Vyhodnotenie online dotazníka – využívanie online prostriedkov
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prinášame vám výsledky ankety, ktorú sme uskutočnili po Valnom zhromaždení KGK, ktoré sa muselo
konať v histórii KGK prvýkrát v online priestore. Do ankety sme však zaradili aj otázky a vytvorili v nej
priestor na zaslanie vašich podnetných návrhov na zlepšenie činnosti KGK a lepšej informovanosti
vás členov KGK. Sme nesmierne potešení a veľmi pozitívne vnímame ochotu členov KGK sa do
ankety zapojiť, venovať čas jej vyplneniu a zaslaniu podnetných návrhov. Anketu vyplnilo približne
250 členov a dostali sme vyše 100 návrhov na zlepšenie činnosti KGK. Veková skladba účastníkov
ankety je reprezentatívna, rovnomerne sú zastúpené všetky vekové kategórie členskej základne KGK,
čo umožňuje považovať výsledky ankety dotýkajúcej sa najmä „modernej“ témy využívania on line
priestoru za taktiež reprezentatívne. Pozitívne hodnotíme najmä skutočnosť, že drvivá väčšina
individuálnych návrhov, zaslaných v rámci odpovedí na otázky č. 14 a 15, je konštruktívna a svedčí
jednak o dobrej informovanosti členov o činnosti KGK, ako aj o ochote sa podieľať na procese
postupného zlepšovania činnosti KGK.
V prvej časti prinášame v podobe grafov zhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky, ktoré mali
charakter štatistického zisťovania. Teší nás a zároveň zaväzuje záujem členskej základne o
využívanie online nástrojov aj v budúcnosti. Vzhľadom na fakt, že v minulosti KGK nevyužívala online
nástroje, resp. len sporadicky, je táto úloha významná a vyžaduje podrobnejšiu analýzu všetkých
činností ale aj interných predpisov KGK, aby sa do budúcna nastavila optimálna schéma využívania
týchto nástrojov pri činnosti KGK. Žiadnom prípade, však nemienime trvale presunúť do online
priestoru regionálne stretnutia, veľké podujatia (napr. SGD) a valné zhromaždenia.
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V druhej časti prinášame prepis vami zaslaných návrhov a impulzov. Tieto uvádzame tematicky
zoskupené s tým, že na spoločnom zasadnutí orgánov KGK v júni 2021 budú prerokované a pridelené
na riešenie, zaradenie do plánu činnosti jednotlivým orgánom a komisiám KGK. Mnohé z nich už sú
alebo budú v blízkej budúcnosti v štádiu riešenia, napr. v rámci bežiacich legislatívnych procesov
týkajúcich sa prípravy nového zákona o KGK, nového zákona o geodézii a dvojice nových zákonov
k územnom plánovaní a stavebnom konaní. Viaceré z vašich návrhov sme zaradili na program
rokovania tradičného spoločného stretnutia zástupcov KGK a ÚGKK SR, ktoré sa uskutoční 18. júna
2021. O výsledkoch týchto rokovaní vás budeme informovať nasledujúcich mesiacoc h.

A) Web, sociálne siete, krátke správy, bulletin
•

web – prehľadnejší, diskusné fórum minimálne pre členov komory, ale bolo by vhodné
aby naň mali prístup aj pracovníci Katastrálnych odborov, UGKK, GKU, VUGK a osoby
vykonávajúcich GaK činnosti

•

využitie sociálnych sietí WhatsApp, Viber alebo podobnej platformy - info o správe
alebo link na web so správou poslať členovi komory na mobil (aplikácia v mobile)

•

len digitálny bulletin

•

ročná rekapitulácia krátkych správ, ktoré by mohli byť trocha podrobnejšie – prinášame
na webe: https://www.kgk.sk/infoblok/aktivity_kgk/kratke_spravy_komory/

•

informovanie o konkrétnych disciplinárnych konaniach - popis podstaty veci a
stanovisko k riešeniu

B) Odborné semináre, systém vzdelávania AGaK, VZ
•

online tematické stretnutia (v rámci prípravy 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 seminárov s
prezentovaním prác ich posúdením po odbornej stránke, upozornenie na praktické chyby

•
•

online vzdelávanie a preverovanie vedomosti, kombinovať udelenie počtu bodov za online
účasť a za osobnú účasť, pričom 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 centrálneho registra overených prác, resp. po zavedení elektronického
spôsobu overovania

Valné zhromaždenie

C)
•

VZ dištančnou a prezenčnou formou zároveň nie je vhodná, stanoviť pravidlá

•

online hlasovanie pri VZ len pre prítomných na urýchlenie vyhodnotenia hlasovania

Spolupráca s OÚ – KO, ÚGKK SR

D)
•

väčšiu angažovanosť KGK pri riešení problémov s úradníkmi KO

•

informovať o komunikácií s orgánmi štátnej správy KN,(aké problémy sa riešia) prípadne
požiadať o silnejší mandát aj ostatných členov KGK, na presadenie požiadaviek

•

termíny overenia GP, kritická situácia v Senci, v Žiline

•

opravy chýb v KO – konania trvajú 6-12 mesiacov

•

prepojenie na UGKK portál, kde by sa riešili otázky/odpovede

•

zriadiť formu získavania návrhov od členov KGK, (napr. ako zlepšiť a upraviť postupy a
predpisy) za účelom ich presadzovania na ÚGKK SR

•

informácie o nových programoch pripravovaných ÚGKK, príprave overovania GP
elektronicky
Regionálne stretnutia, odborná pomoc členom

D)
•

častejšie regionálne stretnutia (s osobnou účasťou), tak 3 krát ročne,

•

mať pod kontrolou všetky pripravované a realizované zmeny v oblasti geodézie a
kartografie

•

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

•

spoločné zasadnutie orgánov KGK organizovať dvakrát/rok

•

okresní zástupcovia - krajská Rada KGK

•

priestor na podnety pre členov a ich problémov v praxi (napr. forma dotazníkov, forma
otázok a odpovedi pri live vysielaní...)

•

odborná pomoc pri riešení sporných nárokoch overovateľov GP (možnosť
odkonzultovať si takýto problém aj zo strany komory)

•

informácie členom o riešení problémov, rôznych tém z komisií, alebo regiónov a
výsledok ako bol daný problém vyriešený- neuzatvárať riešenie iba na predstavenstvo či
komisiu

•

vytvárať podľa potreby pracovné skupiny z členov komory na riešenie konkrétneho
problému, ktorý treba riešiť v konkrétnom mieste, inštitúcii, vymyslieť, zrealizovať a
uplatňovať túto silu na štátne orgány, vládu, aby do života nezavádzali ďalšie skutočnosti
kriviace a poškodzujúce geodéziu a kartografiu ako celok, geodetické základy

•

spracovanie dokumentu s konkrétnymi nezrovnalosťami, chybami na konkrétnych
prípadoch, spôsob opráv a riešení na rôznych katastroch

Legislatíva

E)
•

zvýšiť kompetencie KGK (predstavenstva) v zákone o KGK

•

byť jednoznačne nepolitickou

•

zmeniť spôsob voľby predsedov komisií a členov predstavenstva tak, aby každý kraj mal
jedného či viac zástupcov v predstavenstve úmerne k počtu členov v kraji, zlepšiť
previazanosť s krajmi prípadne zlúčiť pôsobnosť krajov po dvoch, namiesto 8 môžu byť 4

•

Informácie o aktualizácii právnych predpisov, vrátane STN tiež predpisov v oblasti
podnikania

•

umožnenie overovateľom oprávnením "A" overovať vytyčovanie stavieb - v prípade
nesúhlasu "B"čkarov to obmedziť na nepriemyselné stavby, umožniť overovať 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 ovplyvňujúci výkon nášho povolania geodeta a kartografa

•

zvýšiť kvalitu a renomé geodetickej praxe, zvážiť povinnosť pracovno-právneho
pomeru s osobou oprávnenou na autorizáciu ako pri pozemkových úpravách

•

vymenovanie nezávislého manažéra (nie geodeta s vlastnou firmou!), ktorý by obhajoval
naše záujmy voči vláde, komunikoval by s poslancami, zúčastňoval by sa legislatívnych
procesov prezentoval by naše požiadavky cez médiá, atď....

Rôzne

F)
•

PR v TV, reagovať na TV relácie, týkajúce sa geodézie, zvýšiť aktivitu KGK voči
odbornej, laickej verejnosti, politikom, viac zviditeľňovať geodetov a ich prácu

•

vo väčšej miere viac presadzovať záujmy geodetov

•

KGK by sa mala zaoberať aj aktivitami smerom k neautorizovaným geodetom a ich
podnikaniu, na dôraznú a dôslednú kontrolu náležitostí overovaných dokumentov

•

viac komunikovať ceny a dôležitosť geodetických prác

•

vydať cenník v mene fyzickej osoby nebolo správne, UNIKA má iné postavenie v odbornej
verejnosti a na takýto cenník sa dalo odvolať a mohli mať k nemu prístup iní geodeti...

•

reálne kontrolovať kvalitu vykonaním kontrolného merania v prípadoch podnetov

•

dôsledná kontrola vykonávania činnosti AGK, extra podmienky kontroly "aktívnych"
dôchodcov ktorí IBA PEČIATKUJÚ, analyzovať, či je AGK je schopný reálnej kontroly
výstupov, alebo iba pečiatkuje za odmenu

•

ankety na aktuálne témy - odborné, zverejňovanie štatistík z rezortu (napr. počet GP a ich
rozdelenie podľa IČO, čísla AKG a pod.,)

•

digitálny denník s evidenciou overovania pre B - ochrana pred zneužitím pečiatky,
možnosť evidovať vybrané referencie AGK a pod.

•
•

Zriadenie úložiska, do ktorého by mali prístup AGK, v úložisku zhromaždiť všetky
dostupné a PLATNÉ usmernenia, zákony, technické predpisy a podobné dokumenty.
hospodárne nakladanie s prostriedkami, menej zahraničných aktivít a viac domácich,
chod kancelárie sa zdá finančne náročný, napr. každý rok sa vykazuje nákup kancelárskej
techniky.

