
ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
z 13. medzinárodnej konferencie 

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE 

konanej v Košiciach 21. a 22.9.2017 

 

Účastníci konferencie na základe prezentovaných príspevkov a diskusie k nim 

prijali nasledovné závery a odporúčania štruktúrované a zoradené v troch blokoch. 

Vzhľadom na odlišnú legislatívnu úpravu primárnych a sekundárnych právnych 

predpisov predovšetkým v oblasti geodetických a kartografických činností  

vo výstavbe v ČR a SR uvádzame nosné závery a odporúčania osobitne pre SR (v časti 

B) a osobitne pre ČR (v časti C). 

 

A.  SPOLOČNÉ ODPORÚČANIA PRE OBE PORIADATEĽSKÉ 

SPOLOČNOSTI 

1. Prostredníctvom poriadateľských spoločností, t.j. stavovských organizácií informovať 

ministerstvá: MD v ČR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), ako aj ústredné 

orgány štátnej správy: ČÚZK v ČR a ÚGKK SR o prejednávanej problematike na 

konferencii zaslaním sprievodného listu, záverov a odporúčaní ako aj elektronickej verzie 

zborníka referátov. 

 Adresáti: ČSGK, SSGK 

2. Sprístupniť na webových stránkach poriadateľských organizácií zborník referátov ako aj 

ostatné materiály a dokumenty z 13. medzinárodnej konferencie. 

Adresáti: ČSGK, SSGK 

3. Pokračovať v spoločnom poriadaní nasledujúcich konferencií „Geodézia a kartografia 

v doprave“ v trojročnom cykle a usporiadať 14. konferenciu v roku 2020 v ČR. 

Adresáti: ČSGK, SSGK 

4. Na nasledujúcich konferenciách kontinuálne vytvárať priestor na prezentáciu nových 

meracích a spracovateľských technológií v geodetických a kartografických činnostiach 

v dopravnom staviteľstve. 

Adresáti: ČSGK, SSGK 

5. Medzi odbornou geodetickou komunitou zvýšiť informovanosť o medzinárodných 

štandardoch zmluvných podmienok FIDIC (International Federation of Consulting 

Engineers), hlavne v súvislostiach geodetických meraní a formulácií všeobecných 

obchodných podmienok geodetických firiem pôsobiacich vo výstavbe. 

Adresáti: ČSGK, SSGK 



B.  ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE ÚSTREDNÉ ORGÁNY 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORGANIZÁCIE REZORTU DOPRAVY 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

1. Koordinovať súčinnosť štátnych orgánov pri plánovaní významných stavebných investícií 

dopravnej infraštruktúry a investícií vo verejnom záujme s ÚGKK SR a s KGK SR 

v zmysle priorít spresnenia výsledkov digitalizácie katastrálnych máp a riešenia problémov 

majetkovoprávneho vysporiadania. Zároveň doporučujeme upriamiť pozornosť štátnych 

orgánov na vysporiadanie pozemkového vlastníctva formou jednoduchých pozemkových 

úprav (JPÚ), ktoré z časového aj finančného hľadiska môžu pre štát zabezpečiť efektívnejšie 

a výhodnejšie vysporiadanie pozemkového vlastníctva než použitie štandardného postupu 

v zmysle Občianskeho zákonníka o vyvlastnení. 
Adresáti: MDV SR, MH SR, ÚGKK SR, NDS, ŽSR, SSC 

2. V súvislosti so stále intenzívnejším zavádzaním technológie Building Information 

Modelling (BIM) pri príprave, projektovaní, realizácii a prevádzke predovšetkým 

inžinierskych stavieb využívajúcich zdroje verejného sektora informovať centrálne orgány 

verejnej správy o očakávaniach geodetov v predmetnej oblasti. Zároveň podporovať ďalšie 

vzdelávanie geodetov v tejto oblasti. 

Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR, NDS, ŽSR, SSC 

3. Štandardizáciu, zber a garantované výstupy z pasportov diaľníc, ciest, železníc, vodných 

ciest využívať pre štátnu správu a verejnosť ako základ pre BIM.  

Adresáti: NDS, ŽSR, SSC 

4. Podporovať tvorbu a úpravu slovenských právnych a technických predpisov z pohľadu 

BIM. Doporučujeme v tejto súvislosti vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, 

ktorých úlohou bude implementáciu BIM do právnych a technických predpisov.  

Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, NDS, ŽSR, SSC  

5. V súvislosti s prebiehajúcou prípravou nových primárnych právnych predpisov v SR, t. j. 

zákona o územnom plánovaní  a zákona o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (stavebný zákon) zakotviť v oboch legislatívnych dokumentoch súčasné postavenie 

geodeta ako jediného oprávneného a odborne spôsobilého poskytovateľa vybraných 

geodetických a kartografických činností. 
Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR 

6.  V novom zákone o územnom plánovaní doporučujeme ustanoviť, aby pri zhotovení 

územnoplánovacej dokumentácie od stupňa územného plánu zóny spracovatelia 

zohľadňovali pri návrhu funkčného využitia územia vlastnícke pomery v obvode zóny 

s ohľadom na budúcu realizáciu majetkovoprávneho vysporiadania buď formou 

Občianskeho zákonníka alebo v zmysle zákona o pozemkových úpravách. 
Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR 

7. V novom stavebnom zákone zakotviť pre kategóriu ostatných stavieb povinnosť danú 

účastníkom výstavby menovať hlavného geodeta stavby. Pozíciu hlavného geodeta stavby 



môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou v rozsahu § 6 ods.d) až j) zákona 

č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov. 
Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR 

8. V stavebnom zákone pre všetky kategórie stavieb ustanoviť povinnosť stavebníkom 

zabezpečiť overenie priebehu hranice pozemku a vytýčenie priestorovej polohy stavby 

autorizovaným geodetom a kartografom. 
Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR 

9. Prostredníctvom novej legislatívnej úpravy sekundárnych právnych predpisov 

k stavebnému zákonu, t. j. prostredníctvom vykonávacích vyhlášok k nemu záväzne 

ustanoviť periodické etapové merania posunov a pretvorení hlavne u mostných 

a tunelových objektov na diaľničných úsekoch (obdobne ako je tomu pri vodných dielach 

a objektoch jadrových elektrární). 

Adresáti: MDV SR, ÚGKK SR, KGK SR, NDS 

  



 


