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Vec: odpoveď na výzvu 

 

Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov dostal dňa 28. 8. 2015 výzvu na 

predloženie podnetov do pripravovaného materiálu Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností 

do roku 2020. 

V prvom rade nás zaujalo, že ste sa odvolali na iniciatívu „Spoločné stanovisko 

odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, 

kartografie a katastra“ z 1. 10. 2014, ktoré podpísala drvivá väčšina relevantných subjektov, 
ktoré združujú odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Táto Vaša reakcia prichádza síce po 

10 mesiacoch od zverejnenia stanoviska, ale z vecného hľadiska sme radi, a pozitívne 

prijímame, že prichádza. 

Pre poriadok si dovoľujeme upozorniť, že predmetné stanovisko určené predovšetkým 

širokej laickej verejnosti malo za hlavný cieľ apelovať a upozorniť na nevyhovujúci stav 

legislatívneho procesu, a preto formulovalo naše pripomienky vo všeobecnej rovine, aby bolo 
pre túto cieľovú skupinu zrozumiteľnejšie. Vychádzali sme z predpokladu, že odborné kruhy 

priamo zainteresované na legislatívnom procese, budú relevantné odborne a technické 

pripomienky čerpať z predložených pripomienok a ich zdôvodnenia tak, ako ich dokumentuje 

prvé a druhé kolo rozporových konaní.  

Hlavným poslaním stanoviska však bola výzva na začatie odbornej a zároveň 

partnerskej diskusie, ktorá by mala priniesť moderné, dnešnej dobe poznania adekvátne a 

inovatívne riešenia, prospešné pre celý rezort.  

Oceňujeme, že táto Vaša výzva na začatie dialógu prišla, a teda je možné začať proces 

definovania konkrétnych koncepčných zámerov v oblasti katastra nehnuteľností. V tejto 

súvislosti chceme ale podotknúť, že proces tvorby koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností 

chápeme v širších odborných súvislostiach celého portfólia odborných činností rezortu, ktorý 

by mal obsiahnuť koncepciu rozvoja geodézie a kartografie ako základných vedných disciplín 

nášho odboru, a ktoré by mali na báze súčasných vedeckých poznatkov vytvoriť odborno-
technický rámec pre tvorbu modernej koncepcie katastra nehnuteľností. Prioritne máme na 

mysli jeho grafickú časť, ktorá bola, a aj stále zostáva achilovou pätou, aj v dôsledku 

prijatých rozhodnutí po roku 2011, ktoré neboli v súlade s platnými, odborne 

prediskutovanými a zverejnenými koncepciami rezortu na obdobie do roku 2015. Nič na tom 

nemení ani analýza spracovaná rezortom v roku 2013, ktorá na rozdiel od schválených 

koncepcií nebola diskutovaná s odbornou verejnosťou.  

Dnešný, hektický, takpovediac budovateľský prístup zameraný na kvantitu a 

dosiahnutie čo najväčšieho množstva číselne určených tzv. dobrých parciel, je v rozpore so 

základným atribútom každej vybranej geodetickej a kartografickej činnosti, ktorou je kvalita, 

spoľahlivosť, presnosť a z nich vyplývajúca replikovateľnosť priestorového určenia grafických 

prvkov evidovaných katastrom. 



 

 Pokiaľ ide o priame podnety, radi by sme Vašu pozornosť zamerali na materiály 

a iniciatívy, ktoré sme v tomto smere v minulosti už urobili, a ktoré urobili aj iné stavovské 

organizácie. Dovolíme si poznamenať, že to bola práve odborná verejnosť, ktorá s odbornými 

výhradami a konštruktívnou kritikou pristupovala k zámerom a rozhodnutiam 

predchádzajúceho aj terajšieho vedenia rezortu pri legislatívnych zmenách a rozhodnutiach 

súvisiacich nielen so zmenami realizácii súradnicových systémov. 

Z množstva vystúpení spomenieme pracovné diskusné fórum organizované v spolupráci 

s Komorou geodetov a kartografov, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov 

a Stavebnou fakultou STU v Bratislave zo dňa 30. 1. 2013 na tému: Aplikácia JTSK03 

v katastri nehnuteľností. Závery z tejto diskusie môžu tiež tvoriť podklad pre ďalší proces 

tvorby koncepčných zámerov a cieľov v oblasti katastra nehnuteľností. Ďalej chceme poukázať 

na množstvo veľmi konkrétnych pripomienok a riešení, ktoré sme v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania písomne predkladali. Pri tomto procese sme zodpovedne 

a kvalifikovane vypracovali množstvo návrhov a zlepšení, definovali sme možné smery 

nápravy a rozvoja danej problematiky. Zvlášť treba poukázať aj na samotné rozporové 

konania, ktorých sa zúčastňovali naši reprezentanti a odborníci, a pri ktorých niekoľko hodín 

predkladali a vysvetľovali aj nové prístupy a koncepčné zámery, lebo chceli, aby sa 

zapracovali do predkladaných zákonov.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že materiálov, pripomienok a námetov na Vašu výzvu je 
dosť.  

Navrhujeme, aby sme sa spoločne vrátili k Vašim a našim materiálom, ktoré by mohli 

slúžiť ako podklad do spoločnej diskusie, tak ako sme ju na Vašej pôde absolvovali v júli 2015 

s témou koncepcie rozvoja geodetických základov. V tejto chvíli považujeme za nanajvýš 

potrebné začať diskusiu a partnerský dialóg v ktorom sa vyššie predložené pripomienky, 

námety a ciele usporiadajú podľa priorít a stanoví sa z nich štruktúra krátkodobých 
a dlhodobých cieľov. Sme pripravení zúčastniť sa takéhoto dialógu spoločne so širokou 

odbornou verejnosťou. Veríme, že navrhnete aj primeranú formu tejto diskusie a tvorby tohto 

koncepčného materiálu, pretože treba upozorniť, že Vaša výzva nedáva dostatočný priestor 

na koncipovanie úplne nového materiálu. Na spracovanie takéhoto materiálu nám, a určite ani 

Vám, nepostačuje 10 pracovných dní, ktoré vyplývajú z Vašej výzvy.   

Veríme, že ÚGKK SR berie predloženú výzvu naozaj seriózne a zodpovedne, s cieľom 
vytvoriť partnerský dialóg a kvalitatívne novú spoluprácu založenú na partnerstve. Tešíme sa 

na budúci konštruktívny charakter tejto diskusie, čím v konečnom dôsledku zlepšíme celkový 

obraz o rezorte vo verejnosti, ale čo je aj pre nás zvlášť podstatné, aby sa vytvorilo lepšie 

podnikateľské prostredie pre zamestnávateľov v tomto odbore a nastavili sa kvalitné 

podmienky moderného katastra nehnuteľností.  

 

S pozdravom 
 
 

                                                             Ing. Matej Vagač 

                                                                 generálny sekretár ZZGK 

 
 

Na vedomie: 

 

Komora geodetov a kartografov  

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

Kartografická spoločnosť SR 
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta 

Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum 

Slovenská asociácia pre geoinformatiku 

Komunita Geoinformatika.sk  

Žilinská univerzita, Katedra geodézie 
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