybavením projektanta, a to 
vzhľadom na ich veľký objem údajov (od-
porúča sa spracovanie mračien bodov po 
„čiastkových“ plochách katastrálnych úze-
mí), ako aj odbornou spôsobilosťou vo vzťa-
hu k „prevodu“ mračien bodov na rastrovú 
reprezentáciu reliéfu, t. j. DMR. I keď mrač-
ná bodov sú povinne klasifi kované min. do 
2 tried (neklasifi kované a reliéf), a teda pri-
chádza do úvahy možnosť pracovať výluč-
ne s mračnami bodov reprezentujúcich iba 
reliéf, nemožno zabudnúť, že DMR je celo-
plošnou rastrovou vrstvou, zastúpenou nie-
len v poľnohospodársky využívaných oblas-
tiach, či v územiach pod vysokou vegetá-
ciou, ale aj pod stavebnými objektmi, pod 
ktorými (ak sú vyššie než 0,3 m) je DMR 
interpolovaný z okolitého prostredia – čo 
vyžaduje odborný prístup. V prípade úče-
lového mapovania výškopisu na úrovni po-
vinných hrán (t. j. na „líniovej“ úrovni) sa už 
DMR 5.2 (odvodený z mračien bodov) uká-
zal, ako kvalitatívne „podobný“ s geodetic-
kým zameraním [7].

V prípade lomových hrán terénu, ktoré sú 
však sprevádzané porastom rôzneho zapo-
jenia, prichádza do úvahy doplnenie, resp. 
spresnenie mračien bodov v miestach ich 
nedostatočnej hustoty geodetickým zame-
raním. Na druhej strane, ak by ÚGKK SR ne-
zabezpečil v budúcnosti ďalší cyklus LLS, 
môže byť DMR 5.X „časom“ neaktuálny, pri-
čom strata aktuálnosti bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou súvisieť:
– s vybudovaním nových lomových hrán te-

rénu s výškovým rozdielom od 1 m (napr. 
násypy komunikácií, hrádze, strže, zosu-
vy a pod.) – ktoré bude potrebné v rámci 
aktualizácie DMR geodeticky zamerať,

– s vznikom eróznych rýh – ktoré by však 
vzhľadom na ich rozmery (šírka a hĺbka 
niekoľko cm až dm) neboli ani za pomo-
ci, resp. podklade nového geodetického 
zamerania podrobných bodov výškopisu 
(s hustotou 10 a viac m) zachytené. Iný-
mi slovami povedané, nedošlo by novým 
geodetickým meraním k eliminácii neak-
tuálnosti DMR 5.X z dôvodu zastúpenia 
eróznych rýh.
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Vysoká kvalita DMR 5.2 (ale aj 5.0) priná-
ša so sebou aj nové výzvy týkajúce sa tvorby 
hydrologicky korektného DMR. Vďaka veľmi 
priaznivej priemernej hustote bodov posled-
ného odrazu (17 až 43 bodov na m2 – v prí-
pade poľnohospodársky využívaných pôd 
predpokladáme minimálny resp. zanedba-
teľný rozdiel medzi priemernou hustotou 

bodov posledného odrazu a bodov triedy 
„ground“) dochádza k presnému zachyte-
niu jednak hydrografi ckej siete (vodných to-
kov trvalých i dočasných – vysychajúcich), 
ako aj „bariér“ voči povrchovému odtoku 
(násypy, výkopy, hrádze, priekopy) s celo-
plošným záberom. Z čoho vyplýva, že oproti 
PPÚ sú tieto objekty zachytené aj za predpo-

kladu, že ich výška vo vzťahu k okolitému te-
rénu nedosiahne 1 m, poprípade sú situova-
né v „neprístupných“ (napr. v zarastených) 
lokalitách. Tieto, zväčša antropogénne for-
my reliéfu výrazným spôsobom ovplyvňujú 
(„usmerňujú“) zrážkovo-odtokové procesy, 
preto ich „zmapovanie“ v rámci LLS hod-
notíme veľmi kladne. Chyby v hydrologic-

Obr. 8 • Identifikácia „anomálií“ pri aplikovaní hydrologickej funkcie vyplnenia depresií (FILL) 
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kom modelovaní nastávajú vtedy, ak nie sú 
zohľadnené priepusty nachádzajúce sa na-
pr. pod násypom či cestným telesom.

Nástroje hydrologického modelovania 
(napr. funkcia FILL z prostredia ArcGIS / Ar-
cGIS Pro – vykonávajúca odstránenie lokál-
nych bezodtokových depresií odvodených 
z DMR) „v snahe“ zabezpečiť prepojenosť 
hydrografi ckej siete identifi kujú tzv. predba-
riérové časti reliéfu (v našom prípade pred-
násypové lokality) ako „falošné“ depresie 
a vyplnia ich navýšením pôvodného teré-
nu aj o niekoľko metrov (obr. 8). Ide pritom 
o „anomálie“, ktorých presná identifi kácia 
a následná eliminácia vyžaduje pokročilé 
hydrologické modelovanie podporené adek-
vátnym odborným prístupom.

2.2 Využitie mračien bodov pri tvorbe 
výškopisu 

V tejto kapitole sú uvedené skúsenosti zho-
toviteľa geodetickej časti PPÚ s použitím 
klasifi kovaných mračien bodov v zmysle 
platného metodického návodu [6]. Na správ-
ne vyhodnotenie poskytovaných produktov 
LLS je na začiatku potrebná podrobná re-
kognoskácia územia a terénu, ako aj subjek-
tívne posúdenie, na aký účel budú použité 
vyhodnotené výsledky. Na základe posúde-
nia sa následne zvolí vhodná kombinácia vy-
hodnotenia mračien bodov s terestrickými 
geodetickými metódami merania. Podľa [6] 
je potrebné zamerať všetky prvky polohopi-
su a výškopisu v danom obvode PPÚ.

Georeferencované a klasifi kované mrač-
ná bodov (obr. 9) je možné priamo pripojiť 
a vyhodnocovať, napr. v softvéri Microsta-

tion V8i (SELECT series 2) a vyššej verzii. 
Mračná bodov sa po načítaní vo formáte 
LAS/LAZ automaticky konvertujú do formá-
tu POD. Ďalej je možné s nimi pracovať po-
mocou súpravy nástrojov Bentley Pointtools 
(slúžia na vizualizáciu, manipuláciu a editá-
ciu mračien bodov) – funkcie Point Cloud. 
Pri klasifi kovaných mračnách bodov je mož-
né zapínať a vypínať jednotlivé klasifi kačné 
triedy.

V tomto ilustračnom prípade bola na zá-
klade oboznámenia sa s územím zvolená 
kombinácia klasifi kovaných mračien bodov 
získaných z LLS a geodetickej metódy me-
rania technológiou GNSS (s použitím služ-
by SKPOS®). Geodeticky boli zamerané 
oplotenia pozemkov, stavby, rozhraničenia 
kultúr hlavne poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy, elektrické stĺpy, ochranné tyče inži-
nierskych sietí a ostatné bodové prvky po-
lohopisu a výškopisu. Všeobecne pri nových 
produktoch LLS treba na začiatku preveriť 

aktuálnosť a kvalitu podkladov, konkrétne 
polohovú a výškovú presnosť v danej loka-
lite. Kontrola sa môže vykonať napr. aj tak, 
že na miestach vybraných na základe orto-
fotomozaiky sa v mračnách bodov vyhoto-
via rezy územím, ktoré sa porovnajú s po-
lohopisným a výškopisným zameraním úze-
mia vyhotoveným geodetickými metódami. 
Vhodnými miestami a objektmi na porovna-
nie sú miesta s členitým terénom, a to napr. 
(obr. 10, 11 a 12):
– miesta so spevneným povrchom – 

spevnené cesty,
– významné prvky výškopisu – terénne 

hrany,
– profi l vodnej plochy – potok s hranami,
– zameriavaný terén – plocha na 

poľnohospodárskej pôde.

Na kontrolu súradnicového pripojenia a po-
lohovej a výškovej presnosti je vhodné pod-
robne zamerať okrem profi lov aj niekoľko 
sústredených kruhových alebo elipsoidic-
kých objektov rovnomerne rozmiestnených 
po lokalite vo forme kopčekov alebo jám (vy-
sokých/hlbokých aspoň 1 m) s jasne defi no-
vanými hranicami.

Z uvedeného porovnania vyhotovené-
ho na viacerých profi loch sa zistilo, že výš-
ková odchýlka medzi mračnami bodov zís-
kanými z LLS v testovanej lokalite a bodmi 
meranými geodetickými metódami je v roz-
medzí od 0,03 do 0,20 m. Maximálna od-
chýlka 0,20 m bola pritom na terénnych hra-
nách (breh rieky) a zároveň tieto miesta bo-
li porastené vysokým (stromami) aj nízkym 
(krovie) porastom (hustota bodov v týchto 
miestach je nedostatočná), tzn. odchýlku 
spôsobila členitosť brehu a hustota samot-

Obr. 9 • Mračná bodov zobrazené v 3D

Obr. 10 • Príklad kontrolného miesta
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ného porastu, ako aj nejednoznačné vyhod-
notenie priebehu hrany z mračien bodov.

Na základe zistených hodnôt usudzu-
jeme, že mračná bodov získané z LLS sú 
vhodné na použitie pri tvorbe účelových 
máp výškopisu pre PPÚ. Problém využi-
tia nových produktov LLS pri tvorbe účelo-
vých máp polohopisu vidíme v nemožnosti 
dostatočne presného určenia polohy (2D) 
polohopisných prvkov napr. okraja komuni-
kácie, plotov, stĺpov a pod. Zjednodušene 
povedané, nadmorskú výšku bodov vieme 
určiť z výsledných produktov LLS dostatoč-
ne presne, avšak polohu bodov (súradni-
ce X, Y) nevieme určiť vždy s dostačujúcou 
presnosťou, ak podkladom pri spracovaní 
nie je súčasná ortofotomozaika. Veľmi dô-
ležité a potrebné je však kvalitné vyhodno-
tenie, čiže mať k dispozícii ako podklad čo 
najaktuálnejšiu ortofotomozaiku a vykonať 
vlastnú rekognoskáciu v teréne.

V teréne overené klasifi kované mračná 
bodov sú (napr. v programe Microstation) 
vhodné na vykreslenie terénnych hrán, ako 
aj iných prvkov výškopisu na miestach, kde 

je využitie terestrických meraní a meraní 
GNSS RTK neefektívne, resp. časovo nároč-
né alebo vykonávané v nedostupných lokali-
tách. Takto získané výškopisné prvky mož-
no použiť pri tvorbe DMR na doplnenie pria-
mo zameraných hrán a ostatných prvkov. 
Z uvedených komplexných údajov je možné 
vytvoriť DMR vo forme trojuholníkovej siete, 
ktorý je následne vyexportovaný do požado-
vaných formátov (3D DWG, DGN, GeoTIFF 
a TIFF). Ďalej je možné v programe z uprave-
nej trojuholníkovej siete so zapracovanými 
a jednoznačne vykreslenými hranami a os-
tatnými prvkami polohopisu a výškopisu vy-
generovať vyhladené vrstevnice v predpísa-
nej forme a rozsahu, čím je naplnená vrstva 
VRSTEV a aj ďalšie požadované vrstvy: KO-
TY (popis vrstevníc, výšky PBPP a význač-
ných bodov), HRANY (lomové hrany s trva-
lým charakterom), SPADKR (údolnice, chr-
bátnice) a SRAFY (šrafy, terénne stupne, 
relatívne výšky). Výsledný DMR slúži aj ako 
podklad pre ďalšie práce v danom území.

3. Záver

V príspevku sme opísali súčasný stav pro-
jektu LLS a tvorby výsledných produktov 
LLS, pričom sme sa zamerali na jeho využi-
tie v PPÚ. Priniesli sme aj pohľad projektan-
ta a geodeta na tieto produkty a ich využitie 
pri PPÚ. Podrobnejšie sme opísali kontrolu 
a testovanie kvalitatívnych parametrov LLS 
a spôsoby poskytovania produktov LLS.

Výsledky kontrolných meraní výškovej 
a polohovej presnosti poukazujú na veľmi 
kvalitné pripojenie do súradnicových a výš-
kových systémov a vysokú výškovú presnosť 
nových produktov LLS, ktoré ÚGKK SR po-
skytuje od roku 2019. ÚGKK SR ako auto-
rita v zabezpečovaní referenčných priesto-
rových údajov nastúpila v minulom desaťro-
čí trend otvárania prístupu k údajom, ktoré 
sú zabezpečované z verejných zdrojov a ta-
kýmto otvoreným spôsobom poskytuje aj 
produkty LLS. Tým prispieva k odstraňova-
niu bariér vo využívaní homogénnych refe-
renčných priestorových údajov s garantova-
nou kvalitou a poskytuje ich každému použí-
vateľovi za rovnakých podmienok.

Využívanie takýchto presných údajov 
v rôznych aplikačných oblastiach umožní 
odborníkom správať sa efektívnejšie a ro-
biť kvalitnejšie rozhodnutia. Jednou z oblas-
tí, do ktorej nový DMR prináša vyššiu kvali-
tu je aj oblasť pozemkových úprav a v nad-
väznosti na ne zlepšuje krajinné plánovanie 
a rozhodovania o opatreniach súvisiacich 
napríklad s pripravenosťou na zmenu klímy.

Obr. 12 • Rez mračnami bodov so šírkou 1 m, so zobrazením zameraných hrán

Obr. 11 • Rez mračnami bodov s hrúbkou 1 m
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Porovnanie odvodených výškopisných dát leteckého 
laserového skenovania s účelovým mapovaním polohopisu 
a výškopisu v projekte pozemkových úprav

Abstrakt

V súčasnosti sa konfrontujú dva druhy 
výškopisných výstupov, najmodernejší 
DMR 5.2 a „klasický“ t. j. geodetický zber 
dát. Zistili sme, že polohopis (vyhotovený 
v rámci účelového mapovania polohopi-
su v pozemkových úpravách), ktorý je za-
meraný v troch súradniciach v kombinácii 
s DMR 5.2 je v „otvorenej“ krajine bez te-
rénnych hrán úplne postačujúci, aby pro-
jektanti všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia (VZFU) dokázali uro-
biť dôkladné a relevantné analýzy, niekedy 
až na úrovni vykonávacích projektov. Úče-
lové mapovanie výškopisu má svoje opod-
statnenie v prípade terénnych hrán lokalizo-
vaných v čiastočne alebo úplne zapojených 
porastoch, prostredníctvom spresnenia dát 
LLS (mračna bodov) alebo ich aktualizá-
cie, a to v identifi kovaných lokalitách, kde 
mohlo prísť k zmene terénu oproti DMR. 
Vysoká kvalita a celoplošnosť DMR 5.2 sa 
osvedčila (okrem iného) aj pri zachytení 
neprístupných (eróznych) rýh. Príspevok 
ašpiruje na otvorenie diskusie o úprave me-
todických návodov (pre obvody projektov 
pozemkových úprav pokryté s DMR 5.2) 
predovšetkým v obsahu výsledného elabo-
rátu Účelového mapovania výškopisu (na-
pr. racionálne obsahové vymedzenie zozna-
mu súradníc a výšok, potreba tvorby nie-
ktorých vrstiev, ako sú SPADKR, SRAFY).

 

1. Úvod do problematiky

Cieľom príspevku je porovnať vybranú vzor-
ku podrobných výškových bodov odvode-
ných z digitálneho modelu reliéfu vyhotove-
ného na podklade výstupov účelového ma-
povania polohopisu a výškopisu v projekte 
pozemkových úprav – „DMR_PPU“ (priame 
geodetické meranie, plus odvodenie z máp 
v lesných porastoch) a digitálneho modelu 
vyhotoveného z dát leteckého laserového 

skenovania (LLS) poskytovaných ÚGKK SR 
v rozlíšení 0,25 m – „DMR_GKU“.

Na základe zvoleného metodického po-
stupu overujeme, či vzhľadom na „novinku“ 
DMR 5.2 je ešte nutné, aby sa aj naďalej 
v projektoch pozemkových úprav (PPÚ), kde 
je DMR 5.2 k dispozícii, vykonávala (v dote-
rajšom predpísanom rozsahu) etapa účelo-
vého mapovania výškopisu.

Podľa Dočasného metodického návodu – 
Vykonávanie geodetických činností pre pro-
jekt pozemkových úprav (2021) [1] je potreb-
né vyhotoviť aktuálny stav výškopisu v obvo-
de projektu pozemkových úprav. Digitálny 
model reliéfu (DMR) sa v ďalších etapách vy-
užíva na účely aktualizácie máp bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotiek, ako podklad 
pre analýzy všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia (VZFU), pre projektové 
práce spoločných zariadení a opatrení a ná-
vrh nových pozemkov. V rámci účelového ma-
povania polohopisu a výškopisu sa odovzdajú 
nasledujúce súbory súvisiace s výškopisom 
ako podklad pre nasledujúce etapy PPÚ:
• VRSTEV – vrstevnice – línie.
• KOTY – popis vrstevníc, výšky PBPP 

a význačných bodov – symbol, text.
• HRANY – lomové hrany terénu s trvalým 

charakterom – línie.
• SPADKR – údolnice, chrbátnice – línie.
• SRAFY – šrafy, terénne stupne, relatívne 

výšky – línie, symbol, text.

2. Modelové územie a vstupné údaje

Modelovým územím je katastrálne územie 
Veľké Vozokany (okres Zlaté Moravce). Roz-
hodnutie o nariadení pozemkových úprav 
(PÚ) v k. ú. Veľké Vozokany bolo vydané dňa 
03. 03. 2004. Projekt PÚ bol zapísaný do 
KN 12.12.2011. Účelové mapovanie poloho-
pisu bolo ukončené v mesiacoch september 
2004 až júl 2005 (meranie bolo vykonané 
v 3. triede presnosti) a účelové mapovanie 
výškopisu bolo realizované v mesiacoch 

september 2005 až marec 2006 (v 3. triede 
presnosti). Výstupy boli realizované v zmys-
le Dodacích podmienok výkonov v projek-
toch pozemkových úprav (2004) [2].

Vstupné dáta
Účelové mapovanie výškopisu v PPÚ
Predmetom mapovania výškopisu v obvode 
PPÚ bola:
• sieť podrobných výškových bodov (XYZ) 

vo vzájomnej vzdialenosti 20 až 30 m 
podľa terénu,

• povinné (terénne) hrany s výškovým roz-
dielom nad 1 m.

Z projektu pozemkových úprav boli použité 
nasledujúce materiály:
• zoznam súradníc a výšok podrobných 

bodov polohopisu a výškopisu v súbore 
vo formáte TXT,

• vektorový súbor výškopisu s vrstvami 
POVODNE_BODY, NOVE BODY, 3D_LINIE,

• účelovú mapu polohopisu a výškopisu 
v súbore vo výmennom formáte VGI.

Do výpočtu boli zaradené aj výstupy účelo-
vého mapovania polohopisu:
• zoznam súradníc a výšok podrobných bo-

dov polohopisu.

V nedostupných územiach a v lesných cel-
koch sú výškopisné údaje prebraté z vrs-
tevníc Základnej mapy v mierke 1:10 000 
(v tom čase ešte nebol k dispozícii model 
DMR 3.5).

Digitálny model reliéfu – DMR 5.2
ÚGKK SR poskytol digitálny model reliéfu 
DMR 5.2 vyhotovený z dát leteckého lase-
rového skenovania (LLS) vo formáte ESRI 
GRID, resp. TIF na účely PPÚ s priestorovým 
rozlíšením 0,25 m. Obdobie skenovania lo-
kality je od 18.12.2017 do 17.04.2018. Výš-
ková presnosť bodov mračna v ETRS89-h je 
0,03 m. Polohová presnosť bodov mračna 
v ETRS89-TM34 je 0,15 m.
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3. Metodika porovnávacích prác

Predmetom porovnania sú:
• digitálny model reliéfu DMR 5.2 (ďalej 

aj ako DMR_GKU) poskytnutý ÚGKK SR 
v rozlíšení 0,25 m (obr. 1A), transformo-
vaný zo súradnicového systému S-JTSK 
[JTSK03] do S-JTSK[JTSK],

• digitálny model reliéfu vytvorený z dát 
účelového mapovania výškopisu a polo-
hopisu z PPÚ v súradnicovom systéme 
S-JTSK[JTSK] (ďalej aj ako DMR_
PPU) interpolačným algoritmom, metó-
dou Topo to Raster z prostredia ArcGIS 
Pro (ESRI) s priestorovým rozlíšením 
0,25 m (obr. 1B).

S cieľom čo najlepšie konfrontovať a zhod-
notiť oba DMR sme ich vzájomné porovna-
nie zrealizovali v štyroch priestorovo vyme-
dzených lokalitách (obr. 2):

• porovnanie na úrovni poľnohospodárskej 
krajiny (ornej pôdy) vrátane údolníc,

• porovnanie na úrovni lesných pozemkov,
• porovnanie na úrovni povinných (terén-

nych) hrán násypového svahu štátnej cesty,
• porovnanie priečnych profi lov vedených 

neprístupnou ryhou.

4. Dosiahnuté výsledky porovnaní

4.1 Porovnanie na úrovni 
poľnohospodárskej krajiny (ornej pôdy) 
vrátane údolníc – Lokalita 1

Lokalita 1 (obr. 3) s rozlohou 61,76 ha je si-
tuovaná na ornej pôde, východne od vod-
nej nádrže Veľké Vozokany, kam nezasahu-
jú žiadne porasty (stromy, kry a pod.), resp. 
antropogénne prvky (stavby, mosty a pod.) 
a to ani v okrajových častiach. Z hľadiska ge-

omorfologického ide o územie členité so zre-
teľnou údolnicou, ktorá významne ovplyvňuje 
zrážkovo-odtokové pomery. Z hľadiska návr-
hu VZFU je táto lokalita veľmi významná.

 
Pre potreby štatistického spracovania sme 
v lokalite 1 vygenerovali:
a) pravidelné bodové pole v sieti 

30 × 30 m (obr. 4A),
b) nepravidelné, náhodné bodové po-

le s minimálnym odstupom 10 až 
15 m (obr. 5A).

Počet bodov v prípade pravidelnej i náhod-
nej siete bol 687, s atribútmi:
• poloha, t. j. súradnice X, Y v S-JTSK Kro-

vak Easth North,
• nadmorské výšky, t. j. hodnoty Z – odčí-

tané z DMR_GKU a DMR_PPU.

Atribúty boli následne vyexportované pre 
potreby štatistického spracovania v pros-

Obr. 1 • A) DMR 5.2, B) DMR z účelového mapovania výškopisu v obvode PPÚ

Obr. 2 • Lokalizácia/
výber modelových 
lokalít na účely 
porovnania 
výškopisných údajov

tredí R (https://www.r-project.org/), meno-
vite: boxplot, histogram, súhrn charakteris-
tík, testy spárovaných dát (Wilcoxonov test 
podľa poradia s korekciou na spojitosť, Kol-
mogorovov-Smirnovov test dvoch výberov, 
Welchov t-test dvoch výberov), ktoré nepre-
ukázali väčšiu odlišnosť ani štatisticky vý-
znamný rozdiel (p >> 0,05 blízke jednej) 
v údajoch, obr. 4 – 5, tab. 1.

Boxplot znázorňuje rozptyl absolútnych 
hodnôt relatívnych výškových odchýlok me-
dzi metódami (deltaZ = |NV_PPU - NV_
GKU|/NV_GKU × 100) okolo strednej hod-
noty, odspodu nahor, 1,5 × dolné interkvar-
tilové rozpätie, dolný kvartil, medián, horný 



slovenský geodet a kartograf   2|202120

Obr. 3 • Lokalita 1 na podklade ZB GIS a ortofotomapy
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Obr. 4 • A) Vygenerované pravidelné bodové pole pre lokalitu 1, B) Boxplot relatívnych percentuálnych výškových rozdielov medzi metódami, 
C) Histogram distribúcie relatívnych percentuálnych výškových rozdielov (delta Z) medzi metódami
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Obr. 5 • A) Vygenerované náhodné bodové pole pre lokalitu 1, B) Boxplot relatívnych percentuálnych výškových rozdielov medzi metódami, C) Histogram distribúcie relatívnych 
percentuálnych výškových rozdielov (deltaZ) medzi metódami

kvartil, 1,5 × horné interkvartilové rozpätie 
a odľahlé hodnoty, t. j. napr. obr. 4B ukazu-
je, že 75 % odchýlok je menších ako 0,11 % 
a žiadna nepresahuje 0,39 %. Histogram 
ilustruje rozdelenie absolútnych hodnôt re-
latívnych výškových odchýlok medzi me-
tódami podľa veľkosti, frekvenciu výskytu 

(Frequency, počet hodnôt v danom interva-
le), jednotlivé hodnoty sú znázornené čiar-
kou nad osou x, t. j. napr. na obr. 4C je viac 
než 40 odchýlok v intervale [0,09, 0,10) 
a jediná v [0,39, 0,40). Tabuľkový 6-čísel-
ný súhrn obsahuje štandardné popisné šta-
tistiky pre deltaZ, NV_GKU a NV_PPU, kon-

krétne minimum (Min.), dolný / prvý kvartil 
(1st Qu.), medián (Median), priemer (Me-
an), horný / tretí kvartil (3st Qu.) a maximum 
(Max.).

 
Priestorové zobrazenie rozdielov rámci lo-
kality 1 poskytuje obr. 6, kde k jednotlivým 
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triedam rozdielov uvádzame aj ich percen-
tuálne zastúpenie. Ako vyplýva z obr. 6, až 
97,6 % lokality 1 vykazuje výškový rozdiel 
do ± 0,5 m. Rozdiely väčšie než 0,5 m sú 
zastúpené nepatrne, pričom sú lokalizo-
vané prevažne pozdĺž údolnice. Dôvodom 
týchto rozdielov nemusia byť výlučne ne-
presnosti v zdrojových dátach, ale aj zme-
ny v krajine z dôvodu agrotechnických zása-
hov, organizácie pôdneho fondu či eróznych 
procesov.

Vzhľadom na to, že v centrálnej časti lo-
kality 1 dochádza k výraznému sústrede-
niu povrchového odtoku, porovnanie sme 
realizovali aj na úrovni údolníc odvodených 
z DMR_PPU a DMR_GKU (obr. 7a).

Za referenčnú sme si zvolili údolnicu od-
vodenú (pomocou hydrologických analýz 
v GIS) z DMR_PPU. Z grafi ckého spracovania 
(obr. 7b) vyplýva, že polohové odchýlky údol-
nice z DMR_GKU boli v rozsahu +6,6 m do 
-25,3 m (+ vyjadruje odchýlku vpravo v sme-
re toku, - vyjadruje odchýlku vľavo v smere 
toku). Zo sumarizácie odchýlok vyplýva, že 
takmer jedna tretina (32 %) úseku údolnice 
z DMR_GKU je od referenčnej údolnice polo-
hovo vzdialené o viac než 10 m.

Z pohľadu výškových rozdielov údolníc 
(obr. 7c) je ich objektívne zhodnotenie sťa-
žené, resp. nerealizovateľné, keďže je do 
nich premietnutá polohová odchýlka (roz-
dielne „trasovanie“ údolnice).

V nadväznosti na polohové porovnanie údol-
níc je potrebné uviesť, že (obr. 7d):
• podrobné výškové bodové pole účelového 

mapovania výškopisu je nepravidelné, s husto-
tou 1 bod v priemere na 20 až 30 m (v naj-
priaznivejších prípadoch 1 bod na 10 m),

• priemerná hustota bodov klasifi kačné-
ho mračna bodov (v prípade údolnice ide 
výlučne o triedu Ground) je 33 bodov na 
1 m2, čo predstavuje 1 bod v priemere 
na 0,03 m, resp. 3 cm.

Vychádzajúc z týchto „neporovnateľných“ 
presností môžeme skonštatovať, že údolni-
ca odvodená z DMR_PPU nemôže byť pova-
žovaná za referenčnú, pretože na jej priebeh 

Tab. 1 •  Súhrn štatistických charakteristík distribúcie dát

Delta Z
( %)

NV_GKU
(m n. m.)

NV_PPU
(m n. m.)

Delta Z
( %)

NV_GKU
(m n. m.)

NV_PPU
(m n. m.)

Pravidelné bodové pole Náhodné bodové pole

Min. 0,0006009 185,0 185,0 0,0001123 185,6 185,6

1st Qu. 0,0371385 197,4 197,3 0,0357556 197,7 197,5

Median 0,0679009 202,4 202,4 0,0676465 202,8 202,8

Mean 0,0806795 203,2 203,1 0,0821159 203,4 203,3

3rd Qu. 0,1094065 209,0 208,9 0,1100790 209,2 209,2

Max. 0,3911628 224,3 224,2 0,5533290 224,4 224,3

Obr. 6 • Porovnanie DMR_
GKU a DMR_PPU na úrovni 
buniek rastrového modelu 
– lokalita 1
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nevplývajú len zdrojové dáta, ale vo výraz-
nej miere aj interpolačný algoritmus použitý 
pri tvorbe DMR_PPU (v prípade DMR_GKU 
je vplyv interpolácie na priebeh údolnice 
takmer zanedbateľný).

  
4.2 Porovnanie na úrovni lesnej krajiny – 

Lokalita 2

Lokalita 2 (obr. 8) je takmer súvisle prepoje-
ný lesný porast s výmerou 45,5 ha. Územie 
lokalizované severozápadne od zastavané-
ho územia obce je špecifi cké tým, že v rám-
ci účelového mapovania výškopisu nedošlo 
ku geodetickému zameraniu podrobného 
výškového bodového poľa, ale boli prevza-
té vrstevnice zachytené na ZM SR v mierke 
1:10 000. Z hľadiska geomorfologického 
ide opäť o členitú oblasť so zastúpením vý-
raznej údolnice i chrbátnice.

Pre potreby štatistického spracovania sme 
obdobným spôsobom aj v tomto kroku vyge-
nerovali v lokalite 2:
a) pravidelné bodové pole v sieti 

30 × 30 m (obr. 8A),
b)  nepravidelné, náhodné bodové 

pole s minimálnym odstupom 10 až 
15 m (obr. 9A).

Počet bodov je 509 v prípade pravidelnej 
i náhodnej siete. Po doplnení atribútov bo-
dového poľa (poloha a nadmorská výška) 
boli údaje opäť exportované na účely šta-
tistického spracovania, ktoré nepreukáza-
lo štatisticky významný rozdiel (p >> 0,05) 
v údajoch, obr. 9 – 10, tab. 2.Obr. 7 • Porovnanie údolníc odvodených z DMR_PPU a DMR_GKU v lokalite 1

Obr. 8 • Lokalita 2 na podklade ZM 10 000 a ortofotomapy
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Výsledky z celoplošného porovnania DMR 
v rámci lokality 2 prezentujeme na obr. 11. 
Závery vyplývajúce z tohto porovnania mô-
žeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:

• výrazný nárast výškových rozdielov v po-
rovnaní s lokalitou 1,

• výškový rozdiel do ± 0,5 m vykazuje ne-
celých 19 % lokality 2,

• výskyt výškových rozdielov je „hetero-
génny“, t. j. aj pre údolia aj pre svahy,

• pri využití DMR_PPU (t. j. vrstevníc) pre-
vláda „poddimenzovanie“ reliéfu (i keď 
ani „naddimenzovanie“ nie je zanedbateľ-
né): vyše 43 % lokality 2 vykazuje hodno-
ty nadmorských výšok v rámci DMR_PPU 
o 1 až 4 m nižšie než DMR_GKU.

Vrstvu DMR_GKU sme v prípade lokality 
2 považovali za referenčnú vzhľadom na dve 
zásadné skutočnosti:
• Vrstevnice ZM SR sú v mierke 1:10 000, 

pričom polohová a výšková presnosť sa 
uvádza až v metroch závisiac od prehľad-
nosti a sklonitosti reliéfu.

• V klasifi kačnej triede „Ground“ (ktorá je 
vstupom do tvorby DMR_GKU) sa pripúš-
ťa maximálne 0,5 % výskyt nesprávne 
klasifi kovaných bodov na 1 km2 územia.

4.3 Porovnanie na úrovni povinných 
(terénnych) hrán násypového svahu 
štátnej cesty – Lokalita 3

V lokalite 3 (obr. 12) bolo cieľom porovnanie 
povinných hrán, tzv. 3D línií (geodeticky za-
meraných v rámci PPÚ) s DMR_GKU. Z do-
stupných povinných hrán spracovaných pre 

Tab. 2 • Súhrn štatistických charakteristík distribúcie dát

Delta Z 
( %)

NV_GKU
(m n. m.)

NV_PPU
(m n. m.)

Delta Z
( %)

NV_GKU
(m n. m.)

NV_PPU
(m n. m.)

Pravidelné bodové pole Náhodné bodové pole

Min. 0,002341 181,5 183,0 0,00023 182,8 184,1

1st Qu. 0,333542 199,9 198,3 0,30033 199,5 198,4

Median 0,664339 209,6 207,7 0,71732 209,0 207,4

Mean 0,854147 210,1 209,1 0,86237 209,8 208,8

3rd Qu. 1,258363 220,3 219,3 1,28224 219,8 218,6

Max. 3,837278 232,9 233,1 3,66433 233,1 232,9

0
1

2
3

0
1

2
3

deltaZ

Fr
eq

ue
nc

y

0 1 2 3 4

0
10

20
30

40
50

60

deltaZ

Fr
eq

ue
nc

y

0 1 2 3 4

0
10

20
30

40
50

60

A)

A)

B)

B)

C)

C)

Obr. 9 • A) Vygenerované pravidelné bodové pole pre lokalitu 2, B) Boxplot relatívnych percentuálnych výškových rozdielov medzi metódami, 
C) Histogram distribúcie relatívnych percentuálnych výškových rozdielov (delta Z) medzi metódami

Obr. 10 • A) Vygenerované náhodné bodové pole pre lokalitu 2, B) Boxplot relatívnych percentuálnych výškových rozdielov medzi metódami, 
C) Histogram distribúcie relatívnych percentuálnych výškových rozdielov (delta Z) medzi metódami
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k.ú. Veľké Vozokany sme pre potreby porov-
nania vybrali 3D hranu zameranú pozdĺž ná-
sypového svahu štátnej cesty.

Vychádzajúc z geometrických vlastnos-
tí vybranej hrany bolo zistené, že 3D línia 
je tvorená celkovo z 236 lomových bodov 
(vertexov) s rozsahom nadmorských výšok 
191,59 m až 256,65 m. K atribútom verte-
xov, t. j., k údajom XYZ boli priradené nad-
morské výšky odčítané z DMR_GKU a ná-

sledne exportované na účely štatistického 
spracovania.

Štatistické spracovanie 236 vertexov ne-
preukázalo štatisticky významný rozdiel (p >> 
0,05 blízke jednej) v údajoch, obr. 13, tab. 3.

Z porovnania vybranej 3D hrany s DMR_
GKU vyplýva, že v prípade 97 (z 236, t. j. 
41 %) geodeticky zameraných lomových bo-
dov násypového svahu štátnej cesty bol do-
siahnutý výškový rozdiel do ± 0,05 m (t. j. do 

± 5 cm). Podiel lomových bodov s výškovým 
rozdielom 0,05 až 0,10 m predstavoval nie-
čo vyše 34 % (celkovo 81 vertexov). Z toh-
to zhodnotenia vyplýva, že iba jedna štvrti-
na (25 %) lomových bodov nesie odchýlku 
väčšiu než 0,10 m, pričom výškový rozdiel 
0,20 m bol prekonaný iba v prípade 5 verte-
xov 3D hrany (s maximom 0,24 m).

 
4.4 Porovnanie priečnych profilov vedených 

neprístupnou ryhou – Lokalita 4

Lokalita 4 (obr. 14) bola zvolená z dôvodu 
porovnania priečnych profi lov odvodených 
z DMR_GKU a DMR_PPU v dráhe sústre-
deného odtoku – v neprípustnej ryhe. Ide 
o územie, ktoré bolo geodeticky zamerané 
iba v jeho okrajovej časti (po obvode ryhy), 
z čoho už vopred vyplýva, že porovnaním 
získané výškové rozdiely budú mať väčší 
rozsah. Cieľom tohto (na prvý pohľad nelo-
gického) porovnávania je poukázať na po-
trebu a význam celoplošného zabezpečenia 
aktuálnych a kvalitných výškopisných úda-
jov (v prípade PPÚ pre celý obvod PPÚ, resp. 
celé katastrálne územie plus územia „cu-
dzích“ vôd, t. j. susedné katastrálne územia, 
ktorých zrážkovo-odtokové procesy vplývajú 
na hydrologické pomery v obvode PPÚ).

Z obr. 14 vyplýva, že pre absenciu výš-
kopisných dát (PPÚ) v geomorfologicky vý-
znamnom území (v ryhe, resp. v údolnici) do-
chádza v rámci interpolačného procesu ku 
generovaniu falošných údolníc, jasne iden-
tifi kovateľných nielen na úrovni priečnych 
profi lov, ale aj prostredníctvom rastra zatie-
neného reliéfu. Ide o anomálie úzko súvisia-
ce s tvorbou hydrologicky korektného DMR 
(„hľadanie dráh odvodnenia reliéfu“), ktoré 
síce môžeme prostredníctvom parametrov 
interpolačnej metódy čiastočne modifi kovať 
(zredukovať, ale aj znásobiť), ale bez dopl-
nenia vstupných údajov (z ťažko dostupné-
ho terénu) budú stanovené odchýlky naďalej 
výrazné, a teda neakceptovateľné.

 

5. Zhodnotenie porovnávania 
a otázky do diskusie

Na základe výsledkov prezentovaného po-
rovnania a skutočnosti, že digitálny model 
reliéfu je základným vstupom do všetkých 
analýz vyžadujúcich dôkladné poznanie 
morfomerických charakteristík územia je 
možné konštatovať, že:

Obr. 11 • Porovnanie DMR_GKU a DMR_PPU na úrovni buniek rastrového modelu – lokalita 2

Obr. 12 • Priebeh vybranej 3D hrany (lokalita 3) vrátane detailu, ukážky jej lomových bodov
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1.  V poľnohospodársky využívanej „otvore-
nej“ krajine bez zastúpenia terénnych hrán 
(napr. orná pôda, obr. 6) je DMR 5.2 pod-
klad, ktorý je porovnateľný s priamym mera-
ním v rámci projektu pozemkových úprav. Vý-
nimku predstavujú údolnice (pravdepodobne 
aj chrbátnice), ktoré sú pomocou DMR 5.2 
(vďaka vysokej hustote bodov, obr. 7) výraz-
ne lepšie zachytené. Predmetom uvádzanej 
výnimky sú tie spádové krivky, ktoré z hľadis-
ka svojich parametrov (výšok) nezodpoveda-
jú terénnym hranám v zmysle metodického 
návodu [1], v ktorom sa okrem iných uvádza: 
Pri meraní polohopisu je potrebné identifi ko-
vať lokality, kde mohlo prísť k zmene terénu 
oproti DMR 5.2 (napr. výkopy, násypy, naváž-
ky, ťažobné jamy, zmeny spôsobené eróziou 
apod.) a lomové hrany terénu trvalého cha-
rakteru s výškovým rozdielom od 1 m, a vyko-
nať ich výškopisné zameranie.
2. Výskum na 3D hranách preukázal, že 
v krajinnom priestore s absenciou alebo 
zanedbateľným zastúpením drevín DMR 
5.2 vystihne priebeh reliéfu, resp. hranu 
s minimálnym rozdielom v porovnaní s pria-
mym zameraním (až 75 % geodeticky zame-
raných lomových bodov /obr. 12/ vykazova-
lo odchýlku od DMR 5.2 v rozsahu ± 10 cm). 
Keďže DMR 5.2 je odvodenou vrstvou, z po-
rovnania 3D hrán s mračnom bodov môže-
me očakávať ešte priaznivejšie výsledky, 
t. j. nižšiu odchýlku. V prípade povinných 
hrán sprevádzaných porastom drevín s rôz-
nou hustotou prichádza do úvahy doplne-
nie, resp. spresnenie mračien bodov na 
miestach ich nedostatočnej hustoty geode-
tickým zameraním.
3. Dovolíme si tvrdiť, že DMR 5.2 v súvisle za-
rastených porastoch – lesné pozemky, nelesná 
drevinová vegetácia, súvislý zápoj vegetácie, po-
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Obr. 13 • A) Boxplot relatívnych percentuálnych výškových rozdielov medzi metódami, B) Histogram 
distribúcie relatívnych percentuálnych výškových rozdielov (delta Z) medzi metódami

Tab. 3 • Súhrn štatistických charakteristík distribúcie dát

Delta Z 
( %)

NV_GKU 
(m n. m.)

NV_PPU 
(m n. m.)

Min. 0,0003591 191,7 191,7

1st Qu. 0,0149753 222,9 223,0

Median 0,0255353 240,0 239,9

Mean 0,0300785 234,6 234,6

3rd Qu. 0,0411366 251,1 251,1

Max. 0,1131306 256,8 256,6

Obr. 14 • Porovnanie priečnych profilov vedených ryhou v lokalite 4
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skytuje vhodnejšie údaje, pretože výška je sta-
novená aj na miestach, kde priame meranie nie 
je zrealizované pre nedostupnosť a výškopisné 
údaje odvodené zo ZM 10 000 tieto lokality po-
pisujú iba pomocou vrstevníc, šrafovaním resp. 
terénnymi stupňami. DMR 5.2 prezentuje pres-
ný odhad výšky aj v ryhách, na zrázoch, nedo-
stupných údolniciach a pod. Informácie o tých-
to lokalitách sú z hľadiska zrážkovo-odtokových 
analýz nevyhnutné najmä pre návrh protieróz-
nych a vodohospodárskych opatrení
4. Tak isto súbor SPADKR – údolnice, chr-
bátnice. Nevidíme význam generovania tých-
to informácií už v etape účelového mapova-
nia polohopisu a výškopisu z viacerých dôvo-
dov. Výškopisné informácie v PPÚ sú v etape 
účelového mapovania polohopisu a výško-
pisu vztiahnuté iba na obvod PPÚ. Na účely 
aktualizácia hraníc BPEJ to postačuje. Avšak 
pre analýzy v rámci VZFU údolnice a chrbátni-
ce resp. aj iné geomorfometrické parametre 
reliéfu majú význam tvoriť/vyhodnocovať len 
vtedy, ak sú vztiahnuté k povodiu, resp. čiast-
kovému povodiu. Obvod PPÚ je málokedy to-
tožný s prirodzenými hranicami (orografi cký-
mi rozvodnicami). Viaceré katastrálne územia 
sú potenciálne i reálne ohrozené cudzími vo-
dami, t. j. povrchovým prítokom zrážkovej vo-
dy zo susedných katastrálnych území. Z tohto 
dôvodu je potrebné (pre projekčné činnosti) 
vymedziť aj územie „cudzích vôd“ vo vzťahu 
k obvodu PPÚ a výškopisné údaje vyžiadať/
poskytnúť v rozsahu: obvod PPÚ plus oblasť 
nadväzujúcich „cudzích vôd“. Ide o význam-
ný krok, ktorý by mal mať jednoznačnú oporu 
v metodickom návode.
5.  Otázkou je aj súbor SRAFY – šrafy, te-
rénne stupne, relatívne výšky. Prezentácie 
foriem reliéfu, ktoré boli doteraz interpre-
tované ako šrafy na papieri je možné v mo-
dernom digitálnom svete vizualizovať napr. 
tieňovaním, 3D pohľadmi, odvodením ge-
omorfologických tvarov reliéfu, topografi c-
kých polôh a pod. Zamýšľame sa nad spô-
sobom, ako budú autorizovaní geodeti vy-
hodnocovať a zobrazovať šrafy na podklade 
výškopisne značne detailného DMR 5.2, aby 
splnili povinnosť odovzdať tento predpísa-
ný súbor. Súbor ŠRAFY by mal byť uprave-
ný v metodickom návode v súlade s aktuál-
nou technikou, technológiou merania (zberu 
dát) a jeho následným použitím.

Z hľadiska projektanta VZFU, ktorý bu-
de využívať DMR 5.2 pri modelovaní ana-
lýz, ktoré vychádzajú z tvorby hydrologicky 
korektného DMR, je veľmi podstatné mať 

správne a kompletne zachytené „bariéry“ 
voči povrchovému odtoku (násypy, výkopy, 
hrádze, priekopy), pričom ich výška vo vzťa-
hu k okolitému terénu nemusí byť vyššia ako 
1 m (povinným predmetom mapovaní výško-
pisu sú podľa metodiky lomové hrany s trva-
lým charakterom, s výškovým rozdielom od 
1 m). Avšak aj tieto formy reliéfu výrazným 
spôsobom ovplyvňujú/usmerňujú zrážkovo-
-odtokové procesy. DMR 5.2 ich zachytáva 
v potrebnom rozsahu a kvalite.

Chyby v hydrologickom modelovaní na-
stávajú aj vtedy, ak nie sú v digitálnom mo-
deli reliéfu zohľadnené priepusty nachádza-
júce sa napr. pod násypom či cestným te-
lesom, ďalej mosty, nadchody a podchody. 
Z údajov LLS ich spravidla nedokážeme od-
vodiť. V rámci účelového mapovania poloho-
pisu sú/by mali byť predmetom mapovania 
spolu s inými skutočnosťami. Domnievame 
sa, že práve vrstva obsahujúca iba podstat-
né informácie (napr. merania, ktoré ovplyv-
ňujú povrchový odtok) by mala byť povin-
ným výstupom účelového mapovania výško-
pisu (napr. vrstva s pomenovaním ODTOK) 
namiesto teraz povinných vrstiev SPADKR 
a SRAFY. Medzi povinné atribúty navrhova-
nej vrstvy ODTOK by mali byť zahrnuté: svet-
losť a geometrický tvar priepustu, súradnice 
(XYZ) začiatku a konca priepustu, materiál, 
funkčnosť (prietočnosť).

6. Záver

Ani v jednom z analyzovaných prípadov dvoch 
odlišných digitálnych modelov reliéfu nebola 
preukázaná štatistická odlišnosť výstupov. Je 

teda možné usudzovať, že obe metódy sú šta-
tisticky ekvivalentné. V každom prípade nie je 
nutné duplikovať výsledky na základe oboch 
metód. Výstupy z DMR 5.2 sú celoplošné, a te-
da dostupné aj v zložitých/neprístupných loka-
litách, kde vystihujú aj detaily reliéfu, ktoré nie 
sú v prípade priameho merania zachytené, ale 
pritom, z hľadiska následného modelovania či 
uskutočňovania analýz, veľmi podstatné. DMR 
5.2 je možné použiť ako náhradu zberu dát 
v „otvorenej“ krajine v pravidelnej sieti (úspo-
ra času) s kontrolou prípadnej zmeny územia. 
Z realizovaných metodických postupov záro-
veň vyplynulo, že DMR 5.2 s minimálnou od-
chýlkou zachytáva „nezakryté“ povinné hrany. 
Spresnenie 3D hrán geodetickým zameraním 
má svoj význam predovšetkým v prípade, ak 
sú „sprevádzané“ vegetáciou s rôznou husto-
tou. Zároveň je však potrebné skonštatovať, 
že ak by ÚGKK SR nezabezpečil v budúcnosti 
ďalší cyklus LLS, môže byť DMR 5.X „časom“ 
neaktuálny. Strata aktuálnosti bude mať s naj-
väčšou pravdepodobnosťou iba „lokálny“ cha-
rakter a bude spôsobená vybudovaním no-
vých terénnych hrán s výškovým rozdielom od 
1 m (napr. násypy komunikácií, hrádze, strže, 
zosuvy a pod.), ktoré (už ako povinné hrany) 
bude potrebné v rámci aktualizácie DMR geo-
deticky zamerať.
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Reakcia zo zahraničia na príspevok Ing. Petra Šlahora, 
uverejnený v č.3/2020 časopisu

Vážená redakcia a vážený autor!
Dovoľte mi, aby som Vás upozornil na možnú 
chybu, ktorú som objavil vo vynikajúcom člán-
ku pána Petra Šlahora: Rozhraničovanie čes-
koslovensko-maďarskej štátnej hranice po 
100 rokoch od Trianonu. Obrázok 5c na stra-
ne 6 článku ukazuje, že niektoré úseky hra-
níc Československa boli stanovené tými-kto-
rými mierovými zmluvami. Červenou farbou 

je tu vyznačená Saint-Germain ská zmluva, čo 
je správne pre Rakúsko. Skutočnosť, že Pod-
karpatská Rus bola pripojená k Českosloven-
sku, sa skutočne uvádza v zmluve uzavretej 
v Saint-Germain 10. septembra 1919. Doho-
vor o ochrane československých menšín nie je 
totožný s vyššie uvedenou zmluvou. Českoslo-
vensko-poľskú hranicu však nestanovil on, ale 
Spa dohovor z 28. júla 1920 (Tešínsko, Orava 

a Spiš) a potom v ostatných častiach citovaná 
a zelenou farbou označená Sèvreská dohoda. 
Článok bol napriek tomu veľmi zaujímavý a prí-
jemný, vďaka autorovi. Ospravedlňujem sa za 
prípadné chyby v mojej lámanej slovenčine.

Prof. Gábor Timár
profesor geofyziky, ELTE Univerzita Eötvösa 
Loránda, Budapest

Odpoveď autora Ing. Petra Šlahora 
na reakciu prof. Gábora Timára z Budapešti

Vážený pán profesor Timár!
Veľmi pekne ďakujem za Vašu pozornosť, 
ktorú ste venovali článku k stému výročiu 
rozhraničovania Československa a Maďar-
ska. V Saint-Germainskej zmluve z 10. sep-
tembra 1919 v časti II sú zakotvené nové 
hranice Rakúska, pričom v žiadnom z usta-
novení sa nepíše o území Haliče (Galicia), 
čím sa Rakúsko tohto územia de facto úpl-
ne vzdalo. Samotná hraničná čiara česko-
slovensko-poľská (zväčša ako bývalá uhor-

sko-haličská) už po úpravách z Dohovoru 
zo Spa z 28. júla 1920 je skutočne opísa-
ná až v Zmluve zo Sèvres  z 10. augusta 
1920. Zmluva zo Sèvres  však nikdy nena-
dobudla platnosť, pretože nebola ratifi kova-
ná poľskou stranou. Aj to bol jeden z dôvo-
dov, prečo bola 13. júna 1958 uzatvorená 
Zmluva medzi Československou republikou 
a Poľskou ľudovou republikou o konečnom 
vytýčení štátnych hraníc. Každopádne má-
te pravdu, že československo-poľskú hrani-

cu ako hraničnú čiaru stanovil Dohovor zo 
Spa z 28. júla 1920 a Hraničná zmluva zo 
Sèvres. Za moju chybu sa ospravedlňujem 
Vám, čitateľom a redakcii časopisu Sloven-
ský geo det a kartograf.

S úctou
Ing. Peter Šlahor
riaditeľ odboru správy štátnych hraníc
Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra 
SR

Vyhodnotenie online dotazníka – 
využívanie online prostriedkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prinášame vám výsledky ankety, ktorú sme 
uskutočnili po Valnom zhromaždení KGaK, 
ktoré sa muselo konať v histórii KGaK prvý-
krát v online priestore. Do ankety sme však 
zaradili aj otázky a vytvorili v nej priestor na 
zaslanie vašich podnetných návrhov na zlep-
šenie činnosti KGaK a lepšej informovanos-
ti vás, členov KGaK. Sme nesmierne poteše-
ní a veľmi pozitívne vnímame ochotu členov 

KGaK zapojiť sa do ankety, venovať čas jej vy-
plneniu a zaslaniu podnetných návrhov. An-
ketu vyplnilo približne 250 členov a dostali 
sme vyše 100 návrhov na zlepšenie činnosti 
KGaK. Veková skladba účastníkov ankety je 
reprezentatívna, rovnomerne sú zastúpené 
všetky vekové kategórie členskej základne 
KGaK, čo umožňuje považovať výsledky an-
kety dotýkajúcej sa najmä „modernej“ témy 
využívania online priestoru za taktiež repre-

zentatívne. Pozitívne hodnotíme najmä sku-
točnosť, že drvivá väčšina individuálnych ná-
vrhov, zaslaných v rámci odpovedí na otázky 
č. 14 a 15 je konštruktívna a svedčí o dobrej 
informovanosti členov o činnosti KGaK, ako aj 
o ochote podieľať sa na procese postupného 
zlepšovania činnosti KGaK.

V prvej časti prinášame v podobe grafov 
zhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky, 
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ktoré mali charakter štatistického zisťova-
nia. Teší nás a zároveň zaväzuje záujem člen-
skej základne o využívanie online nástrojov 
aj v budúcnosti. Vzhľadom na fakt, že v minu-
losti KGaK nevyužívala online nástroje, resp. 

ich využívala len sporadicky, je táto úloha 
významná a vyžaduje podrobnejšiu analýzu 
všetkých činností, ale aj interných predpisov 
KGaK, aby sa do budúcna nastavila optimál-
na schéma využívania týchto nástrojov pri 

činnosti KGaK. V žiadnom prípade však ne-
mienime trvalo presunúť do online priestoru 
regionálne stretnutia, veľké podujatia (napr. 
SGD) a valné zhromaždenia.

krátke správy
web

bulletin
regionálne stretnutia

všetko čo zlepší komunikáciu ...
celoslovenské stretnutia

valné zhromaždenia s osobnou účasťou
potrebné si dohľadám

prezenčné semináre a odborné akcie
fórum

viac z katastra a novinky z IG
osobný kontakt – diskusia

možnosť zúčastniť sa aj osobne
Zememěřič

13. Akú formu získavania informácií o činnosti KGaK preferujete?
261 odpovedí

2. Do ktorej vekovej kategórie patríte?
260 odpovedí

3. Zúčastnili ste sa na VZ KGaK v roku 2021?
256 odpovedí

1. Ste členom orgánu alebo komisie KGaK?
257 odpovedí

áno

nie

áno

nie

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60 a viac

27,7 %
21,5 %

19,2 %31,5 %

20,3 %

79,7 %
23 %

77 %

áno

nie

7. Má KGaK vytvárať možnosť kombinovanej účasti 
(osobne aj online) na svojich podujatiach?
257 odpovedí

áno

nie

8. Má KGaK vytvárať možnosť kombinovanej účasti 
na budúcich VZ?
257 odpovedí

áno

nie

9. Má KGaK zabezpečiť online hlasovanie na budúcich 
VZ i v prípade, že sa budú konať prezenčne?
259 odpovedí

áno

nie

91,1 %

8,9 %

83,3 %

16,7 %

79,9 %

20,5 %

10. Má zabezpečiť KGaK online vzdelávanie 
pre svojich členov v budúcnosti?
254 odpovedí

11. Ste spokojný s doterajšími aktivitami KGaK?
253 odpovedí

12. Ste spokojný s doterajším spôsobom komunikácie 
smerom k členom KGaK (krátke správy, web, 
regionálne stretnutia, atď)?
259 odpovedí

áno

nie

91,7 %

8,3%
áno

nie

86,6 %

13,4 %

93,8 %

6,2 %

5. Koľkokrát ste sa zúčastnili na webinári v minulosti?

259 odpovedí

0 – 10

10 – 20

20 a viac
83 %

9,3 %

7,7 %

4. Využívate online komunikáciu pravidelne?

258 odpovedí

áno

nie

6. Ste za využívanie online nástrojov 
pri aktivitách KGaK?
260 odpovedí

áno

nie

62,8 %

37,2 %

91,2 %

8,8 %



slovenský geodet a kartograf   2|2021 29n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k

V druhej časti prinášame prepis návr-
hov a impulzov, ktoré ste zaslali. Uvádza-
me ich tematicky zoskupené s tým, že na 
spoločnom zasadnutí orgánov KGaK v júni 
2021 budú prerokované a pridelené na rie-
šenie, zaradenie do plánu činnosti jednot-
livým orgánom a komisiám KGaK. Mnohé 
z nich už sú alebo budú v blízkej budúcnos-
ti v štádiu riešenia, napr. v rámci bežiacich 
legislatívnych procesov týkajúcich sa prí-
pravy nového zákona o KGaK, nového zá-
kona o geodézii a dvojice nových zákonov 
k územnom plánovaní a stavebnom kona-
ní. Viaceré z vašich návrhov sme zaradili 
na program rokovania tradičného spoločné-
ho stretnutia zástupcov KGaK a ÚGKK SR, 
ktoré sa uskutoční 18. júna 2021. O výsled-
koch týchto rokovaní vás budeme informo-
vať v nasledujúcich mesiacoch.

A) Web, sociálne siete, krátke správy, 
bulletin
 
• web – prehľadnejší, diskusné fórum mi-

nimálne pre členov Komory, ale bolo by 
vhodné, aby naň mali prístup aj pracovníci 
katastrálnych odborov, UGKK, GKU, VUGK 
a osoby vykonávajúce GaK činnosti

• využitie sociálnych sietí WhatsApp, Vi-
ber a podobných platforiem, napr. info 
o správe alebo link na web so správou 
poslať členovi Komory na mobil (apliká-
cia v mobile)

• len digitálny bulletin
• ročná rekapitulácia krátkych správ, kto-

ré by mohli byť trocha podrobnejšie – pri-
nášame na webe: https://www.kgk.sk/
infoblok/aktivity_kgk/kratke_spravy_
komory/

·• informovanie o konkrétnych disciplinár-
nych konaniach – opis podstaty veci 
a stanovisko k riešeniu

B) Odborné semináre, systém vzdelávania 
AGaK, VZ
 
• online tematické stretnutia (v rámci prí-

pravy nových smerníc, zákonov), online 
testy,

• online seminár – na aktuálne témy, po 
vydaní nového usmernenia, pokynu atď. 
s vysvetlením,

• klasická forma seminára aspoň 
2 – 3-krát za rok, viac praktických semi-
nárov s prezentovaním prác ich posúde-

ním z odbornej stránky, upozornenie na 
praktické chyby,

• online vzdelávanie a preverovanie vedo-
mosti, kombinovať udelenie počtu bodov 
za online účasť a za osobnú účasť, pri-
čom zvýhodniť osobnú účasť, 

• zmeniť spôsob bodového hodnotenia – 
napr. čím viac GP za rok overím, tým viac 
bodov potrebujem získať. Pre IG zatiaľ 
bez zohľadnenia počtu overených prác. 
Rozšírenie aj pre IG po zavedení centrál-
neho registra overených prác, resp. po 
zavedení elektronického spôsobu overo-
vania.

C) Valné zhromaždenie

• VZ dištančnou a prezenčnou formou zá-
roveň nie je vhodné, stanoviť pravidlá

• online hlasovanie pri VZ len pre prítom-
ných na urýchlenie vyhodnotenia hlaso-
vania

D) Spolupráca s OÚ – KO, ÚGKK SR

• väčšiu angažovanosť KGaK pri riešení 
problémov s úradníkmi KO,

• informovať o komunikácii s orgánmi 
štátnej správy KN (aké problémy sa rie-
šia), prípadne požiadať o silnejší mandát 
aj ostatných členov KGaK na presadenie 
požiadaviek,

• termíny overenia GP, kritická situácia 
v Senci, v Žiline, 

• opravy chýb v KO – konania trvajú 6 – 
12 mesiacov,

• prepojenie na ÚGKK portál, kde by sa 
riešili otázky/odpovede,

• zriadiť formu získavania návrhov od čle-
nov KGaK, (napr. ako zlepšiť a upraviť po-
stupy a predpisy) s cieľom presadiť ich 
na ÚGKK SR,

• informácie o nových programoch pripra-
vovaných ÚGKK, o príprave overovania 
GP elektronicky.

 
E) Regionálne stretnutia, odborná pomoc 
členom
 
• častejšie regionálne stretnutia (s osob-

nou účasťou), tak 3-krát ročne,
• mať pod kontrolou všetky pripravované 

a realizované zmeny v oblasti geodézie 
a kartografi e,

• zaujímať sa o problémy členov v súlade 
s prácou geodeta a AGaK,

• spoločné zasadnutie orgánov KGaK or-
ganizovať dvakrát/rok,

• okresní zástupcovia – krajská Rada KGaK, 
• priestor na podnety pre členov a ich 

problémov v praxi (napr. forma dotazní-
kov, forma otázok a odpovedí pri živom 
vysielaní...),

• odborná pomoc pri riešení sporných ná-
rokoch overovateľov GP (možnosť od-
konzultovať si takýto problém aj zo strany 
Komory),

• informácie členom o riešení problémov, 
rôznych tém z komisií, alebo regiónov 
a výsledok ako bol daný problém vyrieše-
ný – neuzatvárať riešenie iba na predsta-
venstvo či komisiu,

• vytvárať podľa potreby pracovné skupi-
ny z členov Komory pre konkrétny prob-
lém, ktorý treba riešiť na konkrétnom 
mieste, inštitúcii, vymyslieť, zrealizovať 
a uplatňovať túto silu na štátne orgány, 
vládu, aby do života nezavádzali ďalšie 
skutočnosti kriviace a poškodzujúce ge-
odéziu a kartografi u ako celok, geodetic-
ké základy,

• spracovanie dokumentu s konkrétnymi 
nezrovnalosťami, chybami na konkrét-
nych prípadoch, spôsob opráv a riešení 
na rôznych katastroch.

F) Legislatíva

• zvýšiť kompetencie KGaK (predstaven-
stva) v zákone o KGaK,

• byť jednoznačne nepolitická,
• zmeniť spôsob voľby predsedov komi-

sií a členov predstavenstva tak, aby kaž-
dý kraj mal jedného či viac zástupcov 
v predstavenstve úmerne k počtu členov 
v kraji, zlepšiť previazanosť s krajmi, prí-
padne zlúčiť pôsobnosť krajov po dvoch, 
namiesto 8 môžu byť 4

• Informácie o aktualizácii právnych pred-
pisov vrátane STN, aj predpisov v oblasti 
podnikania,

• umožnenie overovateľom s oprávnením 
„A“ overovať vytyčovanie stavieb – v prí-
pade nesúhlasu „B“-čkarov to obmedziť 
na nepriemyselné stavby, umožniť overo-
vať polohopisné a výškopisné merania, 
je nelogické, ak si ako „A“-čkar môžem 
overiť výsledok výškopisného merania 
pre pozemkové úpravy v rozsahu stoviek 
hektárov, ale výškopis nad 2,5 ha nie,

• zasielanie zmien legislatívy ovplyvňujúcich 
výkon povolania geodeta a kartografa,
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK č. 8 – 25

• zvýšiť kvalitu a renomé geodetickej pra-
xe, zvážiť povinnosť pracovno-právneho 
pomeru s osobou oprávnenou na autori-
záciu ako pri pozemkových úpravách,

• vymenovanie nezávislého manažéra 
(nie geodeta s vlastnou fi rmou!), ktorý by 
obhajoval naše záujmy voči vláde, komu-
nikoval by s poslancami, zúčastňoval by 
sa na legislatívnych procesoch, prezento-
val by naše požiadavky cez médiá, atď.

 
G) Rôzne

• PR v TV, reagovať na TV relácie týka-
júce sa geodézie, zvýšiť aktivitu KGaK 
voči odbornej i laickej verejnosti, politi-
kom, viac zviditeľňovať geodetov a ich 
prácu,

• vo väčšej miere presadzovať záujmy geo-
detov,

• KGaK by sa mala zaoberať aj aktivitami 
smerom k neautorizovaným geodetom 
a ich podnikaniu, na dôraznú a dôsled-
nú kontrolu náležitostí overovaných do-
kumentov,

• viac komunikovať ceny a dôležitosť ge-
odetických prác,

• vydať cenník v mene fyzickej osoby ne-
bolo správne, UNIKA má iné postavenie 
v odbornej verejnosti a na takýto cenník 
sa dalo odvolať a mohli mať k nemu prí-
stup iní geodeti...,

• reálne kontrolovať kvalitu vykonaním 
kontrolného merania pri podnetoch,

• dôsledná kontrola vykonávania činnos-
ti AGaK, extra podmienky kontroly „ak-
tívnych“ dôchodcov, ktorí IBA PEČIAT-
KUJÚ, analyzovať, či je AGaK schopný 
reálnej kontroly výstupov, alebo iba pe-
čiatkuje za odmenu,

• ankety na aktuálne témy – odborné, zve-
rejňovanie štatistík z rezortu (napr. po-
čet GP a ich rozdelenie podľa IČO, čísla 
AGaK a pod.),

• digitálny denník s evidenciou overova-
nia pre B – ochrana pred zneužitím pe-
čiatky, možnosť evidovať vybrané refe-
rencie AGaK a pod.,

• Zriadenie úložiska, do ktorého by mali 
prístup AGaK, v úložisku zhromaždiť všet-
ky dostupné a PLATNÉ usmernenia, zá-
kony, technické predpisy a podobné do-
kumenty,

• hospodárne nakladanie s prostriedkami, 
menej zahraničných aktivít a viac domá-
cich, chod kancelárie sa zdá fi nančne ná-
ročný, napr. každý rok sa vykazuje nákup 
kancelárskej techniky.

Krátka správa Komory č. 8/2021 – 
plánovaná odstávka ZBGIS
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.03.2021

Vážený člen KGaK,
preposielame vám informáciu z ÚGKK SR 
o plánovanej odstávke ZBGIS.

Plánovaná odstávka ZBGIS
V dňoch od 19.03.2021 (od 15:00 hod.) do 
21.3.2021 je plánovaná odstávka aplikácií 
ZBGIS (Mapový klient ZBGIS, Transformač-
ná služba, Konverzná služba) a mapových 
služieb ZBGIS (WMS, WMTS, WFS). Z uve-
deného dôvodu nebude pre obce dostupný 
Informačný systém Zoznam stavieb.
Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedl-
ňujeme.

Krátka správa Komory č. 9/2021 – 
materiál k valnému zhromaždeniu 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.03.2021

Vážený člen KGaK,
v zmysle rokovacieho poriadku valného 
zhromaždenia (3 týždne pred konaním zhro-
maždenia) vám krátkou správou posielame 

2. zásielku k valnému zhromaždeniu.
Zásielkou vám odosielame dokumenty, kto-
ré budú predmetom rokovania VZ: program 
valného zhromaždenia, vyhodnotenie roz-
počtu KGaK za rok 2020, návrh rozpoč-
tu KGaK pre rok 2021. Vzhľadom na pan-
demickú situáciu plán odborných podujatí 
pre rok 2021 nespracúvame, samozrejme, 
každá vaša individuálna účasť na akejkoľ-
vek odbornej akcii súvisiacej s geodéziou je 
hodnotená.
Výšku členského príspevku odsúhlasí valné 
zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov 
je 30.04.2021.
Prezentácia členov Komory sa uskutoční na 
základe vašej registrácie v aplikácii ZOOM.
 
Krátka správa Komory č. 10/2021 – 
zoznam odberateľov pre elektronický 
odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.03.2021

Vážený člen KGaK,
ďakujeme za vaše vyjadrenia k odberu 
elektronických noriem na ďalšie obdobie. 
Vzhľadom na blížiaci sa termín, keď sa bu-
de podpisovať zmluva medzi KGaK a ÚNMS 

SR o sprístupnení služby STN-online s mož-
nosťou čítania, prenosu textu alebo grafi ky 
a tlače slovenských technických noriem uží-
vateľom k súboru vybraných STN v elektro-
nickom formáte PDF na ďalšie obdobie, vám 
v prílohe zasielame upravený zoznam užíva-
teľov, ktorí pokračujú v odbere a nových uží-
vateľov, ktorí oň prejavili záujem.
Pre informáciu vám na základe vašej požia-
davky oznamujeme doplnenie ďalšej normy 
do existujúceho zoznamu STN 27 0142. Že-
riavy a zdvíhadlá. Skúšanie.
Poplatok za ročné predplatné bude vo výš-
ke 4 906 eur.
K dnešnému dňu je prihlásených je 342 od-
berateľov, čiže predbežne vychádza popla-
tok za 1 prístup (jedného člena komory) 
14,35 eur/rok. Ak máte záujem o zmenu 
v aktuálnom zozname odberateľov – prihlá-
siť/odhlásiť, prosíme o doručenie vášho vy-
jadrenia dnes, 22.03.2021.
Suma bude potvrdená uznesením z val-
ného zhromaždenia a súčasťou výzvy na 
úhradu členského príspevku a poistného 
na rok 2021.
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Krátka správa Komory č. 11/2021 – 
Vykonávanie geodetických činností pre 
PPÚ v rámci operátu obvodu – dočasný 
metodický návod v znení Dodatku č. 1, 
Dodatok č. 1 k DMN 
Autori: ÚGKK SR a MPaRV SR, 26.03.2021

V prílohe vám posielame dodatok č. 1 k do-
časnému metodickému návodu, ktorý sa tý-
ka obvodu PPÚ. V prílohe vám zároveň po-
sielame úplné znenie metodického návodu 
(v znení dodatku č. 1).

Krátka správa Komory č. 12/2021 – 
Informácia o poskytnutých rastrových 
súboroch máp katastra
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.03.2021

ÚGKK SR poslal Komore nasledujúcu infor-
máciu na oboznámenie našich členov:
Rezort ÚGKK SR vo februári 2021 úspešne 
spustil do prevádzky rozšírenie webovej apli-
kácie CICA o možnosť poskytovania rastro-
vých podkladov vo vybraných okresoch. Uží-
vatelia bezplatnej aplikácie sa tak jednodu-
chou cestou dostanú ku referencovaným 
rastrovým podkladom v S-JTSK. V katastrál-
nych územiach je možné podľa výskytu 
a spracovania v jednotlivých katastrálnych 
územiach stiahnuť rastrové súbory máp zo 
zbierok Ústredného archívu geodézie a kar-
tografi e Bratislava, rastrové súbory máp 
z dokumentácie príslušného KOOÚ, rastrové 
súbory máp operátu katastra nehnuteľností, 
ako aj rastrové súbory máp určeného ope-
rátu. K 01.04.2021 sú k dispozícii okresy 
Nitra, Levice, Ilava, Myjava, Trnava a Krupi-
na. Rastre v ostatných okresoch sa postup-
ne spracúvajú a priebežne doplňujú na por-
tál CICA.

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

Vedúci katastrálneho odboru OÚ v Piešťa-
noch požiadal Komoru o upozornenie na-
šich členov na dodržiavanie predpísaných 
opatrení v súvislosti s pandémiou, ktoré v pl-
nom znení uvádzame nižšie, keďže sa na OÚ 
v Piešťanoch pravdepodobne vyskytli prípa-
dy ich porušovania niektorými geodetmi.
Veríme, že drvivá väčšina našich členov do-
držiava tieto nariadenia a usmernenia pri 

kontakte a návšteve okresných úradov v SR 
v súvislosti s vykonávaním geodetických 
činností.

Dobrý deň, pán predseda Komory geodetov 
a kartografov,
chcem Vás požiadať, či by ste si nemohli 
usmernili Vašich členov a oni svojich za-
mestnancov na dodržiavanie usmernení 
a nariadení pri poskytovaní služieb okres-
nými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie 
núdzového stavu v Slovenskej republike.
Na ochranu verejného zdravia je nevyhnut-
né pracovníkmi OÚ dodržiavať nasledujúce:
–  Umožniť klientovi realizovanie osobného 
podania výlučne v podateľni okresného úra-
du, v podateľni pracoviska okresného úra-
du, alebo klientskeho centra okresného úra-
du (ďalej len „podateľňa“), ak takéto poda-
nie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky 
alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie 
(telefonicky, e-mailom, elektronickým poda-
ním).
–  Akceptovať písomné podania v listinnej 
podobe alebo v elektronickej podobe. Po-
danie vo veci samej podané v elektronickej 
podobe bez autorizácie je potrebné do troch 
pracovných dní doplniť v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe autorizované 
podľa osobitného predpisu o elektronickej 
podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad 
na dodatočné podanie nevyzýva.
–  Stránkové hodiny podateľne sa sta-
novujú jednotne v pracovných dňoch od 
08:00 hod. do 12:00 hod.
–  Umožniť prešetrenie podkladov vo vše-
obecnej dokumentácii a podanie geomet-
rických plánov na úradné overenie. 
–  Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do 
klientskeho centra a okresného úradu len 
s prekrytými hornými dýchacími cestami 
spôsobom určeným aktuálne platnou vy-
hláškou Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky a pri vstupe si dezinfi kova-
li ruky.
–  Dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej 
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky, ktorou sa nariaďujú opat-
renia pri ohrození verejného zdravia k reži-
mu vstupu osôb do priestorov prevádzok 
a priestorov zamestnávateľa pri povoľova-
ní vstupu osobám do priestorov okresného 
úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra 
(preukazovanie sa platným negatívnym vý-
sledkom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifi kovaného na území Európskej 

únie na ochorenie COVID-19, alebo plat-
ným potvrdením o prekonaní ochorenia CO-
VID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti 
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vak-
cíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 
14 dní).
–  Dodržiavať príslušné opatrenia pri ohro-
zení verejného zdravia.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že geodeti môžu 
vstúpiť do priestorov okresného úradu len pre 
svoju činnosť a nie, aby využívali svoju funk-
ciu na podávanie návrhov na vklad a iných 
podaní, keď už sú v priestoroch okresného 
úradu, katastrálneho odboru.
Ďakujem za spoluprácu.
Ing. Peter Stračár
vedúci odboru | katastrálny odbor | Okres-
ný úrad Piešťany
 
Krátka správa Komory č. 14/2021 – 
priebeh online volieb, kandidátka 2021 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.04.2021

Vážený člen KGaK,
z dôvodu online formy VZ, na ktorom pre-
behnú voľby do orgánov Komory elektronic-
kou formou, vás informujeme o forme vo-
lieb.
Prebiehať budú v samostatnom systéme pre 
hlasovanie (samostatný link, PIN).
Na sprehľadnenie hlasovania sa bude hlaso-
vať samostatne o predsedoch, podpredse-
dovi a následne o ďalších členoch jednotli-
vých orgánov Komory.
Predstavenie kandidátov – kandidáti sa ne-
budú prihlasovať online, ale ich životopis bu-
de spracovaný do prezentácie, ktorá bude 
zobrazená a moderátor VZ ho súčasne pre-
číta. Pri otázkach na konkrétneho kandidáta 
prijatých cez chat, bude konkrétny kandidát  
aktivizovaný na vyjadrenie.
Voľby budú prebiehať samostatne po jednot-
livých orgánoch Komory, vždy po predstave-
ní príslušných kandidátov. Navrhovanú dĺž-
ku konkrétnej voľby cca 5 min bude riadiť 
moderátor. Výsledok hlasovania po ukonče-
ní volieb do každého orgánu sa automatic-
ky zobrazí všetkým účastníkom VZ na určitý 
čas. Defi nitívne výsledky volieb do všetkých 
orgánov Komory v poradí podľa počtu získa-
ných hlasov bude prezentovať po ukončení 
volieb predseda volebnej komisie.
Predstavenstvo odsúhlasilo odoslanie zo-
znamu všetkých kandidátov s údajmi defi no-
vanými v hlasovacích lístkoch podľa voleb-
ného poriadku, ktorý prikladáme do prílohy, 
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aby ste mali viac času na rozhodovanie sa.
Technická skúška prebehne 08.04.2021 
cca o 16.00 hod, odporúčame členom pri-
pojiť sa a vyskúšať technické spojenie. 
V rámci technickej skúšky prebehne aj skú-
šobné hlasovanie.
V záujme dosiahnutia uznášaniaschopnosti 
VZ vás prosíme o účasť na online VZ.
Ďakujeme.

Krátka správa Komory č. 15/2021 – 
link na prenos online VZ, video návod 
na hlasovaciu aplikáciu
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.04.2021

Vážený člen KGaK,
posielame vám link na prenos online valné-
ho zhromaždenia: 
Topic – Valné zhromaždenie KGaK
Registration Link – https://us02web.zo-
om.us/meeting/register/tZ0udO2spj8uGtA-
ciqb-ShqRZucNpjNKI_WC
Meeting ID – 893 3448 4404
Security Passcode – 337532
Ak sa budete prihlasovať na podujatie cez 
mobilnú aplikáciu, musíte zadať meeting ID 
a následne kód. Inak stačí cez klik na link.
Link bude spustený dnes o 16.00 hod.
Prílohu krátkej správy tvorí videonávod 
k hlasovacej aplikácii.
Samostatne vám príde link na hlasovaciu 
aplikáciu s prideleným PIN kódom (pozri 
prílohu).
Prosíme o vašu účasť.
09.04.2021 sa začne registrácia cez hlaso-
vaciu aplikáciu od 8.00 hod. Na registrácii 
vás vyzve moderátor VZ cez ZOOM.
Tešíme sa na vás.

Krátka správa Komory č. 16/2021 – 
Prezentácia predsedu ÚGKK SR na online 
VZ KGaK
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.04.2021

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame prezentáciu pred-
sedu ÚGKK SR Ing. Jána Mrvu, ktorá odzne-
la na online VZ KGaK 09.04.2021.
 
Krátka správa Komory č. 17/2021 – 
Uznesenie z VZ, list k úhrade členského 
príspevku pre rok 2021
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.04.2021

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame uznesenie z onli-

ne VZ a list s údajmi na úhradu členského 
príspevku a poistného pre rok 2021, ako aj 
výšku úhrady za normy STN-online pre tých, 
ktorí sa prihlásili na ich odber na ďalšie ob-
dobie.
Ďakujeme za vašu účasť na historicky pr-
vom online valnom zhromaždení Komory.
 
Krátka správa Komory č. 18/2021 – 
Pokyn  predsedu ÚGKK SR č. POK_UGKK 
SR_9/2021 k dodržiavaniu ustanovení 
ohľadom opatrení proti drobeniu pozemkov
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.04.2021

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame „Pokyn  pred-
sedu Úradu geodézie, kartografi e a ka-
tastra Slovenskej republiky č. POK_UGKK 
SR_9/2021 z 19.03.2021, ktorým sa ukla-
dá dôsledné dodržiavanie ustanovení ohľa-
dom opatrení proti drobeniu pozemkov 
podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom v znení neskor-
ších predpisov. 
Účelom tohto pokynu je upraviť jednotný po-
stup okresných úradov, katastrálnych od-
borov (ďalej len „katastrálny odbor“) v ka-
tastrálnych konaniach v nadväznosti na 
právnu úpravu zákazu drobenia niektorých 
pozemkov ustanovenú v zákone NR SR 
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zá-
kon č. 180/1995 Z. z.“).

Krátka správa Komory č. 19/2021 – Nový 
portál doplnkových služieb KN 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.04.2021

Vážený člen KGaK,
ÚGKK SR a VÚGK v Bratislave oznamujú, že 
do overovacej prevádzky bol spustený por-
tál doplnkových služieb katastra nehnuteľ-
ností KaRepoS (Katastrálne reporty Sloven-
ska) prístupný na adrese https://karepos.
vugk.sk/
https://karepos.vugk.sk/karepos/
Portál poskytuje nadštandardné služby výpi-
su pre vlastníkov, ktorých základná forma je 
súčasťou portálu Elektronických služieb ka-
tastra nehnuteľností.
Nová služba generuje zostavu vybraných 
údajov o nehnuteľnostiach v tabuľkovej 
forme, ako aj grafi cké zobrazenie týchto 
nehnuteľností v súboroch formátu PDF. Na 

portáli môže zákazník prezerať výsledné 
grafi cké zostavy svojich objednávok aj pro-
stredníctvom interaktívnej mapy.
Rozšírená verzia objednávky obsahuje vek-
torový súbor s grafi ckým zobrazením nehnu-
teľností vo formáte GeoJSON. Je prispôso-
bený na použitie v rôznych GIS systémoch, 
napr. aj v mapovom klientovi ZBGIS.
Portál disponuje aj službou na generova-
nie zoznamov listov vlastníctva neznámych 
vlastníkov. Služby portálu sú dostupné len 
pre registrovaných zákazníkov. Jednotlivé 
služby sú nadštandardné, a preto spoplat-
nené symbolickou čiastkou 5 €/1 katastrál-
ne územie.
Vzory zostáv, ktoré portál poskytuje, ako aj 
príručka používateľa sú prístupné na strán-
ke portálu v sekcii Informácie.
Overovacia prevádzka slúži na získanie spät-
nej väzby od verejnosti, zistenie záujmu o ta-
kýto druh služby, správne nastavenie výkon-
nostných kapacít portálu a zozbieranie prí-
padných pripomienok k službám.
Portál prevádzkuje Výskumný ústav geodé-
zie a kartografi e v Bratislave a používa úda-
je Úradu geodézie, kartografi e a katastra 
Slovenskej republiky.
Veríme, že ponúknutými službami vyhovu-
jeme narastajúcim požiadavkám zo strany 
verejnosti na prehľadné tabuľkové zostavy 
doplnené o mapové zobrazenie vo forme do-
kumentov, interaktívnej mapy a súboru vek-
torových údajov.
 
Krátka správa Komory č. 20/2021 
– Prieskum na využívanie online 
prostriedkov pri aktivitách komory
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.04.2021

Vážený člen KGaK,
v nadväznosti na zorganizované online val-
né zhromaždenie spolu s voľbami do orgá-
nov KGaK spracovali členovia predstaven-
stva online dotazník na využívanie online 
prostriedkov pri aktivitách Komory.
Prikladáme link: https://forms.gle/
nNWLs6rQc1dexEpw6
Prosíme vás o zapojenie do vyplnenia do-
tazníka. Radi by sme spravili v členskej zá-
kladni prieskum v oblasti využívania takejto 
techniky aj v budúcnosti a ochotu zapojiť sa 
a zúčastňovať sa napr. na odborných semi-
nároch v online priestore.
Vaše odpovede sú anonymné.
Ďakujeme za váš čas a ochotu.
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Krátka správa Komory č. 21/2021 – 
UPOZORNENIE na splatnosť termínu 
úhrady členského príspevku na rok 2021
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.04.2021

Vážený člen KGaK,
dovoľujeme si vás upozorniť na blížiacu sa 
splatnosť termínu úhrady členského prí-
spevku a poistného 30.04.2021. Rovnako 
aj splatnosť termínu úhrady poplatku za nor-
my STN-online prihláseným odberateľom.
Všetkým ostatným členom Komory ďakuje-
me za úhradu.
Priebežne spracúvame doklady o zaplatení.
Po spracovaní platieb vám poisťovňa Wü-
stenrot elektronicky doručí certifi kát o po-
istení.
 
Krátka správa Komory č. 22/2021 – Nové 
pravidlá pre vydržanie pozemku 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.05.2021

Vážený člen KGaK,
Dávame vám do pozornosti informáciu uve-
denú na stránke ZMOS:
Nové pravidlá pre vydržanie pozemku 
(zmos.sk)
 

Krátka správa Komory č. 23/2021 – 
Možnosť online rezervácie termínu 
na katastri 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2021

Vážený člen KGaK,
dávame vám do pozornosti tlačovú správu 
MV SR o možnosti rezervácie termínu na ka-
tastri.
V rámci skvalitňovania elektronických slu-
žieb obyvateľstvu MV SR od pondelka 10. 
mája 2021 v pilotnom režime (Bratislava, 
Prešov) a postupne aj v ďalších krajoch 
sprístupní prvé služby novovybudovaného 
Univerzálneho rezervačného systému, po-
mocou ktorého je možné dohodnúť si ter-
mín na konkrétny čas. Po novom okrem do-
pravných inšpektorátov sa bude dať objed-
nať aj na oddelenia dokladov a pracoviská 
katastra.
https://www.minv.sk/?tlacove-
spravy&sprava=rezervovat-si-termin-
si-mozete-aj-pri-vybavovani-dokladov-a-
navsteve-katastra

Krátka správa Komory č. 24/2021 – 
Koncepcia rozvoja rezortu ÚGKK SR 
na roky 2021 – 2025 
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.05.2021

Vážený člen KGaK,
dávame vám do pozornosti Úradom vypracovanú 
koncepciu smerov rozvoja geodetických a karto-
grafi ckých činností, ktoré sa vykonávajú pre po-
treby štátu (okrem potrieb obrany štátu) a rozvoj 
katastra nehnuteľností. Táto úloha vyplýva Úradu 
zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafi i v znení neskorších predpisov a zo zákona 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zá-
pise práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „katastrálny zákon”).
http://www.skgeodesy.sk/fi les/slovensky/
ugkk/koncepcie/koncepcia-rozvoja-ugkk-sr-
roky-2021-2025.pdf

Krátka správa Komory č. 25/2021 – 
Newsletter CLGE
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.05.2021

Vážený člen KGaK,
preposielame vám newsletter CLGE za mesiac 
máj 2021. Ak máte záujem o pravidelný odber 
bulletinu, môžete sa nižšie prihlásiť na jeho odber.

VŠEOBECNÝ PLÁN odborných podujatí v roku 2021 na Slovensku

Termín konania Usporiadateľ a odborný garant Názov podujatia a jeho forma Miesto konania
Bodové 
hodnotenie

9. apríl 2021 KGaK
Ing. J. Hardoš

Valné zhromaždenie KGaK
online 10

28. jún 2021 SSGK a KG SVF STU BA
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového 
skenovania v geodetickej praxi – webinár, online 10

7. október 2021 KG SVF STU BA, KGaK
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

IPG 2021
téma: Aktuálne legislatívne úlohy v rezorte ÚGKK a v stavebníctve
hybridná forma 

Bratislava 10

20. október 2021 GKÚ
Ing. Branislav Droščák, PhD.

SKPOS 2021
Seminár pre používateľov služby pri príležitosti 15. výročia SKPOS
hybridná forma

Bratislava 10

4. – 5. november 2021 KGaK
Ing. V. Stromček

28. slovenské geodetické dni 
odborno-spoločenské podujatie

Žilina
Holiday Inn Žilina 10

v priebehu roka 2021 predajcovia geodetickej techniky a softvéru predstavenie nových produktov a softvéru 5

v priebehu roka 2021 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov  10

Zahraničné odborné podujatia v roku 2021

21. – 25. jún 2021 FIG FIG Working Week 2021
virtuálna konferencia 10

21. – 23. september 2021 DVW GmbH INTERGEO 2021
hybridná konferencia

Nemecká spolková republika
Hannover 10

Presunuté odborné podujatia na rok 2022
jar 2022 ČSGK a SSGK Geodézia a kartografi a v doprave Česká republika, Olomouc 10
2. – 4. jún 2022 SGP, ČSGK, SSGK 26. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni Poľsko, Lodž 10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2021 vyhradená
Pozn.: bodované sú aj vzdelávacie akcie neuvedené vo všeobecnom pláne odborných podujatí v zmysle systému sústavného vzdelávania

Plán odborných podujatí na rok 2021
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Správa predstavenstva o činnosti KGaK

V a l n é  z h r o m a ž d e n i e  K G a K  2 0 2 1  –  o n l i n e

Úvod

Posledné prezenčné valné zhromaždenie Ko-
mory (VZ) sa uskutočnilo 05.04.2019 v Sen-
ci. V roku 2020 bolo konanie VZ, plánované 
na 20.03.2020 v hoteli Dixon v Banskej Bys-
trici, bohužiaľ zrušené pre pandemickú situ-
áciu a zákaz hromadných akcií, ako aj ďal-
ších opatrení vlády SR platných od začiatku 
marca 2020. Aj z tohto dôvodu však správa 
predstavenstva o činnosti Komory geodetov 
a kartografov za rok 2019 bola vypracovaná 
a zverejnená pre členov v bulletine Komory 
Slovenský geodet a kartograf č. 2/2020 a na 
webe Komory. Začiatkom tohto roka sa bohu-
žiaľ ešte prezenčné valné zhromaždenie Ko-
mory konať nemohlo, a preto bolo nahrade-
né online VZ konaným 09.04.2021, vysiela-
ným cez aplikáciu ZOOM pre členov Komory 
z hotela Park Inn by Radisson Danube v Bra-
tislave. Príprava tohto historicky prvého VZ 
online formou bola však o to náročnejšia, že 
jej súčasťou boli aj voľby do orgánov Komo-
ry na nasledujúce trojročné obdobie. Dúfame 
však, že najbližšie VZ Komory v roku 2022 sa 
už bude konať obvyklou prezenčnou formou, 
keďže osobné stretávanie sa a „face to face“ 
diskusie autorizovaných geodetov a kartogra-
fov na akciách Komory považujeme za mimo-
riadne dôležité nielen z odborného hľadiska, 
ale aj z hľadiska sociálnych kontaktov.

Aj vzhľadom na už povedané (v roku 2020 zve-
rejnená správa za obdobie roku 2019), v tejto 
správe sa budem venovať činnosti Komory len 
za obdobie od mája 2020 do konania tohtoroč-
ného VZ 09.04.2021. Kompletná prezentácia 
správy za rok 2019 aj za rok 2020 bola pred-
nesená na online VZ Komory v apríli tohto roka.

 

1.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ Komory 
v r. 2019 v Senci
 

Posledné platné uznesenie Komory pred ko-
naním tohtoročného VZ je uznesenie z VZ 
v r. 2019. Na VZ v Senci členovia Komory 
prijali 10 uznesení – úloh pre predstaven-
stvo a ostatné orgány Komory, z ktorých boli 
všetky v priebehu roka 2019 splnené.
Keďže VZ Komory sa v r. 2020 nekonalo, 
orgány Komory sa riadili podľa uznesenia 
z r. 2019 aj v roku 2020. Z pochopiteľných 
dôvodov uznesenia č. 1, 2, 3 a 5 nemohli byť 
v r. 2020 splnené.

Ďalej uvádzam prehľad uznesení:
VZ ukladá predstavenstvu:
1.   Publikovať materiály z VZ KGaK v period-

iku KGaK Slovenský geodet a kartograf 
(SGaK) a na internetovej stránke KGaK.

 Termín: júl 2019 – splnené 

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

 Termín: máj 2019 – splnené

3.  Pokračovať v organizovaní pracovných 
stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, 
minimálne jedenkrát v roku.

 Termín: priebežne – splnené
(všetky regióny – ZA+TN, BB+NR, BA, TT, KE+PO) 

4.   Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplýva-
júce z dohôd o spolupráci, uzatvorených 
s partnerskými organizáciami. 

 Termín: budúce VZ – splnené 

5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 27. slo-
venských geodetických dní v roku 2019.

 Termín: nov. 2019 Žilina – splnené

6.  Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení 
FIG a CLGE.

 Termín: budúce VZ, splnené

7.  Napomáhať začleneniu odborných geo-
detických činností zo štátnej do súkrom-
nej sféry na zlepšenie hospodárskej po-
zície geodeta na trhu práce. 

 Termín: priebežne

 
Odborným komisiám:
8.  Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať 

pripomienky členov k právnym a tech-
nickým predpisom.

 Termín: priebežne, splnené
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Ostatným orgánom KGaK:
9.  Vypracovať obsahový a časový plán prá-

ce na rok 2019.
 Termín: máj 2019, splnené

10. Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.

 Termín: priebežne, splnené

 
2.  Stav členskej základne 

k 06.04.2021

• Počet aktívnych členov Komory k 06.04. 
2021 je 737 (oproti minulému roku k dátu-
mu 24.02.2020 menej o 4 členov).
• Posledné vydané oprávnenie má číslo 
1 134 (+18, v r. 2020: 1 116). Pri založení 
v roku 1996 mala Komora 485 členov. Počet 
aktívnych členov od založenia Komory sa zvý-
šil o 252(celkovo +649 od vzniku Komory).
• Pozastavené členstvo má 212 členov (+7, 
v r. 2020: 205) z celkového doterajšieho poč-
tu, vyčiarknutých bolo 27 (-2, v r. 2020: 29), na 
vlastnú žiadosť vystúpilo 73 (+3, v r. 2020: 70), 
od založenia Komory zomrelo 83 (+12 oproti 
minulému roku) členov Komory.
• Zo súčasného počtu členov je žien 134 
(+5, v r. 2020: 129), mužov 603 (- 9, v r. 2020: 
612). Priemerný vek je 53,0 rokov („omladli“ 
sme o 0,1 roka, minulý rok 53,1 roka).
• Najstarším členom Komory je Ing. Vladi-
mír Kupčo – 89 rokov, najmladším členom 
je Ing. Juraj Pražienka – 30 rokov.

Už tradične najväčší počet autorizovaných 
geodetov je v Bratislavskom kraji, najmenší 
počet je v Banskobystrickom kraji. Táto situ-
ácia sa už mnoho rokov nemení.

 

Kraj / typ oprávnenia A B C Spolu
Zmena

2021 – 2020 

Bratislavský kraj 73 76 39 188 0

Trnavský kraj 41 11 25 77 0

Trenčiansky kraj 52 23 12 87 +1

Nitriansky kraj 40 9 22 71 -2

Žilinský kraj 54 18 26 98 +2

Banskobystrický kraj 33 6 21 60 -4

Prešovský kraj 38 16 21 75 +2

Košický kraj 41 21 17 79 -3

Česká republika 0 2 0 2 0

SPOLU k 06.04.2021 372 182 183 737 -4

Zmena 2021 – 2020 +8 -3 - 9 -4

 

3.  Aktivity predstavenstva 
a ostatných orgánov Komory

• Predstavenstvo od posledného VZ plá-
novaného na 20.03.2020, ktoré sa bo-
hužiaľ nemohlo v tomto termíne uskutoč-
niť prezenčne (ako ani v ďalších posunu-
tých termínoch na jún a október 2020) až 
do VZ 09.04.2021 zasadalo 5× (06.50.20, 
20.07.20, 29.10.20, 28.01.21., 25.03.21), 
všetko len online cez aplikáciu ZOOM.
• Spoločné zasadanie orgánov Komory 
a spoločné zasadanie orgánov Komory s vr-
cholnými predstaviteľmi ÚGKK SR je tradič-
ne raz za rok v júni. Bohužiaľ ani toto dôle-
žité stretnutie sa nemohlo uskutočniť. Ur-
čitou náhradou za to bolo úvodné ofi ciálne 
stretnutie delegácie Komory s novým pred-
sedom Úradu Ing. Jánom Mrvom, podpred-
sedom Úradu Ing. Vladimírom Raškovičom, 
ako aj s riaditeľmi odborov a ďalšími kľúčo-
vými odborníkmi Úradu. Vzájomné sme sa 
informovali o plánoch a zámeroch Úradu 
a Komory do budúcnosti. Stretnutie sa usku-
točnilo 03.09.2020 na pôde Úradu.
• Ostatné orgány Komory, a to Disciplinár-
na komisia pod vedením jej predsedu Ing. 
Jozefa Pobjeckého, Dozorná rada pod ve-
dením jej predsedu Ing. Vladimíra Vázala 
a Skúšobná a autorizačná komisia pod ve-
dením jej predsedu prof. Ing. Alojza Kopáči-
ka, PhD. zasadali samostatne a online podľa 
potreby. Z týchto komisií sú aj samostatné 
správy na VZ.
• Redakčná rada časopisu Komory Sloven-
ský geodet a kartograf pod vedením Ing. 
Štefana Lukáča zasadala 4-krát, odborné 
komisie (Katastrálna komisia a komisia po-

zemkových úprav, Komisia inžinierskej geo-
dézie, Ekonomická komisia, Legislatívna ra-
da komory) zasadali podľa potreby.
• Regionálne stretnutia sú dôležitou súčas-
ťou života Komory. Umožňujú jednoduchšiu 
a aktívnejšiu účasť členov na živote Komory 
a na riešení regionálnych problémov. V hod-
notenom období sa vzhľadom na pandemic-
kú situáciu bohužiaľ nemohli uskutočniť ani 
tradičné regionálne stretnutia členov Komo-
ry konané zvyčajne raz za rok koncom roka, 
alebo začiatkom nasledujúceho roka.

 

3.1. Ďalšie aktivity predstavenstva 
a kancelárie Komory:

Okrem pravidelných zasadnutí orgánov Ko-
mory bolo potrebné medzi zasadaniami rie-
šiť mnohé ďalšie úlohy, ako ad hoc otázky 
a podnety členov, otázky tretích osôb a inšti-
túcií, žiadosti o odborné stanoviská, či rôzne 
zmeny v legislatíve, ktoré mali vplyv na bež-
nú činnosť Komory a pod. Aktivity predsta-
venstva, ale aj ostatných orgánov Komory 
boli bohaté napriek tomu, že funkcionári Ko-
mory sa nemohli stretávať osobne, ale pra-
covali individuálne, alebo v prípade potreby 
online vo virtuálnom prostredí.

Tieto aktivity predstavenstva a kancelárie 
v uplynulom období uvádzam ďalej len 
heslovite:
• Bolo odoslaných 48 krátkych správ 
členom Komory v r. 2020 + 14 krátkych 
správ začiatkom roku 2021 do konania VZ 
09.04.2021. Krátke správy sú dôležitým in-
formačným kanálom pre členov Komory, 
ktorý im šetrí čas a pravidelné návštevy na 
webe Komory.
• Kancelária komory, ako každoročne od 
r. 2018, vybavila odber 58 noriem z portálu 
ÚNMS na rok 2020 a 2021 za zvýhodnenú 
cenu (14,85 eur na r. 2021). Odber noriem 
je jednou z veľmi výhodných služieb pre čle-
nov Komory, pretože ušetrená suma za nor-
my vysoko prekračuje ich náklady na členské 
v Komore (priemerná cena individuálne kúpe-
nej normy je 10 €). Aj počet záujemcov z ra-
dov AGaK každoročne stúpa. V r. 2018 bolo 
prihlásených na odber noriem 240 záujem-
cov, v r. 2019 – 288, v r. 2020 – 328 a na 
r. 2021 je prihlásených 350 záujemcov.
• 08.04.2020: Informácia pre členov – ma-
teriál právnej kancelárie ku zmenám v zákon-
níku práce v súvislosti s koronakrízou.
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• 20.07.2020: Šiesti členovia zaslali pod-
net na Komoru k zvyškovým parcelám vo 
VKMn. Katastrálna komisia komory sa tým 
zaoberala a Komora vykonala prieskum me-
dzi AGaK – výsledky prieskumu boli v no-
vembri 2020 poslané na Úrad. Z Úradu priš-
la pozitívna reakcia – pri tvorbe novej smer-
nice na GP sa tým budú vážne zaoberať. Na 
prieskume sa zúčastnilo 147 členov, z kto-
rých 131 bolo za zrušenie a 16 bolo za za-
chovanie povinnosti prešetrenia hraníc zvy-
škovej parcely.

 
3.2. Odborné stanoviská a vyjadrenia 

Komory:

• 31.07.2020 Vyjadrenie Komory geode-
tovi bakalárovi – nečlenovi Komory k počí-
taniu praxe pre zákonného zástupcu na za-
loženie živnosti (počítanie rokov praxe, ak 
sporadicky vykonával činnosť aj počas štú-
dia). Živnostenské odbory OÚ uznávajú len 
prax pri pracovnom pomere na plný úvä-
zok. Nezapočítavajú občasnú prax na do-
hody, alebo počas štúdia. Konzultácie ŽO – 
OÚ s Komorou k úplnému vysokoškolskému 
vzdelaniu v našom odbore.
• 28.09.2020: Odpoveď DPM Košice k ek-
vivalentu oprávnenia AGaK z iného štátu pri 
verejnej súťaži (požiadavka na kľúčového 
odborníka AGaK pri výstavbe).
• 29.09.2020: Odpoveď klientke na sťaž-
nosť na neúplné zameranie polohopisu 
a výškopisu geodetom – nečlenom Komory.
• 28.10.2020: Otázka člena na vrátenie 
poplatku pri nedodržaní lehoty na úradné 
overenie GP.
• 04.11.2020: Odpoveď na otázku člena, 
či počas opatrení štátu proti pandémii CO-
VID-19 je možné pozývať vlastníka na vytý-
čenie hranice.
• 14.12.2020: Podporné odborné stano-
visko Komory pre geodetickú fi rmu, ktorá 
bola Úradom pre verejné obstarávanie ne-
oprávnene obvinená z konfl iktu záujmov pri 
VS.
• 20.01.2021: Odpoveď členovi na otázku, 
či majú právo stavebné úrady žiadať ku ko-
laudácii okrem elektronického tlačiva z Ma-
gistrátu Bratislavy o zameraní inžinierskych 
sietí aj potvrdené elaboráty zo zamerania.
• január 2021: Ing. Repáň spracoval Sa-
dzobník pre navrhovanie cien GaK prác.
• 04.02.2021: Otázka a odpoveď klientke, 
či môže kataster odmietnuť zapísať GP na 

vecné bremeno telekomunikačného vede-
nia pod stavbou obytného domu.
• 01.03.2021: Podporné stanovisko pre 
geodetickú fi rmu s AGaK k VS na fotogra-
metrické zameranie stromov v BA, kde ob-
starávateľ vyžadoval nesprávne oprávnenie 
AGaK typu „A“ namiesto „B“ alebo „C“, za-
slané aj obstarávateľovi – Magistrátu Brati-
slavy.
• 12.03.2021: Žiadosť Okresného riaditeľ-
stva PZ oddelenia KP v Trebišove o súčin-
nosť k oznámeniu na neznámeho páchateľa 
pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
všeobecného ohrozenia pri havárii žeriava 
(použitie údajne zmanipulovaného zamera-
nia ŽD v r. 2002 ku kolaudácii).
• 30.03.2021: Odpoveď členovi na prob-
lém autorstva geodetického zamerania 
a prípadného ďalšieho predaja ďalšiemu zá-
ujemcovi. Po predaji geodet neprestáva byť 
autorom (technického diela), nie autorské-
ho diela podľa zákona o ochrane autorských 
práv.

4.  Medzinárodná spolupráca

Komora sa aktívne zúčastňuje na činnosti 
Medzinárodnej federácie geodetov FIG (Fé-
dération International des Géométres ) od 
r. 1998 a je jej riadnym členom od VZ FIG 
v Paríži v r. 2003.
Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slo-
vensko v celoeurópskej organizácii geode-
tov CLGE (Comité de Liaison des Géomètres 
Européens – Rada európskych geodetov). 
CLGE nezdružuje členské asociácie ako 
FIG, ale priamo štáty. V CLGE je dnes za-
stúpených 40 štátov Európy, vrátane Ruska 
a Turecka, ktoré sú reprezentované najväč-
šími profesijnými združeniami geodetov ale-
bo inštitúciami z daného štátu.

V roku 2020 bol Pracovný týždeň a VZ FIG 
plánovaný a organizačne pripravený na 10. 
– 15. mája v Amsterdame. Pre pandémiu 
koronavírusu, bolo vedenie FIG nútené Pra-
covný týždeň a VZ zrušiť. Napriek tomu však 
v tomto týždni posielal FIG denne odborné 
články pôvodne pripravené na prezentáciu 
v technických komisiách FIG všetkým ná-
rodným delegátom FIG.

V roku 2021 sa Pracovný týždeň a VZ FIG 
uskutoční 20. až 25. júna 2021 tiež v Ho-
landsku, ale pre pandémiu koronavírusu bu-

de výnimočne formou virtuálnej konferen-
cie (online). Pri tejto príležitosti vedenie FIG 
ponúklo zvýhodnenú registráciu za 150 eur 
pri prihlásení sa do 7. júna 2021 (oproti bež-
ným 500 – 600 eur pri prezenčnom prie-
behu Pracovného týždňa FIG). Po 7. júni je 
účastnícky poplatok 170 eur. Registrácia je 
otvorená pre neobmedzený počet záujem-
cov z celého sveta. Zaregistrovať sa možno 
na https://fi g.net/fi g2021/. Je to výnimoč-
ná príležitosť aj pre našich členov ovládajú-
cich angličtinu.

Jarné VZ CLGE malo byť v termíne 02. – 
05.04.2020 v Skopje, v Severnom Mace-
dónsku. Pre pandémiu koronavírusu vede-
nie CLGE bolo nútené toto VZ zrušiť.

Jesenné VZ CLGE sa uskutočnilo 18. – 
19.09.2020 v Aténach formou online.
Jarné VZ CLGE je plánované v termíne 04. 
a 05. júna 2021 tiež v Aténach, už prezenč-
nou formou (negatívne PCR testy a pod.) 
a zároveň aj formou online.

5.  Legislatíva

Návrh nového zákona o Komore geodetov 
a kartografov
Komora po dohode s ÚGKK SR pripravila 1. 
návrh zákona na koniec októbra 2017. Prvé 
rokovanie s Úradom sa konalo začiatkom ro-
ka 2018. Ďalších 6 rokovaní prebehlo až v ro-
ku 2019 v dátumoch 19.02.2019, 12.03.19, 
29.03.19, 11.04.19, 24.06.19, 16.08.19 (7 ro-
kovaní za 2 roky). Po zmene vedenia úradu 
v roku 2020 sa uskutočnilo ďalších 5 rokova-
ní v dátumoch 15.10.20, 7.12.20, 19.01.21, 
27.01.21, 16.03.21 (5 za 5 mes.). Bolo ukon-
čené, okrem návrhu samotného zákona, aj 
množstvo sprievodného materiálu do legisla-
tívneho procesu (2 dôvodové správy, 6 ana-
lýz a doložiek vplyvov, test proporcionality). 
Materiál už prešiel predbežným pripomienko-
vým konaním (PPK) v zmysle nových pravidiel 
legislatívneho procesu a v týchto dňoch bu-
de posunutý do mimorezortného pripomien-
kového konania (MPK). Návrh nového zákona 
o Komore geodetov a kartografov refl ektuje 
4 hlavné oblasti zmien a doplnení: logickejšie 
usporiadanie paragrafov, doplnenie spôsobu 
výkonu AGaK, doplnenie ustanovení o hosťu-
júcich AGaK, spresnenie disciplinárneho ko-
nania. Plánovaná účinnosť nového zákona je 
k 01.01.2022.
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Príprava novej stavebnej legislatívy 
Od roku 2018 sa komora aktívne zúčastňo-
vala na príprave novej stavebnej legislatívy 
V priebehu rokov 2018 a 2019 sa zástup-
covia Komory (Ing. Hardoš a prof. Kopáčik).
zúčastňovali na pracovných rokovaniach 
v pracovnej skupine MDaV SR k návrhom 
2 nových samostatných zákonov –zákona 
o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, 
kde sa snažili presadiť lepšie postavenie ge-
odetov a kartografov v stavebnom procese. 
Uskutočnili sa 4 zasadania pracovnej sku-
piny na ministerstve, Komora poslala 3x pí-
somné pripomienky k neustále sa meniace-
mu zneniu zákonov, 1 x absolvovala aj bila-
terálne rokovanie na MDaV SR so štátnym 
tajomníkom. V r. 2019 prebehlo aj medzire-
zortné pripomienkové konanie (v MPK bolo 
vyše 2 000 pripomienok) a čiastočne aj roz-
porové konania. Koncom roka 2019 to pred-
chádzajúca vláda odmietla prerokovať a po-
sunúť do parlamentu, keďže by sa to vraj 
nestihlo v parlamente prerokovať do konca 
volebného obdobia v marci 2020. Nová vlá-
da pokračovala v príprave novej stavebnej 
legislatívy. Zachovala pôvodnú koncepciu 
dvoch nových samostatných zákonov. Ko-
mora dodala ďalšie pripomienky k posled-
ným verziám zákonov a v týchto dňoch bo-
li oba zákony posunuté do mimorezortného 
pripomienkového konania, v ktorom Komo-
ra pošle ďalšie pripomienky v prípade potre-
by. Momentálne však môžeme konštatovať, 
že väčšina predchádzajúcich pripomienok 
Komory k postaveniu a úlohám geodetov 
v tejto legislatíve bola akceptovaná.

Návrh nového zákona o geodézii 
a kartografi i
Na návrh nového vedenia Úradu bola vytvore-
ná pracovná skupina k návrhu nového zákona. 
Členmi pracovnej skupiny okrem samotných 
pracovníkov Úradu sú za Komoru prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD, Ing. Ján Hardoš, Ing. Mi-
roslav Hudec a za Zamestnávateľský zväz ge-
odézie a kartografi e (ZZGK) Ing. Vladimír Uhlík 
a Ing. Jozef Kožár. Prvé online zasadnutie sa 
uskutočnilo 07.04.2021, kde Úrad predstavil 
svoje návrhy a námety k novému zákonu. Ro-
kovania budú kontinuálne pokračovať v tom-
to roku. Komora vrátane ZZGK v najbližších 
dňoch pošle na Úrad aj svoje námety a pred-
stavy k novému zákonu. V najbližšej budúcnos-
ti je Úrad pripravený zaoberať sa aj novelou ale-
bo novým zákonom o katastri nehnuteľností.
Veľmi si oceňujeme ústretový a konštruktív-
ny prístup nového vedenia úradu k spoluprá-
ci s komerčnou sférou (KGaK, ZZGK, KPÚ) 
pri tvorbe legislatívy nielen z nášho odbo-
ru, ale aj z príbuzných odborov pri koordiná-
cii pripomienok (stavebníctvo, pozemkové 
úpravy a pod.).
Zároveň veľmi oceňujeme aj fakt, že autori-
zovaní geodeti a kartografi  sú čoraz častej-
šie zapájaní aj do vrcholových funkcií v štát-
nej správe. Súčasný predseda ÚGKK SR Ing. 
Ján Mrva a podpredseda úradu Ing. Vladi-
mír Raškovič a výkonný riaditeľ Poľnohospo-
dárskej platobnej agentúry Ing. Marián Bul-
la sú členmi našej Komory s pozastaveným 
členstvom. Podobne aj v akademickej ob-
lasti – prorektorom STU v Bratislave je prof. 
Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

6.  Záver

Vážení členovia Komory, dovoľte, aby som 
v závere tejto správy bol aj trocha osobný. 
Po 25 rokoch pôsobenia v predstavenstve 
Komory (z toho 6 rokov ako podpredseda 
a 7 rokov ako predseda) som sa rozhodol 
už ďalej nekandidovať do orgánov Komory 
a radšej prenechať priestor pre mladších, 
ale skúsených kolegov. Preto by som veľ-
mi rád vyjadril svoje poďakovanie všetkým 
doterajším funkcionárom Komory, s ktorými 
som počas dlhých rokov mal tú česť spolu-
pracovať. Som veľmi rád, že vzájomná spo-
lupráca v orgánoch Komory bola vždy veľ-
mi priateľská, konštruktívna a na vysokej 
úrovni. Zároveň ďakujem a veľmi oceňujem 
aj systematickú, spoľahlivú a zodpovednú 
prácu dvoch dôležitých kolegýň z kancelá-
rie Komory – tajomníčke a vedúcej kancelá-
rie komory Ing. Ingrid Geisseovej a adminis-
tratívnej pracovníčke Beate Kolárovej – bez 
činnosti ktorých by Komora nemohla každo-
denne fungovať. V neposlednom rade však 
ďakujem všetkým členom Komory, ktorí mi 
umožnili svojimi hlasmi vo voľbách do or-
gánov Komory dlhodobo pracovať a mať tu 
česť podieľať sa a pokúšať sa spolu s ostat-
nými funkcionármi komory na zlepšení po-
stavenia nielen autorizovaných geodetov 
a kartografov, ale všeobecne našej profesie 
geodeta a kartografa.

Ing. Ján Hardoš
predseda predstavenstva KGaK
do 9.04.2021

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK

Členovia SAK KGaK: 

prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. – predseda, 
Ing. Štefan Lukáč –podpredseda, 
Ing. Ján Bielik, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., 
Ing. Karol Ďungel, Ing. Jozef Kožár

Zasadania SAK KGaK sa v roku 2020 usku-
točnili korešpondenčne okrem zasadnutia 
spojeného so skúškami v jesennom termíne 
– december 2020. Na skúšky bol za ÚGKK 
SR nominovaný Ing. Branislav Droščák, 
PhD. (GKÚ Bratislava).

Harmonogram zasadaní SAK KGaK 
v r. 2020:

1.  rokovanie cez e-prostredie: marec 2020,
2.  zasadanie delegovaných členov SAK 

KGaK: október 2020,
 Miesto: Bratislava, KGaK
3.  zasadanie SAK KGaK: december 2020,
 Miesto: Bratislava, Stavebná fakulta STU 

v Bratislave
4. rokovanie cez e-prostredie: február 2021

Plnenie úloh a činností:
 
marec 2020 – SAK KGaK:

• prerokovala a schválila výročnú správu 
SAK KGaK za rok 2019, – skontrolovala pri-
hlášky na jarný termín skúšok – počet záu-
jemcov 2, prihlásených 0, rozhodla o usku-
točnení skúšok v jesennom termíne 2020, 

• prerokovala podklady na VZ KGaK, – pre-
rokovala prípravu Kurzu pre AGaK v spolu-
práci s Katedrou geodézie SvF STU,
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október 2020 – delegovaní členovia SAK 
KGaK:

• skontrolovala došlé prihlášky na jesenný 
termín 2020 kvalifi kačných skúšok, – pri-
pravila podklady pre pozvanie uchádzačov 
na kvalifi kačné skúšky,

december 2020 – SAK KGaK:

•  kvalifi kačné skúšky v jesennom termí-
ne r. 2020 sa uskutočnili 17.12.2020, na 
skúšky boli pozvaní 4 uchádzači, skúšku 
úspešne absolvovali 4 uchádzači, – vy-

hodnotenie kvalifi kačných skúšok, – urči-
la termín uzávierky prihlášok na skúšky na 
31.3.2021, – prerokovala materiály z roko-
vania P-KGaK,

február 2021 – SAK KGaK:

• vykonala kontrolu došlých prihlášok, – 
prerokovala materiály z rokovania P-KGaK, – 
prerokovala správu SAK KGaK za rok 2020.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, me-
todických materiálov a vzdelávania členov
Členovia SAK KGaK sa aktívne zúčastnili sa 

na tvorbe nového návrhu zákona č. 216/ 
1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Kated-
rou geodézie SvF STU v Bratislave jedno-
dňový kurz pre AGaK 2020 formou onli-
ne webinára. Na kurze sa zúčastnilo vyše 
60 účastníkov, väčšinou členov KGaK.
Členovia komisie sa aktívne zapájajú do čin-
nosti Terminologickej komisie ÚGKK SR.
Pripravili: členovia SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
predseda SAK KGaK

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie KGaK

Disciplinárna komisia pracovala v rovnakom 
zložení ako v minulom roku. Tento rok sa 
končí práca Disciplinárnej komisie v tomto 
zložení, pretože sa budú konať nové voľby. 
Týmto by som chcel vyzvať všetkých členov 
KGaK, ak majú k práci DK pripomienky, ná-
mety alebo podnety, aby ich poslali do kan-
celárie KGaK. Či v nasledujúcich mesiacoch 
alebo aj neskôr. Určite by mohli byť príno-
som v činnosti už novej DK.

Vzhľadom na kovidovú situáciu sa, ako vie-
te, neuskutočnilo riadne VZ v roku 2020. 
A neuskutočnilo sa ani online formou, ako je 
plánované pre tento rok 2021. Podania na 
DK však prichádzali celý rok 2020. Spolu 
28 podnetov. Podnety sa v prevažnej miere 
týkali prác v katastri:
– 16 podnetov bolo na spracovanie gp
– 8 podnetov sa týkalo vytýčenia hraníc 

pozemkov
– 1 podnet bol na nečlena Komory
– 1 podnet bol z Polície, ktorý DK 

vyhodnotila ako neopodstatnený

– 1 podnet sa týkal poistky nášho člena, 
ktorý sme riešili pokutou (člen nebol 
riadne podľa zákona poistený)

– 1 podnet sa týkal falšovania pečiatky 
a tento podnet rieši Polícia SR

Z celkového počtu sme 11 podnetov posu-
nuli na OKI. A ďalšie 2 podnety sme priamo 
v súčinnosti s OKI vyriešili.

Samostatnou kapitolou našej činnosti v sú-
činnosti s kanceláriou Komory bolo vyhod-
notenie sústavného vzdelávania za trojroč-
né obdobie 2017 – 2019. V roku 2020 vám 
bola krátkou správou č. 5/2020 odoslaná 
informácia, že na základe rozhodnutia pred-
stavenstva, z dôvodu jednoduchšej dostup-
nosti, sú evidenčné listy za hodnotiace vzde-
lávacie obdobie 2017 – 2019 umiestnené 
na webovej stránke Komory 
https://www.kgk.sk/infoblok/vzdelavanie_
agak/hodnotenie_vzdelavania/.
Väčšina z tých, ktorí nedosiahli potrebný po-
čet schválený VZ, poslala prípadné doplne-

nie svojich aktivít, vysvetlenie svojej situá-
cie a niektorí aj neskutočné „rozprávky“. Bo-
li aj takí, ktorí nereagovali vôbec. Následne 
DK v online zasadaní 08.02.2021 rozhodla 
podľa Disciplinárneho poriadku o udelení 
pokút.

V roku 2021 nám prišli 3 podania. 2× to bo-
la neoprávnená nespokojnosť s výkonom 
geodeta a raz neoprávnený vstup na cudzí 
pozemok. Geodetka bola na túto skutočnosť 
upozornená, aby sa v budúcnosti takéhoto 
konania vystríhala.

Na záver by som vás všetkých opäť vyzval, 
ak máte nápady, návrhy alebo podnety na 
zlepšenie činnosti našej DK alebo aj iných 
orgánov Komory, pošlite ich do kancelárie 
alebo ktorémukoľvek členovi našej komisie 
alebo predstavenstvu.

Spracoval: Ing. Jozef Pobjecký 
v spolupráci s členmi DK
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Správa o hospodárení KGaK za rok 2020

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 
2019 spracovala audítorská spoločnosť SI-
SA auditing, spol. s r. o. 28.09.2020.
Účtovná závierka za rok 2019 poskytuje 
pravdivý a verný obraz fi nančnej situácie 
KGaK 31.12.2019 a výsledok jej hospodá-
renia je v súlade so zákonom o účtovníctve.
Keďže Komora nie je podnikateľským sub-
jektom, je potrebné získané údaje v rámci 
účtovnej závierky rozčleňovať podľa toho, 
ako sa podieľajú na daňových a nedaňových 
činnostiach.

Výnosy v roku 2020
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:
  4 921,57 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná:
  171 461,13 eur
Spolu: 176 382,70 eur
 
Náklady v roku 2020
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:
  2 987,21 eur
Činnosť hlavná nezdaňovaná:
  150 498,24 eur
Spolu: 153 485,45 eur

Hospodársky výsledok pre rok 2020
Komora v roku 2020 dosiahla zisk. V tomto 
roku si následne uplatňuje odpočet daňovej 
straty z minulosti, čo odsúhlasilo predsta-
venstvo Komory.

Výsledok hospodárenia pred zdanením:    
  22 897,25 eur

Výsledok hospodárenia zo zdaňovacej 
činnosti (základ dane): 1 934,36 eur

Uplatnenie daňovej straty za roky 
2018 a 2019
– daňová strata 2018 (zo zdaň. č.) : 

 - 2 369,55 eur
– uplatnenie v tomto daň. období 

 - 592,39 eur
– daňová strata 2019 (zo zdaň. č.): 

 - 5 721,30 eur
– uplatnenie v tomto daň. období 

 - 1 430,32 eur
 avšak len do výšky základu dane: 

 - 1 341,97 eur

Po uplatnení daňovej straty sme hospodár-
sky výsledok v roku 2020 znížili na 0 eur.

– zostatok na obdobie 2021, 2022 
(2369,55-592,39-592,39) 
 – 1 184,77 eur

– zostatok na obdobie 2021, 2022, 2023 
(5 721,3-1430,32) – 4 290,98 eur

– zostávajúca časť na odpočet 
do budúcna: – 5 475,75 eur

– daň 21%: 0,00 eur

Rozpočet Komory
–  plánovaná strata v rozpočte na rok

2020, ktorú bolo možné pokryť výnosmi: 
 – 41 282,24 eur

– Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 
2020: 19 505,18 eur 

– Ušetrené + zisk spolu: 60 787,42 eur

Slovenské geodetické dni (SGD)
SGD nie sú fi nancované z členských prí-
spevkov, preto je akcia uvedená mimo roz-
počtu. V roku 2020 sa SGD neuskutočnili, 
ale na účte napriek tomu evidujeme príjem 
od niektorých sponzorov, ktorí ponechali 
svoj sponzorský príspevok do budúcna. To-
uto cestou ďakujeme.
 
Defi novanie nákladov z rozpočtu určených 
členom Komory
KGaK sa fi nančne podieľala na nasledujú-
cich produktoch a akciách pre členov KGaK 
a študentov:
– výroba pečiatok pre členov KGaK,
– právne poradenstvo,
– organizácia regionálnych stretnutí,
– organizácia valného zhromaždenia 

v Banskej Bystrici,
– podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,
– poistenie členov KGaK,
– prevádzková rezerva – čerpanie SFS pre 

pozostalých AGaK.
Celkovo 47 525,58 eur.
 
Percentuálne a grafi cké vyjadrenie 
nákladov KGaK – graf 
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre 
členov Komory vo výške 33 % z celkových 
nákladov.

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Kancelária komory
Ad hoc komisie

Mzdy zamestnancov
Medzinárodné aktivity

Orgány KGaK
Rôzne

Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGaK

47 526; 33 % 20 296; 14 %

40 893; 29 %

5 420; 4 %

375; 0 %

5 078; 4 % 2 726; 2 % 19 593; 14 %
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Revízna správa Dozornej rady KGaK 
za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020

Dozorná rada Komory geodetov a kartogra-
fov predkladá valnému zhromaždeniu KGaK 
Revíznu správu za obdobie 01.01. 2020 – 
31.12.2020.

Činnosť dozornej rady

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju 
činnosť Zákonom o komore geodetov a kar-
tografov, Stanovami komory a Štatútom do-
zornej rady. Hlavnými úlohami DR v zmysle 
týchto dokumentov je:
– Kontrola plnenia uznesení VZ
– Dohľad na výkon pôsobnosti ostatných 

orgánov
– Kontrola hospodárenia s fi nančnými pro-

striedkami a previerka ročnej účtovnej 
závierky

DR sa na zasadaniach riadila vypracovaným 
plánom činnosti a v hodnotenom období za-
sadala 4-krát:
– marec 2020 Bratislava
– máj 2020 internet 
– august 2020 internet
– október 2020 internet
DR každý štvrťrok vykonala kontrolu hospo-
dárenia a posúdenie čerpania fi nančných 
prostriedkov v súlade s rozpočtom. Skutoč-
nosti zistené kontrolou sa uvádzajú v prís-
lušných správach. O výsledkoch kontroly je 
informované predstavenstvo a ostatné orgá-
ny Komory.
Činnosť orgánov Komory kontrolovala DR 
prostredníctvom účasti poverených členov 
DR na ich zasadnutiach a kontrolou súvisia-
cich dokumentov.

Kontrola plnenia uznesenia

V zmysle Štatútu DR je povinnosťou DR aj 
kontrola plnenia Uznesenia VZ. V roku sa 
však VZ nekonalo, a preto neboli orgánom 
Komory, odborným komisiám a členom ulo-
žené úlohy.
Členský príspevok v stanovenom termíne 
neuhradilo 30 členov Komory.

Kontrola činnosti predstavenstva

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 
4-krát a riešilo úlohy spojené s bežným cho-
dom Komory, ako aj otázky vysoko odborné. 
Predstavenstvo pracuje spoľahlivo, zverené 
úlohy plnilo svedomite a bez prieťahov.

Kontrola činnosti skúšobnej komisie

DR vykonáva kontrolu činnosti Skúšobnej 
a autorizačnej komisie prostredníctvom svo-
jej členky Ing. Šrámkovej. SAK si plní svo-
je povinnosti zodpovedne nielen v rozsahu 
Skúšobného a autorizačného poriadku, ale 
aj nad jeho rámec.

Kontrola činnosti disciplinárnej komisie

Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. 
Nechuta, ktorý sa zúčastňuje na ich zasa-
daniach. DK pristupuje k riešeniu sťažností 
konštruktívne a citlivo. Nerieši len represív-
nu stránku veci, ale svojou prácou sa snaží 
pozdvihovať aj renomé našej profesie.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory 
a kontrola hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami

Rozpočet na rok 2020 nebol zostavovaný 
a schvaľovaný tak, ako sme zvyknutí. Pande-

mická situácia na Slovensku nám znemož-
nila zorganizovať valné zhromaždenie, a tak 
bol prevzatý rozpočet za rok 2019. Podrob-
né čísla o čerpaní rozpočtu neuvádzam, pre-
tože sú predmetom správy o hospodárení 
Komory, ktorú spracúva kancelária Komory.
Na rok 2020 bol rozpočet zostavený 
ako defi citný, s plánovaným schodkom 
–41 282,24 €. Aj vzhľadom na spoločenskú 
situáciu sme dosiahli nižšie náklady a záro-
veň aj vyššie výnosy ako sme plánovali. Hos-
podárenie v roku nakoniec skončilo s úspo-
rou +19 505,72 €. Výsledkom hospodáre-
nia je to, že v roku 2020 sme hospodárili 
o 60 787,96 € lepšie ako sme predpokladali.
Plánovaný rozpočet bol prekročený iba 
v 7 položkách. K významnému prekročeniu 
(nad 500 €) došlo v nasledujúcich položkách:
– Rôzne, prevádzková rezerva 120,48 % 

prekročenie o 680,00 €
– Ad hoc komisie, ekonomická komisia 

181,75 % prekročenie o 817,51 €
– Predstavenstvo, náhrada za stratu času 

109,24 % prekročenie o 905,05 €

Priemerne sme čerpali náklady na 73,23 %. 
Našli sa však aj rozpočtové položky z kto-
rých sa vôbec nečerpalo, alebo čerpalo mi-
nimálne. Napriek tomu tu nevznikli najväč-
šie úspory
– Krajské stretnutia, ostatné náklady 

23,88 % úspora 5 708,70 €
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– Valné zhromaždenie Komory, občerstve-
nie a strava 50,30 % úspora 5 040,00 €

– Medzinárodné aktivity Komory, činnosť 
FIG 35,69 % úspora 4 445,60 €

– Disciplinárna komisia, náhrada za stratu 
času 37,17 % úspora 3 581,40 €

– Predstavenstvo, cestovné a ubytovanie 
10,18 % úspora 3 143,66 €

Vzhľadom na dlhodobo defi citný rozpočet sa 
fi nančná rezerva postupne míňa. Pri súčas-
nom tempe ju minieme asi za 4 roky. Dozorná 
rada preto odporúča predstavenstvu vykonať 
príslušné opatrenia tak, aby mohol byť rozpo-
čet zostavovaný ako dlhodobo vyrovnaný.
Z uvedených čísiel vidno, že Komora pristu-
puje k zostavovaniu rozpočtu a hospodáre-
niu so zverenými fi nančnými prostriedkami 
zodpovedne.

Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej zá-
vierky, ktorá obsahuje súvahu zostave-
nú k 31.12.2020, súvisiaci výkaz ziskov 
a strát a poznámky, ktoré obsahujú pre-
hľad významných účtovných zásad a me-
tód a konštatuje že závierka poskytuje prav-
divý a verný obraz fi nančnej situácie KGaK 
k 31.12.2020 a výsledkov jej hospodárenia 
za rok 2019.
Na základe vykázaných príjmov a výdavkov 
nevznikla Komore povinnosť zaplatiť daň.
Z rozboru hospodárenia vidno, že Komora 
hospodári so zverenými prostriedkami šetr-
ne a snaží sa znižovať náklady a zároveň 
zvyšovať príjmy, a to aj v iných oblastiach 
ako sú členské príspevky. Za to treba kom-
petentných pracovníkov pochváliť.

Zhodnotenie

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe sna-
žila ukázať členom Komory na zistené pozi-
tíva a negatíva. DR konštatuje že v činnosti 
KGaK v sledovanom období zistila minimum 
nedostatkov.

Taktiež však treba spomenúť a vyzdvihnúť, 
že členovia orgánov Komory, členovia ad-
-hoc komisií, redakčnej rady a zamestnan-
ci Komory pracovali v uplynulom neľahkom 
období zodpovedne a plnili zverené povin-
nosti dôkladne, o čom svedčia dosiahnuté 
výsledky.

Ing. Vladimír Vázal
predseda Dozornej rady KGaK

Zápisnica z valného zhromaždenia KGaK 
konaného 09.04.2021 formou online

 

Prítomní:
Podľa zápisnice mandátovej komisie počas 
priebehu VZ:

Z celkového počtu 737 členov Komory sa 
online zúčastnilo 422 členov Komory a za-
stupovať sa nechalo 48 členov Komory. Cel-
kový počet registrovaných mandátov bol 
470, čo znamená 63,8 %.
Z uvedeného vyplýva v zmysle § 11 ods. 1 
zákona NR SR č. 216/95 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov, že valné zhromaždenie 
je uznášaniaschopné.

Časový sled rokovania: 
8.00 – 9.00  Registrácia účastníkov
9.00 – 9.15  Otvorenie
9.15 – 10.30  Program rokovania – body 

programu č. 2. – 5.
10.30 – 10.45  Prestávka
10.45 – 12.00  Program rokovania – body 

programu č. 6. – 10.
12.00 – 13.00  Prestávka
13.00 – 14.00  Program rokovania – body 

programu č. 11.
14.00 – 15.00  Program rokovania – body 

programu č. 12. – 14.
 

Program rokovania: 
1.  Otvorenie.
2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie, voľba overovateľov zápisu.
3.  Správa o činnosti Komory za uplynulé 

obdobie.
4.  Správa o činnosti skúšobnej 

a autorizačnej komisie.
5.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6.  Správa o hospodárení za rok 2020, 

audit, účtovná závierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2021.
9.  Vystúpenie predsedu ÚGKK SR.
10. Diskusia.
11.  Predstavenie kandidátov, voľby 

do orgánov Komory.
12.  Diskusia.
13.  Uznesenie.
14.  Záver.

K bodu 1:
Rokovanie valného zhromaždenia (VZ) sa 
uskutočnilo formou online v prostredí ZO-
OM. Hlasovanie o uzneseniach VZ a voľby 
do orgánov Komory geodetov a kartografov 
(KGaK) sa uskutočnilo v osobitnej aplikácii 
na hlasovanie. Aplikácia umožnila v súlade 
so stanovami KGaK uplatnenie registrova-

ných poverení a mandátov a uskutočnenie 
tajných volieb.
Rokovanie (VZ) otvoril predseda predsta-
venstva KGaK Ing. Ján Hardoš. Privítal všet-
kých prítomných a na úvod skonštatoval, že 
podľa online registrácie je VZ uznášania-
schopné. Privítal hosťa, predsedu Úradu ge-
odézie, kartografi e a katastra SR (UGKK SR) 
Ing. Jána Mrvu. Ing. Mrva pozdravil účast-
níkov VZ, skonštatoval výnimočnú situáciu, 
keď predsedom aj podpredsedom UGKK 
SR sú členovia KGaK s pozastaveným člen-
stvom, situáciu, ktorá môže viesť k úspešnej 
spolupráci v prospech našej profesie. Pred-
seda predstavenstva KGaK poveril vedením 
VZ Ing. Petra Repáňa a Ing. Miroslava Hude-
ca a odovzdal slovo predsedajúcemu doo-
bedňajšej časti Ing. Repáňovi.

Predsedajúci Ing. Repáň na úvod vyzval čle-
nov venovať tichú spomienku členom, ktorí 
nás v rokoch 2020 a 2021 navždy opustili.
Následne boli účastníci vyzvaní vyskúšať 
hlasovaciu aplikáciu. Riadenie hlasovacej 
aplikácie (RHA) spustilo najskôr testovaciu 
prezentáciu a na obrazovke bol zobraze-
ný počet prezentovaných účastníkov a po-
čet hlasov. Rozdiel v počte hlasov od poč-
tu prezentovaných súvisí s mandátmi členov 
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na základe prijatých splnomocnení. Prezen-
tácia prebehla úspešne. Následne vyzval 
RHA, aby spustilo testovacie hlasovanie 
s fi ktívnou otázkou a možnosťami voľby : za/
proti/zdržal sa. Testovanie bolo neúspešné 
a RHA následne riešilo technické problémy.
Ing. Repáň oznámil, že otázky členovia mô-
žu posielať formou chatu aplikácie ZOOM, 
ktorý sa bude priebežne monitorovať.
Ing. Repáň navrhol odsúhlasenie progra-
mu VZ zobrazeného na zdieľanej obrazovke 
a predsedajúci ho tiež prečítal. Následne bo-
li členovia vyzvaní k predloženiu návrhov na 
zmenu programu formou chatu. V stanove-
nom čase nebol evidovaný žiadny návrh na 
zmenu programu.

K bodu 3:
Ing. Repáň vyzval predsedu predstaven-
stva KGaK Ing. Jána Hardoša o prednese-
nie správy o činnosti KGaK za uplynulé ob-
dobie. Správa o činnosti KGaK za uplynulé 
obdobie tvorí súčasť tejto zápisnice a na VZ 
ju predniesol predseda predstavenstva Ing. 
Ján Hardoš.
Tradične začal vyhodnotením plnenia úloh 
z uznesenia VZ KGaK v r. 2019 v Senci, skon-
štatoval, že všetky úlohy boli splnené. Pokra-
čoval štatistikou členskej základne podľa rôz-
nych kategórií: k 06.04.2021 737 aktívnych 
členov, z toho 134 žien a 603 mužov, priemer-
ný vek 53 rokov. Zhodnotil aktivity predsta-
venstva a ostatných orgánov Komory. Infor-
moval aj o jednotlivých regionálnych stretnu-
tiach KGaK. Zhodnotil medzinárodné aktivity 
KGaK (WW a VZ FIG 21. – 26.04.2019 v Ha-
noji, Vietnam, WW a VZ FIG v r.2021 virtu-
álny 20. – 25.06. v Holandsku, jesenné VZ 
CLGE a Európska geodetická konferencia, 
26. – 28.09.2019, Istanbul, jarné VZ a Se-
minár CLGE, 2. – 5.04.2020 v Skopje, v Se-
vernom Macedónsku, jesenné VZ CLGE, 
18. – 19.09.2020 v Aténach – bolo online). 
Vyzdvihol aj aktivity KGaK v oblasti legislatívy 
(námety k novele zákona o geodézii a karto-
grafi i, stavebný zákon, nový zákon o Komore).
Na záver oznámil, že už nekandiduje na 
funkciu predsedu predstavenstva ani na 
inú funkciu v KGaK. Poďakoval všetkým ko-
legom v predstavenstvách v rôznych ob-
dobiach, funkcionárom v ostatných orgá-
noch KGaK, pracovníčkam kancelárie KGaK 
a v neposlednom rade všetkým členom 
KGaK.
Ing. Repáň poďakoval Ing. Hardošovi za zau-
jímavú, obsiahlu a podrobnú správu.

K bodu 2:
Ing. Repáň vyzval zaregistrovaných na otvo-
renie hlasovacej aplikácie pre spustenie 
opätovného testu prezentácie.
Následne vyzval zaregistrovaných účastní-
kov na hlasovanie o programe VZ cez apli-
káciu ZOOM. 
Hlasovanie: za: všetci, proti : 0, zdržal sa: 0
Návrh programu VZ bol schválený.
Podľa návrhu predsedajúceho boli hlasova-
ním zvolení do jednotlivých pracovných ko-
misií nasledujúci členovia:
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Mar-
tina Bušniaková – predsedníčka, Ing. Vladi-
mír Hanínec, Ing. Peter Repáň – členovia
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Do mandátovej komisie boli zvolení: Ing. 
Miroslav Hudec – predseda, Ing. Branislav 
Schuster, Ing. Zuzana Uhrinová – členovia
Hlasovanie: za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Do volebnej komisie boli zvolení: Ing. Réka 
Matoušková – predsedníčka, Ing. Ľubomír 
Bulla, Ing. Zoltán Gasparik, Ing. Jozef Kožár, 
Ing. Pavel Verešpej – členovia
Hlasovanie: za všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené
Za overovateľov zápisnice: Ing. Martin On-
driaš, Ing. Vladimír Stromček
Hlasovanie za: všetci, proti 0, zdržal sa: 0, 
schválené

K bodu 4: 
Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej 
komisie, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, 
predniesol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 
predseda skúšobnej a autorizačnej komisie.
Komisia pracovala v zostave ako bola vyme-
novaná na VZ: Ing. Štefan Lukáč – podpred-
seda, Ing. Ján Bielik, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, 
PhD., Ing. Karol Ďungel, Ing. Jozef Kožár. Za-
sadania SAK KGaK v roku 2020 sa uskutoč-
nili korešpondenčne okrem zasadnutia spo-
jeného so skúškami v jesennom termíne – 
december 2020.
Informoval aj o vykonanom kurze pre AGaK 
2020 formou online webinára, na ktorom 
sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov. Násled-
ne sa 17.12.2020 zorganizovali kvalifi kačné 
skúšky (4 skúšaní, 4 uspeli).
Členovia SAK KGaK sa aktívne zúčastnili na 
tvorbe nového návrhu zákona č. 216/1995 
Z. z. o Komore geodetov a kartografov, 
a tiež sa aktívne zapájajú do činnosti Termi-
nologickej komisie ÚGKK SR.

Poďakoval za úspešnú spoluprácu všetkým 
členom SAK.

K bodu 5:
Správu o činnosti disciplinárnej komisie 
(DK), ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice pred-
niesol Ing. Miroslav Hudec, keďže predseda 
Ing. Pobjecký a nemohol zúčastniť osobne.
Prednesené boli dve správy – prvá k VZ, 
ktoré sa malo uskutočniť v r. 2020 za obdo-
bie 2019 – 2020 a druhá za obdobie roku 
2020 do súčasnosti.
1. správa: Komisia mala 3 zasadania od VZ 
v r. 2019 a 1 zasadanie v r. 2019. Na zasa-
daniach sa okrem členov DK zúčastňoval aj 
člen dozornej rady Ing. Nechuta. DK riešila 
22 podnetov. S pozvánkou na VZ 2019 bol 
všetkým členom zaslaný evidenčný list sú-
stavného vzdelávania s bodovým hodnotením 
dosiahnutým za roky 2017 a 2018. Evidenč-
ný list bolo potrebné si skontrolovať a prípad-
ne doplniť do kancelárie Komory aktivity ne-
evidované Komorou. V roku 2020 nasleduje 
vyhodnotenie tohto 3-ročného obdobia.
2. správa: Podania na DK prichádzali celý rok 
2020, spolu 28 podnetov. Samostatnou kapi-
tolou činnosti DK v súčinnosti s kanceláriou 
Komory bolo vyhodnotenie sústavného vzde-
lávania za trojročné obdobie 2017 – 2019. 
V roku 2020 bola krátkou správou č. 5/2020 
odoslaná informácia, že na základe rozhod-
nutia predstavenstva sú pre jednoduchšiu do-
stupnosť evidenčné listy za hodnotiace vzde-
lávacie obdobie 2017 – 2019 umiestnené na 
webovej stránke Komory https://www.kgk.
sk/infoblok/vzdelavanie_agak/hodnotenie_
vzdelavania/ Väčšina z tých, ktorí nedosiahli 
potrebný počet schválený VZ, poslala prípad-
né doplnenie svojich aktivít, vysvetlenie svo-
jej situácie. Niektorí nereagovali vôbec. Ná-
sledne DK v online zasadaní 08.02.2021 roz-
hodla o udelení pokút, podľa Disciplinárneho 
poriadku. V roku 2021 prišli 3 podania.
Na záver vyzval členov, aby svoje návrhy ale-
bo podnety na zlepšenie činnosti DK alebo 
aj iných orgánov KGaK, poslali do kancelá-
rie alebo ktorémukoľvek členovi DK či pred-
stavenstvu.
Ing. Repáň poďakoval za prednesené sprá-
vy a na základe oznamu RHA vyzval zaregis-
trovaných na opätovný test hlasovacej apli-
kácie (HA). Test nebol úspešný.
Ing. Repáň vyhlásil prestávku.

Prestávka.
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Ing. Repáň po prestávke vysvetlil zmenu HA 
– po hlasovaní sa okamžitý výsledok zobra-
zí len v réžii a v riadiacom centre. Výsledok 
bude prezentovaný cez zdieľanú obrazovku 
registrovaným členom. Celé hlasovanie kon-
troluje volebná komisia.
Následne vyzval zaregistrovaných na vykona-
nie testu HA. Test nebol úspešný, preto Ing. 
Repáň vyzval tajomníčku KGaK Ing. Geisseo-
vú na prednesenie správy o hospodárení.

K bodu 6:
Správu o hospodárení, audite a účtovnej zá-
vierke, ktorá tvorí súčasť zápisnice, pred-
niesla Ing. Ingrid Geisseová. Predniesla 
správu aj za rok 2019 aj za rok 2020.
Ing. Repáň vyzval zaregistrovaných členov 
na schvaľovanie správy o hospodárení pro-
stredníctvom HA.
Hlasovanie: za 326, proti 2, zdržal sa: 10
Správa o hospodárení KGaK za roky 2019 
a 2020 bola schválená.
 
K bodu 7:
Revíznu správu dozornej rady (DR) za obe ob-
dobia od VZ v r. 2019 do 09.04.2021, ktorá 
tvorí súčasť tejto zápisnice, predniesol predse-
da DR. Ing. Vladimír Vázal. Pripomenul úlohy 
DR – kontrola uznesení, kontrola činnosti orgá-
nov, kontrola hospodárenia s fi nančnými pros-
triedkami a revízia ročnej účtovnej závierky.
DR zasadala 4× v r. 2019 a 4× v r. 2020 
a priebežne počas roka kontrolovala plnenie 
uznesení VZ a činnosť orgánov KGaK. Infor-
moval, že VZ 2019 v Senci uložilo všetkým 
orgánom KGaK spolu 14 úloh, pričom všet-
ky úlohy z uznesenia boli splnené okrem 
uhradenia členského a poistného a príspev-
ku do sociálneho fondu. Túto povinnosť 
v r. 2019 si v stanovenom termíne nesplnilo 
180 členov KGaK, v r. 2020 30 členov.
Na záver skonštatoval, že DR nezistila žiad-
ny vážny nedostatok. Aj napriek neľahkej si-
tuácii v spoločnosti odviedli všetci členovia 
orgánov Komory, ad-hoc komisií, redakčnej 
rady a zamestnanci Komory výbornú prácu.

ZOOM – chat:
Ing. František Haník – požiadal o vysvetle-
nie k počtu hlasov v HA. V celkovom počte 
odhlasovalo menšie číslo, ako bolo odhlaso-
vané za možnosť „ZA“.
Odpoveď Ing. Repáň: Číslo ZA obsahuje 
všetky hlasy, ktoré boli vrátane splnomocne-
ní (mandátov). V celkovom počte osôb je za-
radený každý prihlásený len 1×.

K bodu 8:
Návrh rozpočtu na rok 2021 bol doru-
čený každému členovi krátkou správou 
č.  9/2021, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice 
a na VZ ho predniesla a podrobne objasnila 
Ing. I. Geisseová, tajomníčka KGaK.
Uviedla, že výška členského je nezmenená, 
166 eur + 7 eur (SFS) a horná hranica neob-
medzená, výška poistného je 30,50 eur. Výš-
ka poplatku za odber noriem je 14,85 eur. Zo-
znam členov, prihlásených na odber noriem, 
sa nachádza na webe KGaK. Upozornila na 
možnosť prihlásenia nových záujemcov o od-
ber noriem, čo však treba riešiť individuálne.
V zmysle stanov KGaK je povinnosťou kaž-
dého člena zaplatiť členský príspevok a po-
istné do 30.04.2021.
Poďakovala Ing. Hardošovi za ľudský prístup 
a vzájomnú spoluprácu.
Na návrh predstavenstva predložila návrh 
na úpravu uznesenia z VZ ohľadom schvále-
ných pravidiel SFS: Doplniť § 4 Použitie fon-
du o bod (6) Príspevok z fondu sa vypláca 
v zmysle pravidiel Sociálneho fondu solida-
rity z členských príspevkov.
Predsedajúci vyzval členov na podanie po-
zmeňovacích návrhov k návrhu rozpočtu 
prostredníctvom ZOOM-chat. Konštatoval, 
že nikto nepodal pozmeňujúci návrh, ná-
sledne dal hlasovať cez hlasovaciu aplikáciu 
o návrhu rozpočtu.
Hlasovanie: za 336, proti 1, zdržal sa: 10
Návrh rozpočtu KGaK na rok 2021 bol 
schválený.

Ing. Repáň vyzval Ing. Geisseovú na predlo-
ženie dvoch návrhov predstavenstva.
1. návrh: Znížiť minimálny počet bodov kre-
ditov pre vzdelávacie obdobie 2020 – 2022 
zo 60 na 20.
O návrhu sa hlasovalo cez HA.
Hlasovanie: za: 328, proti 9, zdržal sa: 11
Návrh na zníženie minimálneho počtu kredi-
tov pre vzdelávacie obdobie 2020 – 2022 
zo 60 na 20 bol schválený. 

ZOOM – chat:
Ing. Július Kováč: Prečo je zo 422 prihláse-
ných na sledovanie zoom je iba 304 hlasu-
júcich cez HA?
Odpoveď: Ing. Repáň: aplikácie ZOOM a hla-
sovanie nie sú prepojené. Všetci účastní-
ci ZOOM nie sú prihlásení do hlasovacieho 
systému.
Ing. Repáň vyzval Ing. Geisseovú na predlo-
ženie druhého návrhu predstavenstva.

2. návrh na úpravu pravidiel SFS – doplniť 
§ 4 Použitie fondu o bod (6) Príspevok z fon-
du sa vypláca v zmysle pravidiel Sociálneho 
fondu solidarity z členských príspevkov.

O návrhu sa hlasovalo cez HA.
Hlasovanie: za: 316, proti 5, zdržal sa: 26
Návrh na úpravu pravidiel SFS bol schvá-
lený.

K bodu 9: 
Vystúpenie predsedu ÚGKK SR Ing. Jána 
Mrvu. Prezentácia Ing. Mrvu je uverejnená 
s jeho súhlasom v plnom znení na stránke 
KGaK.
Ing. Mrva pozdravil všetkých spolužiakov, 
kolegov, geodetov. Zdôraznil, že nie je nás 
v našom malom rezorte veľa, a tak je nača-
se začať skutočne intenzívne spolupracovať 
bez ohľadu na to, či stojíme na strane ÚGKK 
SR alebo pracujeme v komercii. Ing. Mrva 
predstavil seba a svoju prácu v odbore, ob-
jasnil svoje plány na ÚGKK SR.

K bodu 10: 
Diskusia
Ing. Repáň otvoril prvú diskusiu k doteraz 
uvedeným témam cez ZOMM-chat:
Ing. Peter Lužák: Vo vystúpení odznelo, že 
GP sú len v 2,7 % vrátené dva a viackrát. Po 
skúsenostiach predpokladá, že väčšina je 
z OÚ – KO v Trnave. Bol by som rád, keby 
to UGKK SR riešil, aj keď nie je priamy nad-
riadený.
Odpoveď: Ing. Mrva: ÚGKK SR nemá dosah 
na pracovníkov katastrálnych odborov, nie 
sú zamestnancami ÚGKK SR (a to je poli-
tické rozhodnutie – o zmene by musela roz-
hodnúť vláda), môžu len posielať kontroly 
katastrálnej inšpekcie, geodeti môžu písať 
podnet na e-mail
jan.mrva@geodesy.sk alebo na KGaK 
a ÚGKK SR následne pošle kontrolu. Pod-
ľa jeho informácií sa aj odobratie pečiatky 
úradnej overovateľke udialo.
Ing. František Haník: Vyhovuje Úradu dote-
rajší stav riadenia KO? Neuvažuje sa o zme-
ne zákona, aby nie len metodicky riadili KO, 
ale aj personálne a fi nančne?
– zodpovedané predchádzajúcou odpoveďou.
Ing. Eva Vaníková: Plánujú sa skúšky na 
projektantov pozemkových úprav?
Odpoveď: Ing. Repáň: Uvedené rieši Minis-
terstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, skúšky sa musia uskutočniť, termín za-
tiaľ nie je stanovený.
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Ing. Radomír Blažek: Problematika korekcie 
grafi ky máp UO pri tvorbe GP – nejednoznač-
ne je zadefi nované čo je korekcia a čo už mu-
sí ísť na opravu... pri mapách z krokárskych 
podkladov je každý druhý prípad na opravu, 
ktorá trvá minimálne pol roka.
Odpoveď: Otázka bude zaznamenaná a bu-
de sa riešiť na predstavenstve ako otázka 
z diskusie.
Ing. Martin Gondáš: V akom stave sú ROEP, 
sú už všetky ukončené?
Odpoveď: Ing. Mrva: Ukončujú sa 3 ROEPy 
v Žiline.
Ing. Jaroslav Genšor: Mzdové náklady na 
mzdy pracovníkov katastra – cca 30 milió-
nov je pri 1 840 ľuďoch potrebných?
Odpoveď: Ing. Mrva: Zamestnancov platí 
Ministerstvo vnútra SR.
Ing. Branislav Bartko: Návrh pre Ing. Mrvu 
na výjazdové rokovania do regiónov.
Odpoveď Ing. Mrva: Výjazdové rokovania do 
regiónov sú v pláne ÚGKK SR.
Ing. Iveta Kanuščáková: Môže sa opäť zru-
šiť vyhotovenie ZPMZ na opravu chyby od 
geodetov? Na katastri sú všetky listiny, ma-
py atď. Kataster by to mal riešiť s vlastníkmi 
konkrétnych pozemkov.
Odpoveď Ing. Mrva: Na Úrade riešia spôsob 
odstránenia tohto problému a považujú uve-
dené za dobrý podnet.
Ing. Repáň poďakoval všetkým za doterajšiu 
účasť a vyhlásil prestávku.

Prestávka

Po prestávke predsedal VZ Ing. Miroslav 
Hudec a za predsednícky stôl si sadla Ing. 

Réka Matoušková – predsedníčka volebnej 
komisie. Ing. Hudec vyzval Ing. Repáňa na 
predstavenie kandidátov.

K bodu 11:
Kandidátov do jednotlivých orgánov KGaK 
predstavil Ing. Repáň slovom, za súčasnej 
grafi ckej prezentácie ich základných údajov 
a fotografi e.
1. Dozorná rada – počet členov 5
predseda: Ing. Vladimír Vázal
členovia: Ing. Kamila Krigovská, Ing. Vladi-
mír Nechuta, Ing. Richard Škúci, Ing. Renáta 
Šrámková, Ing. Vladimír Vázal
Pred predstavením kandidátov do DK po-
žiadala kandidátka Ing. Bobíková, PhD. 
o osobnú prezentáciu. Po predstavení všet-
kých kandidátov DK sa prezentovala Ing. Bo-
bíková, PhD.
2. Disciplinárna komisia – počet členov 7
predseda: Ing. Miloš Jacko, PhD.
členovia: Ing. Diana Bobíková, PhD., Ing. Pa-
vol Dibdiak, Ing. Michal Hrčka, PhD., Ing. 
Eugen Leitman, Ing. Peter Lužák, Ing. Ivan 
Paulen, Ing. Jozef Pobjecký, Ing. Marek Raj-
niak, Ing. Zuzana Uhrínová
3. Predstavenstvo – počet členov 9
predseda: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
podpredseda: Ing. Peter Repáň
členovia: Ing. Martina Bušniaková, Ing. An-
drej Gargalovič, Ing. Anna Holá, Ing. Ján Hu-
ba, Ing. Miroslav Hudec Ing. Ondrej Kozlov-
ský, Ing. Michal Kráľ, Ing. Andrej Kubík, Ing. 
Štefan Nagy, Ing. Martin Ondriaš, Ing. Jozef 
Piroha
Ing. Hudec skonštatoval ukončenie volieb. 
Čas na sumarizáciu výsledkov volebnou ko-

misiou bol využitý na diskusiu – formou ZO-
OM-chatu, ktorú následne Ing. Hudec otvoril.

K bodu 12: 
Diskusia
Ing. Repáň: Informoval o vydanom sadzob-
níku pre navrhovanie cien geodetických 
a kartografi ckých prác v roku 2021 ako vý-
sledok vyše ročnej spolupráce Zamestnáva-
teľského zväzu GaK (ZZGAK), Komory po-
zemkových úprav (KPU), KGaK, po zostavení 
všetkých tabuliek. Vysvetlil dôvody vydania 
sadzobníka pod menom Ing. Repáňa. Pripo-
mienky, návrhy, zmeny k sadzobníku je mož-
né poslať mailom priamo autorovi. V súčas-
nosti vzniká elektronická verzia sadzobníka 
– formát PDF a EXCEL, kde sa budú dať ce-
ny priamo vypočítať.
Ing. Nemčeková: Požiadala o objasnenie ce-
nových rozdielov hodinových sadzieb medzi 
autorizovanými geodetmi a projektantmi, 
čo bolo zdrojom na určenie hodinových sa-
dzieb?
Odpoveď: Ing. Repáň: Na cenový rozdiel od-
povie mailom, zdrojom pre určenie cien bol 
pôvodný sadzobník, infl ácia, konzultácie 
s geodetmi, pripomienkovanie. Ceny majú 
rozpätia minimálne – maximálne, sadzobník 
má byť návodom na určenie ceny.
Ing. (337532): Nezachytil informáciu o sta-
ve vyplatenej zálohy za VZ KGaK v r. 2020 
v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.
Odpoveď : Ing. Geisseová: Záloha bola roz-
delená na polovicu, 3 000 eur je storno-po-
platok pre hotel a 3 000 eur má KGaK kredit 
v hoteli pre ďalšiu akciu. Uvedené odsúhlasi-
lo predstavenstvo.
Bližšie vysvetlenie zo správy o hospodárení:
Vzhľadom na to, že KGaK vystupuje ako or-
gán verejnej moci, organizácia VZ mala vý-
nimku aj počas pandémie. Dňa 29.09.2020, 
boli v hoteli pripravení dodať všetky objed-
nané služby počas valného zhromaždenia 
02.10.2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa si-
tuáciu sa KGaK rozhodla akciu neuskutoč-
niť, aj keď zo zákona sme na to mali právo. 
V hoteli chápali naše obavy, ako aj obavy 
členov a súčasne videli našu podporu voči 
hotelu, taktiež ochotu akceptovať prípad-
ný storno-poplatok. V zmysle obchodných 
podmienok sa na stornovanie akcie v termí-
ne 1 – 6 dní pred jej uskutočnením vzťahuje 
storno-poplatok vo výške 90 % z celkovo ob-
jednaných služieb.
V rámci vzájomných dobrých obchod-
ných vzťahov sa dospelo k dohode: Sumu 
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3 000 eur bude mať KGaK v hoteli ako kre-
dit, platí na všetky hotelom poskytované 
služby. Storno-poplatok za zrušenie akcie 
dva dni pred jej uskutočnením zostáva vo 
výške 3 000 eur.
Ing. Froncová: Môže byť sadzobník zverej-
nený na webovej stránke Komory?
Odpoveď: Ing. Repáň: Zverejňovanie sa-
dzobníka na akomkoľvek médiu, ktoré KGaK 
používa, je problematické, preto ho bude 
distribuovať Ing. Repáň ako vydavateľ.
Ing. (PC2): Pri sadzobníku pre telekomuni-
kačné siete je citovaný predpis TA 226. Už 
platí TA 326.
Odpoveď: Ing. Repáň: Ďakuje za pripomien-
ku, poznámku si zapisuje.
Ing. Uhlík (cez ZOOM): Pozdravil účastní-
kov za ZZGAK a KPU. Zaželal veľa úspe-
chov v práci novozvoleným členom orgá-
nov KGaK a vyslovil želanie, aby spoluprá-
ca ZZGaK a KPU s KGaK bola naďalej taká 
prospešná všetkým ako doteraz. Vyjadril ra-
dosť, že práce na pozemkových úpravách sa 
úspešne rozbehli.
Ing. Saloň: Sadzobníkom by sa mali zaobe-
rať a riadiť aj cenotvorcovia rozpočtov sta-
vieb. Aby mali po položke vysvetlené, kde 
a aká geodetická dokumentácia a služba, 
v akom štádiu výstavby, je potrebná.
Odpoveď Ing. Hudec: Vyjadril s názorom sú-
hlas.
Ing. Kormucík: Vytýčenie základov bežného 
rodinného domu (10x10) spadá pod autorizá-
ciu typu B, C. Nechystá sa zapracovanie tejto 
činnosti aj pre autorizáciu typu A? Ku kolau-
dácii (nie všade) je potrebné okrem GP a ad-
resného bodu aj vytýčenie osadenia stavby.
Odpoveď: Ing. Hudec: Konštatoval, že nie-
ktoré prípady spadajú pod oprávnenie typu 

A, niektoré pod B... ideálne je použiť C.
Ing. Fraštia: Sú v cenníku uvedené aj nové 
technológie, ako laserové skenovanie a foto-
grametria, resp. ich produkty (napr. ortofo-
tomozaiky)?
Odpoveď Ing. Repáň: Nové technológie v sa-
dzobníku nie sú uvedené. Tabuľky na oce-
nenie laserového skenovania, fotogrametrie 
boli pripravené. Oslovil na spoluprácu fi rmy, 
ktoré sa uvedenými činnosťami zaoberajú. 
Nedospeli však k cenám, ktoré by sa dali po-
užiť, boli medzi nimi veľké rozdiely. Neboli 
ujasnené ani jednotlivé oceňované položky 
ani merné jednotky. Každá fi rma tvrdila, že 
na tento druh prác robí individuálne kalkulá-
cie. To sú dôvody, prečo sa uvedené činnosti 
nedostali do sadzobníka. Nevylúčil možnosť 
zapracovania do elektronickej verzie.
Ing. Gáboriková: V cenníku uvedené ce-
ny za opravu by sme mali účtovať katastru-
-OU, pretože chybu v súradnici si neurobil 
sám občan. Nikde v zákone a predpisoch sa 
neuvádza, že ZPMZ k oprave má vyhotoviť 
geodet, ktorý chybu zistil. Nanajvýš by mal 
odovzdať jednoduché ZPMZ s porovnaním 
odchýlok na IB.
Odpoveď Ing. Repáň: Odpoveď je problema-
tická, čo vyjadril aj Ing. Mrva vo svojom prí-
spevku (pozri zverejnenú prezentáciu Ing. 
Mrvu na stránke KGaK). Ak počas spracova-
nia GP geodet zistí chybu v KN, je potrebné 
tieto výkony naceniť objednávateľovi. Je to 
vecou obchodných rokovaní s objednávate-
ľom.
Ing. Žák: STN 732611 – je neplatná (žer. 
dráhy).
Odpoveď Ing. Repáň: Stretli sme sa pri rie-
šení sadzobníka s neplatnými STN a pri nie-
ktorých je poznámka v sadzobníku uvedená, 

keďže niektorí neustále zisťujú informácie 
z týchto už neplatných STN. Poznámku o ne-
platnosti STN 732611 v elektronickej verzii 
doplní.
Ing. Kováč: Do cenníka by sa mala doplniť 
cena za geografi ckú os ulíc.
Odpoveď Ing. Repáň: Tieto práce v súčas-
nosti pribúdajú, lebo okresné úrady odmietli 
registrovať a vydávať názvy nových ulíc, kým 
nebudú mať zameranú geografi ckú os. Za-
tiaľ je možné ocenenie cez počet meraných 
bodov.
Ing. Kováč: Ako sa opravuje po pozemko-
vých úpravách zákres v mape, keď vyhotovi-
teľ nezameral v strede role trafostanicu ale-
bo vodojem a po zdigitalizovaní je to o nie-
koľko metrov posunuté?
Odpoveď Ing. Hudec: Oprava závisí od toho, 
v akom čase po zápise PPU sa chyba zistila. 
5 rokov je na opravu chýb PPU cez rozhod-
nutie správneho orgánu PPU, neskôr ako 
oprava chyby v katastri.
Ing. Halupka: Laserové skenovanie a mapo-
vanie dronom je len forma zberu dát. Oce-
nený by mal byť výstup. Ak zber dát spĺňa 
požadovanú presnosť, je v podstate jedno, 
či bol vykonaný TS, GNSS, skenerom alebo 
dronom.
Odpoveď Ing. Repáň: Ak sa chce Ing. Halup-
ka zapojiť do tvorby sadzobníka na uvedené 
činnosti, treba osloviť mailom Ing. Repáňa. 
Často sa stretol s tým, že výstupom bolo len 
mračno bodov a ostatné práce v ňom si ar-
chitekti robili sami, teda výstupom nebola 
žiadna mapa.
Ing. Balga: https://www.kgk.sk/infoblok/
ceny_gak_prac/kalkulacia_hodinovej_
sadzby_geodeta_a_kartografa/
Odpoveď Ing. Repáň: Uvedená tabuľka je 
spomenutá v úvodných častiach sadzobní-
ka, odporúča ju používať, keď sa inak práca 
nedá oceniť.
Ing. Uhlík: Reakcia na chyby v katastri pri 
PÚ.
Odpoveď Ing. Repáň: Pri vyhotovení PPU na-
chádzame chyby v katastri, treba ich spísať 
a žiadať príslušný kataster na odstránenie 
chýb.
Ing. Hudec následne ukončil diskusiu a odo-
vzdal slovo Ing. Réke Matouškovej, predsed-
níčke volebnej komisie.

K bodu 11 – pokračovanie:
Ing. Matoušková konštatovala správnosť 
priebehu volieb a hlasovaní v súvislos-
ti s voľbou do orgánov KGaK pre funkčné 
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obdobie 2021 – 2023. Vyhlásila výsledky 
online volieb do orgánov KGaK konaných 
09.04.2021 aplikáciou HLASOVANIE s taj-
ným spôsobom hlasovania.

Dozorná rada 
predseda 
Ing. Vladimír Vázal – 345
členovia 
Ing. Richard Škúci – 321; Ing. Vladimír Vá-
zal – 312; Ing. Vladimír Nechuta – 310; Ing. 
Kamila Krigovská – 309; Ing. Renáta Šrám-
ková – 307
 
Disciplinárna komisia
predseda 
Ing. Miloš Jacko, PhD. – 346
členovia 
Ing. Jozef Pobjecký – 283; Ing. Miloš Jacko, 
PhD. – 267; Ing. Zuzana Uhrinová – 266; 
Ing. Eugen Leitmann – 237; Ing. Marek Raj-
niak – 237; Ing. Michal Hrčka, PhD. – 236; 
Ing. Pavol Dibdiak – 210; Ing. Bobíková Dia-
na, PhD. – 203; Ing. Ivan Paulen – 203; Ing. 
Peter Lužák – 171
 
Predstavenstvo
predseda 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – 359
podpredseda 
Ing. Peter Repáň – 364
členovia 
Ing. Peter Repáň – 327; prof. Ing. Alojz Ko-
páčik, PhD. – 311; Ing. Anna Holá – 290; 
Ing. Martina Bušniaková – 272;
Ing. Miroslav Hudec – 256; Ing. Štefan Na-
gy – 227; Ing. Andrej Gargalovič – 204; Ing. 
Martin Ondriaš – 192; Ing. Andrej Kubík – 
189; Ing. Jozef Piroha – 173; Ing. Michal 
Kráľ – 171; Ing. Ján Huba – 164; Ing. On-
drej Kozlovský – 160

Ing. Hudec: Odovzdal slovo novozvolenému 
predsedovi predstavenstva KGaK.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.: Poďakoval 
za dôveru pri odovzdávaní hlasov, za hojnú 
účasť a za trpezlivosť. Poďakoval všetkým 
členom, ktorí pracovali v predchádzajúcich 
obdobiach v orgánoch KGaK, najmä Ing. Já-
novi Hardošovi za jeho veľmi kvalitnú a ak-
tívnu propagáciu KGaK doma i v zahraničí. 
Poďakoval aj všetkým, ktorí už nekandidova-
li do orgánov KGaK. Vyjadril radosť z toho, 
že do orgánov sa dostali noví členovia, čo 
svedčí, že KGaK má veľmi dobrú základňu.
Skúšobná a autorizačná komisia sa nevolí, 
ale je vymenovaná, preto požiada Ing. Luká-
ča, podpredsedu SAK, aby pripravil návrh.
KGaK bude i naďalej úzko spolupracovať 
s ÚGKK SR, KPÚ, ZZGAK vo všetkých ob-
lastiach v prospech celej sféry geodetickej 
praxe.
Vyzdvihol fakt, že hoci nás pandémia ovplyv-
nila v rôznych oblastiach, ukázalo nám to 
nové možnosti. Konkrétne sme dnes ma-
li možnosť zúčastniť sa historicky 1. ONLI-
NE VZ aj ONLINE hlasovania. Technika na 
začiatku zlyhávala, ale nakoniec sme všet-
ko úspešne zvládli, máme teda novú skúse-
nosť do praxe. Pokúsime sa ju zapracovať 
tak, aby zefektívnila naše činnosti, nie však 
na úkor osobných stretnutí, regionálnych 
stretnutí, VZ, Geodetických dní...
Ing. Hudec poďakoval novému predsedovi 
predstavenstva prof. Ing. Alojzovi Kopáčiko-
vi, PhD. za príhovor.

K bodu 13:
Ing. Hudec vyzval Ing. Repáňa na prezentá-
ciu uznesení VZ v zastúpení predsedníčky 
návrhovej komisie Ing. Bušniakovej. Uzne-
senia VZ 2021 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Ing. Hudec vyzval členov na možné doplnenie 

alebo opravy formou ZOOM-chatu. Nebol po-
daný žiadny návrh. Následne Ing. Hudec otvo-
ril hlasovanie o prednesených uzneseniach.
O prednesených uzneseniach sa hlasovalo 
cez HA:
Hlasovanie: za 287, proti 1, zdržal sa 3
Uznesenie VZ KGaK konanom 09.04.2021 
bolo schválené.

K bodu 14:
Ing. Hudec vyzval na záverečné slovo 
a uzavretie rokovania VZ KGaK nového pred-
sedu predstavenstva KGaK prof. Ing. Alojza 
Kopáčika, PhD.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. poďakoval 
všetkým, ktorí pripravili toto VZ, osobitne 
predsedajúcim Ing. Repáňovi a Ing. Hude-
covi, pracovníčkam kancelárie pod vedením 
Ing. Geisseovej, ako aj tímu pána Galambo-
ša, ktorí sa v réžii starali o technickú stránku 
hlasovania.
Tradične sa VZ končievalo želaním šťastnej 
cesty domov, ale toto VZ je výnimočné tým, 
že pravdepodobne všetci účastníci ho sle-
dujú z pohodlia domova. S prianím zdravia 
a úspechov všetkým do ďalších činností ro-
kovanie VZ ukončil.

K bodu 17: 
Prílohy
1.  Správa o činnosti Komory za uplynulé 

obdobie
2.  Správa o činnosti skúšobnej a autori-

začnej komisie
3.   Správa o činnosti disciplinárnej komisie
4.   Správa o hospodárení za rok 2020, au-

dit, účtovná závierka
5.   Revízna správa dozornej rady
6.   Návrh rozpočtu Komory na rok 2021
7.   Vystúpenie predsedu ÚGKK SR Ing. Mr-

vu – zverejnené na webovej stránke 
KGaK

8.   Výsledky online volieb do orgánov KGaK 
konaných 09.04.2021

9.   Zápis mandátovej komisie
10.  Uznesenie VZ Komory 2021
 
Zapísala 
Ing. Anna Holá 

Overovatelia zápisnice:
Ing. Martin Ondriaš, Ing. Vladimír Stromček

Fotografie z priebehu VZ KGaK vyhotovili: 
Ing. Ingrid Geisseová, Ing. Miroslav Hudec 
a Ing. Peter Repáň
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Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk alebo priamo na: info@geopriestor.sk a +421 907 821 224.

ná batéria na celodenné meranie. Veľkým prínosom 
je taktiež sledovanie GPS frekvencie L5, ktorá je bez 
akýchkoľvek príplatkov. GNSS prijímač prijíma všetky 
dostupné satelitné systémy – GPS, GLONASS, GALI-
LEO, BEIDOU, QZSS a SBAS. Stonex S990A podporu-
je taktiež možnosť prijímať korekcie Atlas v 3 rôznych 
konfi guráciách.

GNSS prijímač Stonex S990A obsahuje novú, vyso-
ko presnú multikonštelačnú anténu, výkonný vysielač 
UHF rádia a 4G LTE modem pre plne integrovanú ko-
munikáciu, kombinovanú s ľahkým a moderným dizaj-
nom. Spolu s modernou kontrolnou jednotkou Stonex 

SH5A s ABCD klávesnicou alebo tabletom Stonex 
UT12P s výkonným poľným softvérom Stonex Cube-
-A, poskytuje naozaj výkonné riešenie pre každoden-
nú geodetickú prax za veľmi priaznivú cenu.

GNSS prijímač je možné plne nastavovať a ovládať po-
mocou smartfónu cez Wi-Fi rozhranie. Budete mať na-
pr. statické merania plne pod kontrolou (priame na-
stavenie výšky prístroja, čísla bodu, elevačnej masky 
atď.) bez potreby disponovať kontrolnou jednotkou. 
Wi-Fi prináša aj možnosť prepojenia prijímača s iným 
GIS zariadením, čím získate napr. tablet s centimetro-
vou presnosťou.

Talianska spoločnosť Stonex priniesla vo svojom por-
tfóliu na trh novinku – GNSS prijímač Stonex S990A, 
ktorý predstavuje ďalšiu generáciu osvedčeného 
GNSS prijímača. Nový model prináša malé kompaktné 
telo, s možnosťou merať s náklonom až do 60°. Sa-
mozrejmosťou je vstavaný 4G (LTE) modem a výkon-

Profesionálny GNSS prijímač Stonex S990A

Ak sa o Lidarette chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na 0903 443 981, alebo napíšte na info@lidaretto.com. Viac informácií nájdete aj na www.lidaretto.com.

Mobilný skenovací systém Lidaretto si nachádza 
čoraz viac užívateľov aj medzi slovenskými 
geodetmi. Rýchlosť a pohodlnosť, s akými možno 
naskenovať veľký rozsah územia, z neho robí veľmi 
efektívne riešenie pri mapovaní ulíc, cestných 
líniových stavieb, ale aj veľkých plošných celkov, 
napr. pri pozemkových úpravách.

Každá aplikácia si vyžaduje špecifi cký prístup 
a Lidaretto so svojím multiplatformovým riešením 
umožňuje fl exibilne si zvoliť, či namontujete skener 
na auto, dron, alebo ho budete niesť na chrbte.

Mobilné mapovanie pomocou lidarov je technológia 
budúcnosti, ktorú môžete so systémom Lidaretto 
používať už teraz.

mi 

er 

gia 

Lidaretto 
– efektívny nástroj pre nový spôsob geodetického mapovania
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Ďalšie informácie o Androidovom kontroléri FC-6000A a softvérovom riešení Magnet Construct, ako aj o ostatných riešeniach značky Topcon 
vám radi sprostredkujeme: SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Spoločnosť Surveye, s.r.o., ako autorizovaný zástup-
ca značky Topcon na Slovensku predstavuje najnovší 
odolný tablet pracujúci na rastúcej platforme Android.
Výkonný, univerzálne použiteľný a odolný. Taký je no-
vý kontrolér FC-6000A. Navyše prináša vysokú rých-
losť spracovania potrebnú pre väčšie súbory a pro-
jekty, bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo v te-
réne. V spolupráci s výkonným softvérovým riešením 
Magnet Construct v aktuálnej verzii 5.0 je pripravený 
splniť náročné požiadavky na dnešnej modernej stav-
be alebo katastrálnom projekte. FC-6000A môže byť 
použitý na ovládanie robotickej totálnej stanice, GNSS 
prijímača, ich kombinácie (Hybrid) alebo pre iné sof-
tvérové aplikácie požadujúce vysoký výkon v prostre-
dí Android OS.

Nový poľný počítač FC-6000A s Androidom

Kontrolér FC-6000A má jasný displej s výbornou čita-
teľnosťou na priamom slnku, vynikajúci výpočtový vý-
kon, integrovaný 4G LTE modem, a tiež zabudovaný 

Fotogrametrická kamera DJI Zenmuse P1

DJI Zenmuse P1 si môžete u nás vyskúšať už teraz, prípadne nás požiadajte o zaslanie vzorových dát!
Ofi ciálne zastúpenie DJI Enterprise pre Slovenskú republiku: 3gon Slovakia s.r.o. www.3gon.eu info.sk@3gon.eu

Novinka od DJI je vytvorená na rozsiahle letecké snímkovanie a fotogrametriu 
vo vysokej kvalite. Zenmuse P1 je full-frame kamera s vymeniteľnými objektívmi 
(24/35/50mm), a vysokým rozlíšením až 45 MPx. V kombinácii s dronom DJI Mat-
rice 300 RTK je schopná zosnímať plochu až 3 km2 za 40 minút letu (1 batéria 
dronu M300RTK). Senzor dokáže fotografovať každých 0,7 sekundy. Kamera je 
synchronizovaná s modulom RTK, takže každý obrázok je vybavený metadátami 
potrebnými pre vašu fotogrametrickú misiu.

Snímkovanie so Zenmuse P1 je mimoriadne efektívne, v režime Smart Oblique 
Capture sa kamera počas letu otáča a sníma terénny obraz zo všetkých uhlov pre 
následné vytvorenie 3D modelu. Na okrajoch zachytenej oblasti fotoaparát sníma 
len potrebné snímky, čo šetrí 20 – 50 % času spracovania. Okrem tohto režimu 
môžete použiť špeciálne režimy pre:

• 2D ortomozaiku,
• podrobný 3D model,
• zobrazovanie vertikálnych konštrukcií a ich modelovanie s presnosťou na 

milimetre,
• sledovanie mapovania v reálnom čase prostredníctvom DJI Terra,
• automatické kopírovanie profi lu terénu pre pravidelné skenovanie.

predný a zadný fotoaparát na zaznamenanie fotogra-
fi ckých poznámok k meranému bodu.
Z dostupného príslušenstva môžeme uviesť externú 
klávesnicu alebo dokovaciu stanicu, ktoré posúvajú 
možnosti využitia FC-6000A ešte ďalej.

Hlavné vlastnosti:
• Android 9 OS,
• integrovaný GNSS prijímač,
• vysoká odolnosť IP68 a MIL-STD-810G,
• procesor Qualcomm® Snapdragon™ Octa-core 

Kryo™ 260,
• vysoký grafi cký výkon,
• Bluetooth, WiFi, USB,
• 6GB RAM a 64GB pamäť.

FC-6000A: Nový kontrolér s Androidom pre všetky geodetické terénne práce
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Viac informácií nájdete na: www.geoteam.sk , www.geomax-positioning.com alebo obchod@geoteam.sk

Výrobca geodetických prístrojov od fi rmy Geomax sa sna-
ží priniesť mnoho nového. V posledných rokoch sa okrem 
hardvéru zameriaval hlavne na softvér, ktorý bude uľah-
čovať prácu v teréne, aby mohla byť čo najefektívnejšia 

a prehľadná. Softvér, ktorý ušetrí čas, peniaze a zároveň 
sa práca s ním dá ľahko naučiť. X-PAD Ultimate Android 
ma veľa nových modulov. Jednou z nových platforiem je 
webové cloudové riešenie X-PAD 365 ,ktoré meranie po-
súva na inú úroveň. X-PAD 365 umožňuje merať a praco-
vať aj viacerým užívateľom naraz na jednej zákazke v te-
réne, čím sa zvyšuje efektivita práce. Zároveň poskytuje 
merané a zberané dáta priamo v reálnom čase do kance-
lárie, ktoré sa neustále môžu aktualizovať, či už zo stra-
ny kancelárie alebo zo strany pracovných tímov z terénu. 
Obmedzenie je na päť užívateľov a na cloudový pracovný 
priestor 100GB, ktorý manažuje jeden správca. Takto sa 
vám sprehľadní manažovanie projektu. Zároveň na lepšiu 
koordináciu medzi pracovnými tímami môžete použiť ko-
munikačný prostriedok X-CHAT, ktorý je súčasťou softvé-
rového riešenia. Zároveň sa už nemusíte báť, že stratíte 
svoje namerané dáta, alebo prácu na projekte, lebo všet-
ko je automaticky zálohované, prípadne sa dajú zvoliť zá-
lohy aj manuálne, ako vám to vyhovuje.

Nové softvérové riešenia X-PAD 365 

Viac informácií alebo bezplatné predvedenie získate v našom tíme: 
Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava, Tel: +421 918 868 633, obchod@geotronics.sk

Moderná kontrolná jednotka Trimble TSC5

Moderná z každého uhla pohľadu
Nahrádza najpredávanejšiu kontrolnú jednotku Trimble 
TSC3. Trimble TSC5 prešla viacerými vylepšeniami. Dispo-
nuje moderným operačným systémom Android 10. Môže-
te tak plnohodnotne využívať všetky aplikácie Google Play 

a cloudové služby. Rýchly prenos dát zaručuje integrovaný 
4G modem. Vďaka 2.2 GHz procesoru, 4 GB RAM a 64 GB 
pamäti viete pracovať s veľkými dátami bez problémov. Vďa-
ka portu USB-C viete vykonávať nielen rýchly prenos dát do 
PC alebo na USB kľúč, ale aj nabíjanie zo siete či USB portu, 
napr. vo vašom aute. Slúži na ovládanie všetkých GNSS prijí-
mačov a totálnych staníc Trimble.

Efektívne meranie v teréne
Pri meraní oceníte nízku hmotnosť, plne podsvietenú numeric-
kú a QWERTY klávesnicu, 5-palcový displej s automatickým pri-
spôsobením jasu a batérie, s výdržou až 18 hodín. Okrem rých-
leho písania umožňuje aj plnohodnotné ovládanie najnovšieho 
softvéru Trimble Access 2021. Softvér je prispôsobený tak, aby 
ste v teréne nemuseli pri meraní využívať kapacitný displej. Mô-
žete tak merať aj za dažďa či v zime bez obmedzení. Efektivitu 
merania zvyšuje aj 12 funkčných kláves. Každú klávesu si viete 
nastaviť na spustenie obľúbených funkcií. Môžete sa tak rýchlo 
prepínať medzi meraním a vytyčovaním, jedným klikom si spustiť 
výpočet bodu, referenčnú priamku, kontinuálne meranie, export 
či 13MP fotoaparát s bleskom.

Softvér Trimble Access 2021
Trimble ponúka softvér Trimble Access vždy v plnej verzii. 
Nájdete v ňom všetky metódy merania, vytyčovania, COGO 
výpočtov, referenčnú priamku, transformácie a rôzne expor-
ty. Nie sú potrebné ďalšie investície. To všetko v prehľadnom 
menu v slovenčine. Softvér Trimble Access 2021 prináša 
v kombinácii s modernými kontrolnými jednotkami Trimble 
viacero výhod. Ovládanie cez fyzickú klávesnicu a rýchle 
spúšťanie funkcií. Displej je rozdelený na dve časti – na jed-
nej časti je zobrazená mapa a na druhej činnosť, ktorú vyko-
návame. Máte tak prehľad o správnosti svojho merania, vie-
te si bez prepínania rýchlo vyberať body na vytyčovanie ale-
bo body na výpočet neprístupného bodu, či body referenčnej 
priamky. Novinkou je možnosť pripojiť si ako podklad online 
WMS mapy, ako kataster či ortofotomapa. Vďaka vysokému 
výkonu kontrolných jednotiek Trimble pracuje s veľkými 3D 
mapami či dokonca s mračnom bodov. Všetko od importu 
po export vykonáte v tomto softvéri. Dáta viete rýchlo zdie-
ľať pomocou cloudovej služby Trimble Connect alebo pomo-
cou cloudových služieb Google alebo napojením priamo na 
váš server.
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Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné 
akcie pre svojich členov na aktuálne odbor-
né témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia T: priebežne

Bohužiaľ od marca 2020 nebolo možné or-
ganizovať žiadne prezenčné odborné akcie 
alebo regionálne stretnutia s odbornou nápl-
ňou v dôsledku pretrvávajúcej pandémie CO-
VID-19, okrem kurzu pre adeptov na skúšky 
AGaK a záujemcov z radov členov Komory, 
ktorý organizovala Katedra geodézie Staveb-
nej fakulty STU v Bratislave online formou.
 

Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o Komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia 
orgánov Komory a predsedovia odborných 
komisií T: predbežne

Od posledného zasadania predstavenstva sa 
uskutočnili na ÚGKK SR 2 online zasadania 
(16.03. a 22.03.2021), na ktorých sa spres-
ňovalo pôsobenie hosťujúcich AGaK. Zákon 
sa dostal do predbežného pripomienkové-
ho konania. Úrad vlády SR predložil námiet-
ky k ustanoveniam zahraničných GaK. Záver: 
hosťujúci AGaK budú v registri, nebudú po-
vinne členmi KGaK, nebudú mať možnosť vo-
liť a byť volení. Účasť hosťujúcich AGaK v SR 
je dočasná. Ing. Hardoš spracoval povinný 
test proporcionality novonavrhovaného záko-
na o Komore (forma dotazníka, ktorý posu-
dzuje Ministerstvo hospodárstva SR), ktorý 
bol odoslaný Mgr. Šoltýsovej na ÚGKK SR.
Predpokladá sa, že zákon by mohol byť po-
sunutý do mimorezortného pripomienkové-
ho konania v 2. kvartáli 2021.
 

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

Informácie z online zasadania predstavenstva KGaK 
25.03.2021

Rôzne

Povinnosť číselne určovať priebeh hraníc 
zvyškových parciel
Ing. Holá: Stretnutie k otázke povinnosti čí-
selne určovať priebeh hraníc zvyškových 
parciel na pôde ÚGKK SR sa z dôvodu ak-
tuálnej pandemickej situácie neuskutočnilo.

Čerpanie Sociálneho fondu solidarity 
(SFS)
Ing. Geisseová – V tomto období sú evido-
vané ďalšie úmrtia členov Komory, Ing. Ján 
Kamenský, 15.03.2021, vo veku 68 ro-
kov. Oneskorene kancelária Komory evidu-
je úmrtie člena KGaK Ing. Jozefa Fašianga, 
09.11.2020, vo veku 90 rokov.
Z tohto dôvodu Ing. Geisseová predkladá 
predstavenstvu návrh na čerpanie prostried-
kov pre ich rodiny.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500 eur/člen.

Uznesenie 27/2021 Z č. 2/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociál-
neho fondu solidarity rozhodlo o fi nančnej 
podpore pre rodiny zomrelých členov Ko-
mory príspevkom na úhradu pohrebných 
nákladov.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Zoznam predplatených noriem STN
V zmluve medzi KGaK a ÚNMS SR o sprí-
stupnení služby STN-online s možnosťou 
čítania, prenosu textu alebo grafi ky a tlače 
slovenských technických noriem užívate-
ľom k súboru vybraných STN v elektronic-
kom formáte PDF pre ďalšie obdobie je sta-
novená výška úhrady za poskytovanie prí-
stupov stanovená v sume 5 198,00 eur pre 
350 užívateľov.
Doplnenie ďalších noriem do existujúceho 
zoznamu na základe požiadaviek zo strany 
členskej základne STN 27 0142. Žeriavy 

a zdvíhadlá. Skúšanie, STN 736133 STAV-
BA CIEST, STN EN 13036-6 (736171) ME-
RANIE ROVNOSTI PROFILOV.

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie
Disciplinárna komisia vydala 08.02.2021 
51 rozhodnutí vo veci nesplnenia vzdeláva-
nia AGaK za obdobie 2017 – 2019. Udelila 
26 zamietnutí návrhu na začatie DK a 25 po-
kút. Do kancelárie KGaK sú doručované od-
pory dotknutých členov KGaK (4 ks), ktorými 
sa bude predstavenstvo následne zaoberať.

Pracovná skupina pre nový zákon 
o geodézii a kartografi i
Z ÚGKK SR bola prijatá žiadosť o delegova-
nie zástupcov KGaK do pracovnej skupiny 
k tvorbe nového alebo novelizovaného záko-
na o geodézii a kartografi i.
Navrhovaní zástupcovia Komory: prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD, Ing. Miroslav Hudec, 
Ing. Ján Hardoš, Ing. Vladimír Uhlík (zároveň 
aj za ZZGaK), Ing. Jozef Kožár (zároveň aj za 
ZZGaK ).

Mandátny certifi kát
Registračnej autorite (RA) bola odoslaná vi-
zualizácia elektronického podpisu geomet-
rického plánu, ako je dohodnutá s ÚGKK 
SR. V samotnom mandátom certifi káte, ako 
aj v podpise v elektronickom dokumente, 
okrem mena a čísla od NBÚ (1214) požadu-
jeme aj registračné číslo oprávnenia a roz-
sah oprávnenia podľa daného paragrafu. RA 
potvrdila doplnenie všetkých doplnkových 
údajov, ktoré potrebujeme evidovať pre po-
treby Úradu. Podpis bude vizualizovaný na 
GP. Predpokladaná platnosť certifi kátu by 
mala byť minimálne tri roky. Vydávanie cer-
tifi kátov je predbežne navrhnuté riadiť a or-
ganizovať v kancelárii Komory, bude však 
posúdená administratívna náročnosť aj v sú-
vislosti s ich odovzdávaním (s najväčšou 
pravdepodobnosťou osobne). Otázkou zo-
stáva obnovenie certifi kátu po uplynutí je-
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ho platnosti, či je potrebný nový certifi kát 
alebo sa len obnoví jeho účinnosť. Zároveň 
požiadal o spracovanie predbežnej cenovej 
ponuky.

Využitie výnimky zo zákona č. 222/2004 
o dani z pridanej hodnoty
Ing. Gargalovič – z dôvodu prebiehajúcich 
prác na veľkých PPÚ navrhuje osloviť, resp. 
vzniesť otázku MF SR k možnosti uplatne-
nia výnimky pre projektantov PÚ, keďže ide 
o službu štátu vo veľkom objeme.
Z: Ing. Gargalovič, Ing. Repáň
 
Plán odborných podujatí 2021
Ing. Stromček navrhuje spracovať plán on-
line odborných podujatí pre rok 2021. V tej-
to súvislosti potvrdzuje predbežne rezer-
vovaný termín pre 28. SGD 04. – 05. 11. 
2021 v Žiline.
Ing. Repáň informoval o zorganizovaní 
školenia MPaRV SR pre projektantov PÚ 
26.02.2021.
Prof. Kopáčik informoval o Working We-
ek 2021 (FIG), ktorý bude prebiehať online 
formou 20. – 25.06.2021. Vložné je stano-
vené pri registrácii do 03.05.2021 vo výš-
ke100 eur, je možné informovať aj členov 
KGaK.
 

Valné zhromaždenie 2021

Termín online VZ 09.04.2021.
Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení hro-
madných akcií predstavenstvo odsúhlasilo 
online formu zasadania VZ. Komora oslovi-
la na spracovanie cenovej ponuky 5 spoloč-
ností, ktoré ponúkali možnosti živého preno-
su konferencie. Väčšinou ponúkali rovnakú 
osvedčenú platformu ZOOM na prenos za-
sadania. Na konečné rozhodnutie však bol 
dôležitý systém pre hlasovanie a voľby, kto-
rý by spĺňal podmienky volebného poriadku 
komory. Výber sa zúžil na 3 fi rmy. So všetký-
mi prebehli osobné rokovania a následne sa 
uskutočnil konečný výber.
Predstavenstvo rozhodlo spolupracovať 
s fy JEFAudio, pričom prenos sa uskutoční 
z hotela ParkInn Bratislava. Vhodné by bo-
lo, keby sa prednášajúci zúčastnili rokova-
nia osobne.
Technická skúška prebehne 08.04.2021 
cca o 16.00 hod, odporúča sa pripojiť a vy-
skúšať technické spojenie a hlasovací sys-
tém všetkým členom.

Rokovanie prebehne na 2 paralelných sys-
témoch – platforma Zoom (konferencia), 
kde je evidovaný počet pripojení informatív-
ny pre zistenie uznášaniaschopnosti online 
VZ a všetky ostatné hlasovania a voľby budú 
prebiehať v aplikácii Hlasovanie (cez PIN). 
Aplikácia Hlasovanie zabezpečuje tajné hla-
sovanie a umožňuje aj nastavenie potreb-
ných mandátov. Systém umožňuje nastaviť 
počet volených kandidátov podľa nášho za-
dania – volebného poriadku, čím sa eliminu-
jú neplatné hlasovania. Možnosti otázok pre 
hlasovanie a zoznam kandidátov k voľbám 
dodáme technikom v dostatočnom predsti-
hu.
Prihlásenie bude možné prostredníctvom 
linku, alebo po zadaní prihlasovacích úda-
jov.
Predstavenstvo odsúhlasilo osloviť inzeren-
tov a sponzorov na možnosť ich prezentácie 
počas prestávok.

Voľby
Hlasovacia online aplikácia umožňuje aj na-
stavenie mandátov podľa splnomocnení. 
Kancelária preverí, či doručené splnomoc-
nenia spĺňajú náležitosti volebného poriad-
ku.
Na sprehľadnenie hlasovania je navrhnuté 
hlasovať samostatne o predsedoch, pod-
predsedovi a následne o členoch do jednot-
livých orgánov Komory.
Predstavenie kandidátov – predstavenstvo 
rozhodlo, že kandidáti sa nebudú prihlaso-
vať online, aby sa vylúčili prípadné technic-
ké komplikácie a zdržania, ale ich životopis 
bude spracovaný do prezentácie, ktorá bu-
de zobrazená a moderátor ho súčasne pre-
číta. Pri otázkach na konkrétneho kandidá-
ta cez chat, bude následne kandidát aktívne 
pripojený, aby mohol na otázku odpovedať. 
Voľby budú prebiehať vždy po predstavení 
príslušných kandidátov. Navrhovanú dĺžku 
konkrétnej voľby, cca 5 min, bude riadiť mo-
derátor. Výsledok volieb sa všetkým zobra-
zí na určitý čas. Defi nitívne výsledky volieb 
so zvolenými členmi orgánov Komory s poč-
tami získaných hlasov bude prezentovať po 
ukončení volieb predseda volebnej komisie.
Predstavenstvo odsúhlasilo odoslanie zo-
znamu kandidátov s údajmi defi novanými 
v hlasovacích lístkoch podľa volebného po-
riadku krátkou správou členom Komory eš-
te pred konaním VZ, aby si vedeli už v pred-
stihu vybrať komu odovzdajú svoj hlas pri 
online hlasovaní.
 

Program
1.  Otvorenie. 
2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie, voľba overovateľov zápisu. 
3.  Správa o činnosti Komory za uplynulé 

obdobie. 
4.  Správa o činnosti skúšobnej 

a autorizačnej komisie. 
5.  Správa o činnosti disciplinárnej 

komisie. 
6.  Správa o hospodárení za rok 2020, 

audit, účtovná závierka. 
7.  Revízna správa dozornej rady. 
8.  Návrh rozpočtu Komory na rok 2021. 
9.  Vystúpenie predsedu ÚGKK SR. 
10. Diskusia. 
11. Predstavenie kandidátov, voľby do 

orgánov Komory. 
12. Diskusia. 
13. Uznesenie. 
14. Záver.  

Vedením online valného zhromaždenia pred-
stavenstvo poverilo Ing. Petra Repáňa, Ing. 
Miroslava Hudeca.
Členovia predstavenstva sa uzniesli na na-
sledujúcich návrhoch na voľby do mandá-
tovej, návrhovej, volebnej komisie, na voľbe 
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, ktoré 
budú predložené na schválenie na valnom 
zhromaždení:
 
Mandátová komisia: 
Ing. Miroslav Hudec – predseda
Ing. Branislav Schuster, 
Ing. Zuzana Uhrinová – členovia

Návrhová komisia: 
Ing. Martina Bušniaková – predsedníčka
Ing. Vladimír Hanínec, 
Ing. Peter Repáň – členovia

Volebná komisia: 
Ing. Réka Matoušková – predsedníčka
Ing. Ľubomír Bulla, 
Ing. Zoltán Gasparik, 
Ing. Jozef Kožár, 
Ing. Pavel Verešpej – členovia

Overovatelia zápisu: 
Ing. Martin Ondriaš, Ing. Vladimír Stromček

Zapisovateľka: Ing. Anna Holá
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Návrhy predstavenstva na hlasovanie 
na VZ:

1.  Predstavenstvo predkladá VZ návrh zní-
žiť minimálny počet bodov (kreditov) pre 
vzdelávacie obdobie 2020 – 2022 zo 60 
na 20.
Zdôvodnenie: Vzhľadom na situáciu spô-
sobenú pandémiou COVID19 nebolo mož-
né v r. 2020 a v r. 2021 uskutočniť väčšinu 
vzdelávacích akcií.

2.  Predstavenstvo predkladá VZ návrh na 
úpravu schváleného SFS: Doplniť § 4 Pou-
žitie fondu o bod (6) Príspevok z fondu sa 
vypláca v zmysle pravidiel Sociálneho fon-
du solidarity z členských príspevkov. Zdô-
vodnenie: Vzhľadom na evidenciu prostried-
kov prijatých do SFS v rámci členského prí-
spevku je potrebné na základe odporúčania 
auditorov jednoznačne zadefi novať aj čerpa-
nie – použitie prostriedkov SFS z členských 
príspevkov.

Ročná účtovná závierka
 
Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 
2020:
Výnosy  – 176 382,70 eur
Náklady  – 153 485,45 eur 
 
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 bol 
spracovaný audítorskou spoločnosťou SI-
SA auditing spol. s r.o. 28.09.2020. Výsled-
kom vykonaných prác bolo vydanie sprá-
vy audítora. Podľa názoru fy SISA auditing 
spol. s r. o. účtovná závierka poskytuje prav-
divý a verný obraz fi nančnej situácie KGaK 
k 31.12.2019 a výsledok jej hospodárenia 
za daný rok je v súlade so zákonom o účtov-
níctve.

Daňové priznanie
V zmysle zákona o dani z príjmov, Komora 
geodetov a kartografov je daňovník, kto-
rý nie je založený alebo zriadený na podni-
kanie. Táto osobitosť spočíva vo vymedzení 
príjmov, ktoré sú u tohto okruhu daňovníkov 

zdaňované. Predmetom dane podľa § 12, 
ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je do-
siahnutý zisk.

Hospodársky výsledok zo zdaňovanej podni-
kateľskej činnosti: 1 934,36 eur
Účtovníčka KGaK Ing. Monika Hanzenová 
odporúča Komore v tomto roku si uplatniť 
odpočet daňovej straty z minulosti – zaúč-
tovanie strát z roku 2018, 2019 so ziskom 
v rokoch 2007 – 2011.
Predstavenstvo uvedené odsúhlasuje.
– HV v roku 2020 po odpočítaní straty: 

0,00 eur
– zostávajúca časť na odpočet 

do budúcna: – 5 475,75 eur
– daň 21 %: 0,00 eur
KGaK podala daňové priznanie k dani z príj-
mov právnickej osoby na Daňový úrad Brati-
slava v zmysle zákona do 31.03.2021. Da-
ňové priznanie vypracovala účtovníčka Ing. 
Monika Hanzenová.
 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie z online zasadania predstavenstva KGaK 
20.05.2021

Uznesenie 1/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK rozhodlo o zrušení 
uznesení priebežného charakteru z minu-
losti, ktoré sa už ďalej nebudú evidovať. 
Z: Ing. Geisseová T: Ihneď

Na základe predloženej evidencie uznese-
ní z predchádzajúcich zasadaní boli všetky 
uznesenia splnené a uznesenia priebežné-
ho charakteru sú plnené na základe ulože-
ných uznesení valným zhromaždením ale-
bo sú evidované v činnosti orgánov, resp. 
komisií Komory. Predstavenstvo KGaK nee-
viduje nesplnené uznesenia.
 

Vymenovanie členov Skúšobnej 

a autorizačnej komisie KGaK

 
Po diskusii k navrhovaným členom Skúšob-
nej a autorizačnej komisie predstavenstvo 
pristúpilo k tajnému hlasovaniu cez online 
formulár.
Skúšobná a autorizačná komisia bola vyme-
novaná v zložení:

Predseda: 
Ing. Štefan Lukáč 

Podpredseda: 
Ing. Jozef Kožár 

Členovia: 
Ing. Karol Ďungel, 
Ing. Martin Kubanka, 
Ing. Imrich Lipták, PhD., 
Ing. Martin Prvý, 
Ing. Branislav Droščák, PhD. 
– nominant ÚGKK SR.

Valné zhromaždenie 2021 – zhodnotenie VZ, 

úlohy uložené orgánom KGaK

 
Predstavenstvo berie na vedomie informá-
ciu o priebehu VZ KGaK 2021 a reakcie čle-
nov na priebeh VZ KGaK. Konštatovalo, že 
celkovo prevláda spokojnosť so zorganizo-
vaním online VZ.
 

Uznesenie 2/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK prerokovalo priebeh val-
ného zhromaždenia a prijaté uznesenie VZ.

Úlohy uložené predstavenstvu:
bod 4 – Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vy-
plývajúce z dohôd o spolupráci uzatvore-
ných s partnerskými organizáciami. 
Predseda KGaK pripraví informáciu na spo-
ločné rokovanie orgánov Komory.
bod 5 – Zabezpečiť prípravu a realizáciu 28. 
slovenských geodetických dní v roku 2021.
Rokovanie predstavenstva KGaK 
20210520, bod 8.
bod 6 – Zabezpečiť účasť KGaK na práci 
a riadení FIG a CLGE.
Prijaté uznesenie na zasadaní predstaven-
stva KGaK 20210128.
bod 7 – Napomáhať začleneniu odborných 
geodetických činností zo štátnej do súk-
romnej sféry pre zlepšenie hospodárskej 
pozície geodeta na trhu práce.
Predložiť návrh tém, ktoré budú prerokova-
né na spoločnom zasadaní s ÚGKK SR.
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Uznesenie 3/2021 Z č.3/2021

Úlohy uložené orgánom KGaK valným zhro-
maždením:
Vypracovať obsahový a časový plán práce 
na rok 2021.  
Predstavenstvo KGaK poveruje predsedov 
orgánov KGaK vypracovať plán činností na 
rok 2021 na spoločné rokovanie orgánov 
Komory.
Pravidelne informovať členov Komory 
o svojich aktivitách.
Predstavenstvo KGaK ukladá zverejniť plá-
ny činnosti orgánov KGaK na webe Komo-
ry a priebežne informovať predsedu KGaK 
o svojej činnosti, najmä k termínu regionál-
nych stretnutí.

Plán činnosti P-KGaK, plány činnosti orgánov 

KGaK

Uznesenie 4/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK schvaľuje plán čin-
nosti na obdobie od VZ 2021 do VZ 2022.

Uznesenie 5/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK schvaľuje regionál-
nych zástupcov KGaK: Ing. Miroslav Hudec 
– BA, Ing. Anna Holá – TT, TN, Ing. Martin 
Ondriaš – NR, Ing. Andrej Kubík – ZA, Ing. 
Martina Bušniaková – BB, Ing. Peter Repáň 
– PO, Ing. Andrej Gargalovič – KE.

Predstavenstvo KGaK ukladá členom pred-
stavenstva a členom orgánov KGaK ak-
tualizovať návrhy pre ad hoc komisie do 
28.05.2021.

Príprava spoločného zasadania orgánov 

KGaK

Termín spoločného rokovania orgánov 
KGaK a zástupcov ÚGKK SR bol stanovený 
na 17. – 18. 06.2021.
Predstavenstvo KGaK ukladá členom pred-
stavenstva a predsedom orgánov poslať 
návrhy tém na spoločné rokovanie do 
26.05.2021.

Zákon o KGaK, harmonogram úpravy doku-

mentov KGaK – informácia 

Členovia predstavenstva dostali kompletný 
materiál návrhu nového zákona o Komore. 

Materiál je pripravený do medzirezortného 
pripomienkového konania. Výsledný návrh 
zákona je výsledkom diskusií a spoločným 
kompromisom s ÚGKK SR a zástupcami Le-
gislatívnej rady Úradu vlády SR. V septembri 
je plánované zákon predložiť do parlamen-
tu SR a účinnosť zákona je naplánovaná od 
01.01.2022.
Nové znenie zákona bude potrebné transpo-
novať do vnútorných dokumentov KGaK.
 
Uznesenie 6/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK vzalo na vedomie in-
formáciu o návrhu zákona o komore a ukla-
dá povinnosť pripraviť návrh znenia vnútor-
ných predpisov KGaK na septembrové za-
sadanie.

Príprava 28. SGD – informácia 

Ing. Stromček, predseda organizačného 
výboru, informoval o predbežných rokova-
niach s hotelom a rezervácii na termín: 04. 
– 05.11.2021. Program bol pripravený na 
minulý rok (v prílohe), bude potrebná jeho 
aktualizácia. Predseda ÚGKK SR potvrdil ga-
ranciu za oblasť ÚGKK SR. Na základe záuj-
mu je vhodné vytvoriť priestor pre diskusné 
fórum.

Uznesenie 7/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK berie na vedomie in-
formácie o doterajších prácach na organi-
zácii geodetických dní, navrhuje uskutoč-
niť 28. SGD a poveruje Ing. Stromčeka po-
kračovaním v ich príprave.

Zoznam odborných podujatí 2021 

Uznesenie 8/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK berie na vedomie 
predloženú informáciu o aktuálnom stave 
odborných aktivít a ukladá členom orgá-
nov, aby informovali kanceláriu KGaK o prí-
padných plánovaných aktivitách ostatných 
spoločností.
 

Rôzne

 
Predseda Redakčnej rady bulletinu KGaK 
Ing. Štefan Lukáč 
informoval o prebiehajúcich prácach na 2. 
čísle SGaK, ktoré vyjde do konca júna 2021. 

Prebieha lektorské konanie hlavných odbor-
ných článkov. Okrem 2 hlavných odborných 
článkov budú publikované všetky správy 
z VZ, z predstavenstva a krátke správy Ko-
mory.
 
Predseda Disciplinárnej komisie KGaK Ing. 
Miloš Jacko, PhD. 
informoval o prijatých odporoch k discipli-
nárnym rozhodnutiam.
Predstavenstvo KGaK diskutovalo o prija-
tých dôvodoch a vyjadreniach jednotlivých 
členov KGaK a následne hlasovalo o vyda-
ných rozhodnutiach.

Uznesenie 9/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK potvrdzuje vydané 
rozhodnutia Disciplinárnej komisie vo veci 
všetkých doručených odporov.
 
Denník Stavebné noviny
Na základe prijatej ponuky od vydavateľa 
denníka predstavenstvo KGaK nevidí význam 
zabezpečiť jeho distribúciu pre všetkých čle-
nov KGaK. Skôr je možné využiť priestor na 
príspevky Komory adresované SÚ.
 
Online dotazník členov k VZ KGaK
Od členov Komory je prijatých veľa podne-
tov – 260 respondentov.
Predseda predstavenstva pripraví materi-
ál, ktorý sa odprezentuje na spoločnom ro-
kovaní a následne sa spracovaný materiál – 
vyhodnotenie – pošle členom Komory krát-
kou správou.

Nová webová stránka KGaK
Ing. Geisseová prezentovala pripravený vi-
zuál novej stránky Komory, ktorý bude sprí-
stupnený členom predstavenstva bez re-
dakčného systému. Po zaslaní pripomie-
nok členov P-KGaK bude nová podoba web 
KGaK prezentovaná na spoločnom zasadaní 
orgánov KGaK.

Zmena sídla KGaK
Predseda P-KGaK predložil členom predsta-
venstva návrh na zmenu sídla kancelárie 
Komory.
Dôvody: nevyhovujúci režim parkovania, hy-
gienických zariadení v priestoroch budovy, 
obmedzený priestor na zasadanie orgánov 
– návrh na odpredaj alebo darovanie seda-
cej súpravy.
Podmienky pre nové priestory: rovnaké fi -
nančné podmienky, kvalitnejšie priestory, 
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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

lepšie možnosti parkovania v okolí, blízkosť 
diaľnice.
Požiadavka na využitie časti rezervy pred-
stavenstva na sťahovanie.
Návrhy nových priestorov budú predložené 
operatívne z dôvodu, že sťahovanie by malo 
prebehnúť v letných mesiacoch.

Mandátne certifi káty
Ing. Peter Repáň informoval o prijatí cenovej 

ponuky od fy Disig k vydávaniu mandátnych 
certifi kátov.
Požiadal aj nových členov predstavenstva 
o prezretie ponuky, ktorá by mala byť prero-
kovaná s ÚGKK SR na spoločnom rokovaní.

Uznesenie 10/2021 Z č.3/2021

Predstavenstvo KGaK sa v stanovenom ter-
míne vyjadrí k prijatej cenovej ponuke pre 
vydávanie mandátnych certifi kátov.
 

Sadzobník pokút
Ing. Miloš Jacko, PhD. predložil návrh na 
spracovanie nového sadzobníka pokút.
Prof. Kopáčik – na základe požiadavky práv-
nikov nový zákon o Komore stanovuje mini-
málnu a maximálnu sadzbu. Samozrejme, 
ak DK spracuje návrh sadzobníka, bude 
predložený do schvaľovacieho procesu.
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Informácie kancelárie KGaK

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 01. 03. 2021 do 01. 06. 2021

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1134 Ing. Ivana Teťáková A 23. 03. 2021

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 01. 06. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

826 Ing. Dana Gáboriková A 01. 03. 2021

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 01. 06. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1020 Ing. Iveta Kanuščáková A 16. 05. 2021

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 01. 06. 2021):

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

350 Ing. František Skušek C 15. 03. 2021

833 Ing. Dobromila Rolincová A 31. 03. 2021

378 Ing. Oto Svätojánsky B 30. 04. 2021

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

174 Ing. Ján Kamenský C 15. 03. 2021

576 Ing. Ján Mrosko B 31. 03. 2021

243 Ing. Ján Lištiak C 22. 05. 2021






