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Realization of selected geodetic
and cartographic activities in Slovakia
The article deals with legislation regarding realization and authorization of the selected geodetic and cartographic activities in Slovakia
and provides a definition and distribution of them. Further discusses the authorization of the selected geodetic and cartographic
activities by authorized surveyors and cartographers, who are associated in Chamber of Surveyors and Cartographers and also the
legalization of results of the selected geodetic and cartographic activities. Later shows brief information about Chamber of Surveyors
and Cartographers in Slovakia, its history and present activities.
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Úvod
Príspevok sa zaoberá právnymi predpismi, ktoré sa týkajú vykonávania a autorizácie vybraných geodetických
a kartografických činností na Slovensku, pričom popisuje ich definíciu a rozdelenie. Ďalej pojednáva
o autorizácii vybraných geodetických a kartografických činností prostredníctvom autorizovaných geodetov
a kartografov, ktorí sú členmi Komory geodetov a kartografov a tiež o ich úradnom overení. V druhej časti
poskytuje stručnú informáciu o Komore geodetov a kartografov na Slovensku, o jej histórii a súčasných
aktivitách.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti
Základný legislatívny rámec, podľa ktorého sa riadi výkon geodetických a kartografických prác na
Slovensku, tvoria nasledovné zákony:
• Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,
• Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
• Zákona NR SR č. 216/1995 o Komore geodetov a kartografov (ďalej len „komora“).
Zákon o geodézii a kartografii vo svojej tretej časti upravuje vykonávanie všetkých geodetických
a kartografických činností. Podľa § 5 spôsobilosť vykonávať ich má fyzická osoba, ktorá má úplné
vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie alebo úplné stredné geodetické a kartografické
vzdelanie, má tri roky praxe v odbore alebo právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa hore uvedené
podmienky.
V § 6 zákona o geodézii a kartografii sú vymenované vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa
ďalej delia na činnosti, ktorých výsledky sú preberané do štátnej dokumentácie, a ktorými sú:
a)
b)
c)
d)
e)

geometrické plány,
geodetické činnosti na pozemkové úpravy,
vytyčovanie hraníc pozemkov,
zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov preberaných do štátnych mapových diel nad 0,025
km2.
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Takzvanými ďalšími vybranými geodetickými a kartografickými činnosťami sú:
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel
s veľkou mierkou, v rozsahu nad 0,025 km2,
g) budovanie vytyčovacích sietí,
h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie
posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení,
i) meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola
geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia objektov
skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované
a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Autorizačné overenie
V § 6 a 7 zákon o geodézii a kartografii upravuje autorizáciu. Vybrané geodetické a kartografické činnosti
podľa § 6 písm. a), b), c), d) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, autorizačne overí fyzická
osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom odbore geodézia a kartografia, má päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických
a kartografických činnostiach, úspešne vykonala kvalifikačnú skúšku pred Úradom geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) a je členom komory.
Ďalšie vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. d), e), f), g), h), i) a j) autorizačne overí
fyzická osoba, ktorá má oprávnenie udelené podľa zákona o Komore geodetov a kartografov, ktorá
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, má päť rokov
odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, úspešne vykonala kvalifikačnú
skúšku pred skúšobnou komisiou komory a je členom komory.

Obr. 1. Ukážka oprávnenia Komory geodetov a kartografov pre autorizovaného geodeta a kartografa
Fig. 1. Sample authorization of the Chamber of Surveyors and Cartographers for authorized surveyor and cartographer
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Úradné overenie
Podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa
§ 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť overené aj okresným úradom.
Jedná sa o úradné overenie. Úradné overenie vykonáva v mene okresného úradu zamestnanec okresného
úradu v sídle kraja, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť od ÚGKK SR.
Podľa § 10 v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie
geodetických a kartografických činností, autorizačne overujú výsledky vybraných geodetických
a kartografických činností podľa § 6 zamestnanci, ktorým ÚGKK SR udelil osobitnú odbornú spôsobilosť.

Povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností
Podľa § 12, ods. 1 zákona o geodézii a kartografii sú fyzické a právnické osoby pri vykonávaní geodetických
a kartografických činností povinné najmä dodržiavať kvalitatívne podmienky, oznamovať nedostatky
týkajúce sa výsledkov poskytnutých zo štátnej dokumentácie, oznamovať nadobudnutie prvotných
materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok, vyžiadať súhlas
na použitie operátu kartografického diela a bezplatne odovzdať výtlačky vydaného kartografického.
Podľa § 12, ods. 2 sú fyzické a právnické osoby pri vykonávaní vybraných geodetických a kartografických
činností povinné najmä, vykonávať práce v záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
zabezpečiť ich autorizačné overenie, zabezpečiť číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí
v súčinnosti s okresným úradom a bezplatne odovzdať geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení
hraníc pozemkov, výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí, výsledky merania
alebo digitalizácie a zobrazenia objektov v rozsahu nad 0,025 km2.
Podľa § 14 fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti,
sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej
miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú
povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo
najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Obr. 3. Preukaz na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
Fig. 3. Identity card for entrance on foreign property

Obr. 3. Preukaz oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie
Fig. 3. Identity card authorizing to enter the state documentation
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Stručná informácia o Komore geodetov a kartografov, jej história a súčasné aktivity
V súčasnosti existuje v Slovenskej republike Komora geodetov a kartografov (ďalej len „komora“), ktorá je
zriadená podľa zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov zo dňa 19.10.1995 (ďalej
len „zákon“). Cieľom tejto kapitoly je popísať jej históriu, ktorá ukazuje hlboké historické korene komory,
siahajúce do polovice 19. storočia, a jej nezastupiteľné miesto v našej súčasnej spoločnosti. Komora
v súčasnosti vypĺňa priestor medzi praxou a orgánmi štátnej správy ako aj medzi praxou a odborným
školstvom. Pokrýva dohľad nad kvalitou vykonávaných prác a presadzuje uplatňovanie progresívnych
trendov pri realizácii geodetických a kartografických prác. Je vo významnej miere zodpovedná za kvalitu
geodetických služieb v investičnej výstavbe.

Z histórie inžinierskej komory
Prvom zmienkou o nejakej forme autorizovaných geodetov a kartografov bolo v roku 1860 konštituovanie
troch kategórií úradne zmocnených civilných technikov – civilní geometri, stavební inžinieri a architekti
v Rakúsko-Uhorsku nariadením štátneho ministerstva č. 268 z 11. decembra. Následne cisár František Jozef
vydal 10. januára 1913 zákon č. 3, ktorým sa zriaďujú inžinierske komory, citujem: „...aby bolo napomáhané
záujmom a aby bola chránená stavovská česť tohto povolania, budú zriadené inžinierske komory.“ [2].
Po vzniku prvej Československej republiky bola zriadená Inžinierska komora v Československu vládnym
nariadením č. 185 z 18. marca 1920. Civilní geometri v nej tvorili 30 % zo všetkých členov. Činnosť
civilných geometrov pozostávala z dvoch aktivít:
•
•

úlohy spojené s vedením pozemkového katastra,
úlohy vykonávané podľa predpisov stavebných úradov.

Počas existencie Slovenského štátu zaviedol zákon Snemu Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 18. marca 1941
o civilných inžinieroch § 2 9 kategórií inžinierov. Civilných inžinierov zememeračských bolo v roku 1944
63 z celkového počtu 157 členov.
V po druhej svetovej vojne a po februárových udalostiach v roku 1948 zákon Národného zhromaždenia ČSR
č. 61 zo dňa 11. júla 1951 zrušil oprávnenia civilných technikov a Inžinierskej komory. Po tomoto nastalo
45 ročné obdobie, až do roku 1996, kedy bola činnosť inžinierskej komory geodetov a kartografov prerušená.
Po 17. novembri 1989 nastala v rokoch 1990 až 1995 dlhá diskusia medzi stavovskými organizáciami
a štátnymi orgánmi, ktorá viedla k prijatiu zákona Národnej rady SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov. V § 1 zákona sa píše, citujem: „Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje
geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti“ [1]. Týmto
zákonom bola 1. január 1996 zriadená Komora geodetov a kartografov so 485-timi členmi. Ustanovujúce
valné zhromaždenie, ktoré schválilo všetky potrebné základné dokumenty a zvolilo prvých členov
jednotlivých orgánov komory, sa konalo 22. marec 1996 v Prešove. Od tohto dátumu komora na Slovensku
aktívne pôsobí a pravidelne raz ročne organizuje svoje valné zhromaždenia.

Súčasné aktivity komory
Komora v prvom rade plní svoje základné úlohy podľa zákona, ktoré sú definované v § 2. Ku dňu 09.02.2016
mala komora 738 aktívnych členov. Významným prvkom činnosti komory je príprava, schválenie
a celospoločenské presadzovamnie etického kódexu autorizovaného geodeta a kartografa.
Komora pre svojich členov zabezpečuje rôzne formy dlhodobého vzdelávania a vykonáva kontrolu jeho
dodržiavania. Pre celú geodetickú obec organizuje spolu s partnermi Slovenské geodetické dni, ktoré sú
podľa môjho názoru najvýznamnejším fórom, kde sa stretávajú zástupcovia orgánov štátnej správy, školstva,
praxe a dodávateľov techniky. Na regionálnej, krajskej úrovni organizuje regionálne stretnutia medzi členmi
komory a miestnymi orgánmi štátnej správy. Okrem toho s rôznymi ďalšími partnermi organizuje
konferencie, odborné semináre, pracovné stretnutia a snaží sa aktívne zúčastňovať každej inej odbornej akcie.
Aktívne udržiava partnerstvá a kooperuje s vedením rezortu, inými organizáciami a akademickou obcou.
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Jej odborná činnosť zahŕňa konštituovanie a prácu pracovných komisií pre oblasti katastra, pozemkových
úprav, inžinierskej geodézie alebo ekonomiky. Komisie posudzujú, riešia a vyjadrujú sa k rôznym otázkam
našej odbornej činnosti, pomáhajú pri tvorbe zákonov, vyhlášok, smerníc a metodík rezortu a poskytujú
vyjadrenia ako odborníkom, tak širokej verejnosti.
Komora je aktívnym členom FIG – Fédération Internationale des Géométres a CLGE – Comité de Liaison
Géométres Européens, pričom sa členovia komory pravidelne aktívne zúčastňujú zasadnutí a konferencií
organizovaných menovanými organizáciami. Udržiava aj iné mulilaterálne alebo bilaterálne zahraničné
vzťahy a reprezentuje Slovensko.
V ekonomickej oblasti, dôležitej pre každodenným život geodetov v praxi, sa venuje problematike
ekonomiky a cien geodetických a kartografických prác, kde sa snaží poskytovať pomoc svojim členom a aj
celej odbornej verejnosti a zároveň rokuje s významnými objednávateľmi geodetických a kartografických
služieb. Verejným obstrávateľom pomáha pri stanovovaní predpokladaných hodnôt zákazok a poskytuje
vyjadrenia k neporimerane nízkym cenám, ohrozujúcim samotnú realizáciu a kvalitu prác.
Za účelom prenosu a poskytovania informácií pre svojich členov vydáva časopis Slovenský geodet
a kartograf, spravuje webové sídlo komory na adrese www.kgk.sk a poskytuje mejlové služby.
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