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Abstrakt

Tradične súčasťou aktivít vybraných odborníkov geodetov špecialistov v oblasti katastra nehnuteľností je aj výkon znalec-
kej činnosti. Profilovanie formálneho začlenenia znaleckej činnosti katastra nehnuteľností a odborná diskusia aplikačnej 
praxe s tým súvisiaca. Najnovšia legislatívna báza tejto činnosti.

A Positive Step towards Optimizing the Expert Activity of Geodesy, Cartography and Real Estate Cadastre

Abstract 

Part of the activities of selected land surveyor-specialists in the field of real estate cadastre is also carrying out the expert 
activity. Profiling the formal integration of the expert activity of the real estate cadastre and the professional discussion 
of the application practice associated with it. The latest legislative basis for this activity.
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rou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoč-
níkoch [3].

V roku 2004 boli podmienky výkonu znaleckej činnosti, 
práva a povinnosti znalcov, ako aj podmienky činnosti zna-
leckých ústavov pri výkone ich činnosti upravené záko-
nom Národnej rady (NR) SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov [4] a jeho 
vykonávacím predpisom účinným do 31. 7. 2018 – Vy-
hláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch [5] a od 1.8.2018 Vyhláškou Ministerstva spravod-
livosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov [6].

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov [5] vstúpila do účinnosti od 1. 9. 2004
a bola do svojho zrušenia 31. 7. 2018 viackrát novelizo-
vaná. V zmysle §1 ods. (8) Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. bola 
prenesená kompetencia rozdelenia na znalecké odbory 
a znalecké odvetvia na úroveň interného predpisu Minis-
terstva spravodlivosti SR – na Inštrukciu:
§1 Podrobnosti o vedení zoznamu znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov
(8) Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia určuje mi-
nisterstvo (rozumej spravodlivosti) inštrukciou minister-
stva. Ministerstvo môže vykonať zmenu zoznamu prida-
ním nových odborov a odvetví na základe písomnej požia-
davky aspoň troch súdov alebo orgánov verejnej moci ale-
bo z vlastného podnetu; rovnako postupuje aj pri zrušení 
odborov alebo odvetví.

Inštrukcia č. 12/2005 Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 19292/2004-53 [9] v svojej prílohe č. 6a v zmysle § 1 ods. 8 
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z. 
určila zoznam odborov a odvetví znaleckej činnosti:

Úvod

V súčasnosti sa už neobjavuje vážnejšia diskusia v odbor-
nej verejnosti, v ktorej by boli spochybňované pozícia, 
funkcie a kompetencie inštitútu znaleckej činnosti vo sfére 
geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností (GKK). Na-
priek tomu, že táto oblasť znaleckej činnosti v odborných 
diskusiách špecialistov vo sfére GKK nebola v minulosti a ani 
v súčasnosti nie je ťažiskovou témou odborných úvah, ana-
lýz, štúdií, pojednaní a pod., periodicky sa stále objavuje 
a ponúka sa ako nenahraditeľná a nezastupiteľná téma, 
ktorou sa dopĺňa a kompletizuje pohľad odborníkov na 
plnenie celospoločenských úloh geodézie, kartografie a ka-
tastra nehnuteľností.

Dlhodobo a opakovane je téma znaleckej činnosti vo 
sfére geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností (pred 
1. 1. 1993 evidencie nehnuteľností) predmetom odbor-
ných diskusií najmä z pohľadu do akej miery si plní svoju 
celospoločenskú funkciu a teda, aké je jej a aké by malo 
byť jej celospoločenské poslanie, s tým súvisí pohľad na 
jej legislatívnu bázu výkonu, na práva a povinnosti znal-
cov, na podmienky ich činnosti, na organizačné zabezpe-
čenie znaleckej činnosti, na spoluprácu so štátnymi orgán-
mi, na kontrolu činnosti znalcov, na odmeňovanie znal-
cov, na ďalšie vzdelávanie znalcov a na celospoločenské 
akceptovanie a uznanie znalcov.

Právna úprava znaleckej činnosti vo sfére geodé-
zia, kartografia a kataster nehnuteľností

V období rokov 1967–2004 bol výkon znaleckej činnosti 
regulovaný zákonom č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoč-
níkoch [1] a jeho vykonávacím predpisom, pôvodne vy-
hláškou Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. v znení 
noviel, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znal-
coch a tlmočníkoch [2], ktorá bola neskôr nahradená vy-
hláškou Ministerstva spravodlivosti č. 263/1996 Z. z., kto-
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geodézia a na odvetvie kartografia [7, s. 59]. I. Ištvánffy 
v roku 2002 upozornil na dobovú potrebu úpravy člene-
nia znaleckého odboru geodézia a kartografia na znalecké 
odvetvia jeho rozšírením o ďalšie odvetvie kataster nehnu-
teľností, ktoré tvorí z hľadiska početnosti dominantnú mno-
žinu znaleckých posudkov v rámci (vtedajšieho znaleckého) 
odvetvia geodézia a zároveň poznamenal, že KN je svojim 
poňatím osobitnou oblasťou geodézie ako takej, so značnou 
potrebou špecifického právneho vedomia [7, s. 60]. I. Ištvánffy 
zároveň poukázal aj na to, že rozdiel medzi činnosťou geo-
deta v oblasti KN a v oblasti ostatných geodetických prác je 
charakterizovaný napokon aj v zákone NR SR č. 215/1995 Z. z. 
[8]  tým, že sú vytvorené dve osobitné skupiny autorizovaných 
geodetov, podľa ktorých aj on navrhuje nové rozčlenenie 
znaleckých odvetví [7, s. 60].

Po vstúpení do účinnosti zákona č. 382/2004 Z. z. v ro-
ku 2004 [4], bolo obsahové vymedzenie jednotlivých zna-
leckých odborov a odvetví, určujúce rozsah oprávnenia 
znalca pri vykonávaní znaleckej činnosti, prípadne stano-
vujúce hranice medzi znaleckými odbormi a odvetviami 
v stave platnom v našich podmienkach až do 31. 7. 2018 
obsiahnuté v prílohe č. 6 Inštrukcie č. 12/2005 Minister-
stva spravodlivosti SR o organizácii a riadení znaleckej, 
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri 
jej kontrole, č. 19292/2004-53 [9].

V roku 2010 I. Horňanský upozornil [10, s. 108], že obsa-
hové vymedzenie (znaleckých odborov a odvetví pre sféru 
geodézie a kartografie) a úvahy o jeho modifikácii sú pred-
metom už dlhšej diskusie odborníkov. Najmä je kriticky hod-
notená skutočnosť, že (síce) z hľadiska početnosti už dlho-
dobo je dominantnou množinou znaleckých aktivít v tomto 
odbore oblasť KN – najmä riešenie sporných i nesporných 
priebehov vlastníckych hraníc väčšinou spojených s vytyčo-
vaním lomových bodov hraníc v teréne a veľmi často spoje-
ných i s riešením prítomnosti vlastníckeho alebo iného vec-
ného práva k nehnuteľnosti, či s konkretizáciou vybraných 
informácií o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo o inom opráv-
nenom z právneho vzťahu k nehnuteľnosti – ale táto skutoč-
nosť nie je v terminológii odboru ani odvetví zohľadnená. 
V tejto súvislosti treba využívať dokumentačné fondy správ 
katastra (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmlu-
vy, dedičské rozhodnutia, súdne rozhodnutia, konfiškačné 
rozhodnutia, rozhodnutia o vysporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, zmluvy o vecnom bremene, hypo-
tekárne zmluvy, rozhodnutia súdu o vlastníctve nehnuteľ-
nosti v súvislosti s určovacou žalobou, znárodňovacie dekré-
ty, dokumenty súvisiace s niekdajšou kolektivizáciou poľno-
hospodárstva a lesného hospodárstva, dokumenty súvisiace 
s reštitúciami, dokumenty z malej a z veľkej privatizácie a i.) 
a tiež iných dokumentácií. A práve táto oblasť záujmu zna-
leckej činnosti sa neobjavuje ani v samotnom termíne od-
boru a ani odvetvia. I. Horňanský navrhol novelizovať do-
bové vymedzenie odboru do podoby: Odbor Geodézia, 
kartografia a kataster nehnuteľností s tromi odvetviami 
Geodézia, Kartografia a Kataster nehnuteľností; resp. alter-
natívne odbor s dvoma odvetviami Geodézia a kartogra-
fia a Kataster nehnuteľností [10, s. 108].

Na nevhodné rozčlenenie znaleckého odboru 15 00 00 na 
znalecké odvetvie Geodézia a na znalecké odvetvie Karto-
grafia a fotogrametria v roku 2011 upozornili aj Ľ. Hude-
cová a Š. Špaček [11, s. 14], keď uviedli, že členenie odvetví 
sa odkláňa od skutočnej špecializácie prác geodetov (katas-
ter nehnuteľností, inžinierska geodézia, ...) a nekorešpon-
duje s početnosťou prípadov, ktoré znalci riešia. Zároveň 
navrhli minimálne osamostatniť činnosti súvisiace s KN a vy-
tvoriť pre ne nové odvetvie Kataster nehnuteľností.

Zoznam znaleckých odborov a znaleckých odvetví (1. 9. 2004 
až 31. 7. 2018):

Spoločným prvkom väčšiny prezentovaných štúdií vo 
sfére GKK v ostatných vyše štyroch dekádach bolo konšta-
tovanie stále klesajúceho počtu záujemcov odborníkov 
o výkon znaleckej činnosti, kritický pohľad na podmienky 
výkonu znaleckej činnosti a hľadanie príčin takéhoto ne-
utešeného stavu súbežne s návrhom opatrení na jeho ná-
pravu. Kritický pohľad bol smerovaný najmä na proces vy-
menovania za znalca, na overovanie predpokladov kandi-
dátov na znalca, na odmeňovanie znalcov, na náhradu vý-
davkov a nákladov spojených so znaleckou činnosťou, na 
zaradenie znalcov do jednotlivých odborov a odvetví zna-
leckej činnosti ako i na samotnú vhodnosť členenia zna-
leckej činnosti na znalecké odbory a znalecké odvetvia, na 
nevhodnú úroveň spolupráce znalcov so súdmi, na ťažko-
pádnu súčinnosť znalca s katastrálnou autoritou (v súčas-
nosti je už tento vzťah v značnej časti harmonizovaný, 
lebo veľká časť kontaktov geodeta s katastrálnou autori-
tou prebieha elektronicky diaľkovým prístupom k vybra-
ným databázam informačného systému katastra nehnu-
teľností – KN) a na nedostatočnú legislatívnu reguláciu 
vstupu znalcov na cudzie nehnuteľnosti (v súčasnosti je 
už táto prekážka do značnej miery odstránená zavedením 
preukazu geodeta [13]) [10, s. 109] a [12, s. 53]. Príspevok 
sa bude primárne venovať problematike rozčlenenia zna-
leckej činnosti na znalecké odbory a znalecké odvetvia 
v GKK, najmä na vývoj tohto pohľadu na časovej osi.

Znalecký odbor a znalecké odvetvie vo vzťahu 
ku katastru nehnuteľností

Znalecká činnosť sa člení na znalecké odbory, ktoré sa 
ďalej členia na znalecké odvetvia. Pod znaleckým odbo-
rom treba rozumieť jednotku zoskupení znaleckej činnosti 
špecifikujúcu jeho obsahové vymedzenie, ktorá určuje roz-
sah oprávnenia znalca pri vykonávaní znaleckej činnosti, 
prípadne ktorá stanovuje hranice medzi znaleckými od-
bormi. Znalecký odbor sa môže deliť na nižšie jednotky 
zoskupení znaleckej činnosti – na odvetvia znaleckej čin-
nosti. Pod znaleckým odvetvím rozumieme hierarchicky 
nižšiu jednotku zoskupení znaleckej činnosti ako znalec-
ký odbor bližšie špecifikujúcu obsahové vymedzenie jeho 
častí, ktorá podrobnejšie určuje rozsah oprávnenia znalca 
pri vykonávaní znaleckej činnosti, prípadne ktorá podrob-
nejšie stanovuje hranice nielen medzi znaleckými odbor-
mi ale aj medzi znaleckými odvetviami vo vnútri znalec-
kého odboru.

Počas účinnosti zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoč-
níkoch [1] bol jedným zo základných znaleckých odborov
odbor geodézia a kartografia, ktorý sa členil na odvetvie 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR opakovane 
požadoval v rámci novelizácie vyhlášky Ministerstva spra-
vodlivosti SR č. 490/2004 Z. z. [5] upraviť zoznam odborov 
a odvetví znaleckej činnosti určený Ministerstvom spra-
vodlivosti SR v Inštrukcii č. 12/2005 Ministerstva spravod-
livosti [9] v zmysle § 1 ods. 8 vyhlášky č. 490/2004 Z. z. Až do 
roka 2018 sa tieto návrhy nestretli s pozitívnym ohlasom.

Nová vyhláška k zákonu č. 382/2004 Z. z. o znal-
coch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Nová vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znal-
coch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [6], pri-
niesla konečne požadovanú zmenu. Vyhláška č. 228/2018 
Z. z. vstúpila do účinnosti od 1. 8. 2018 a zároveň zru-
šila vyhlášku č. 490/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov [5].

Vyhláška č. 228/2018 Z. z. [6] priniesla do znaleckej čin-
nosti rezortu tri pozitívne zmeny:
•   Všeobecne zoznam znaleckých odborov a odvetví ako 

aj obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odve-
tví postavila po formálno-legislatívnej stránke na vyššiu 
úroveň, keď ich zakomponovala priamo do textu vy-
hlášky ako ich prílohu č. 1 a prílohu č. 2; do 31. 7. 2018 
bol zoznam znaleckých odborov a odvetví ako aj obsa-
hové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví súčas-
ťou iba interného predpisu (inštrukcie) Ministerstva 
spravodlivosti SR.

•   Spresnila v svojej prílohe č. 1 pomenovanie znaleckého 
odboru i oboch znaleckých odvetví.

•   Spresnila v svojej prílohe č. 2 obsahové vymedzenie 
obidvoch novozadefinovaných znaleckých odvetví.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Zoznam znaleckých odborov a znaleckých odvetví (od 
1. 8. 2018):

Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a znaleckých 
odvetví
Odbor 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnu-
teľností
15 01 00 Geodézia, kartografia a fotogrametria: Znalecká 
činnosť v tomto odvetví sa zameriava na zistenie nedo-
statkov v geodetických základoch, v podrobných bodo-
vých geodetických poliach, v inžinierskej geodézii, pri tvor-
be a vydávaní kartografických diel, štandardizácii geogra-
fického názvoslovia, leteckom meračskom snímkovaní, 
diaľkovom prieskume Zeme a pri dokumentácii a archivá-
cii výsledkov týchto činností.

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou Znalectvo 
v odbore geodézia a kartografia organizovaný Sloven-
skou technickou univerzitou v Bratislave (STU), Staveb-
nou fakultou, Katedrou mapovania a pozemkových úprav 
a Ústavom súdneho znalectva pri STU v spolupráci so Slo-
venskou spoločnosťou geodetov a kartografov 13. 10. 2011 
v svojich záveroch – odporúčaniach legislatívnych zmien 
prijal o. i. úlohu premietnuť zmenu členenia znaleckého 
odboru geodézia a kartografia: vhodnejšie a systematickej-
šie obsahové vymedzenie odboru geodézia a kartografia 
a jeho odvetví, ako podmienka zjednodušenia postupov na 
získanie odbornej skúšky znalca do dokumentu Inštrukcia 
č. 12/2005 Ministerstva spravodlivosti [9] a alternatívne túto 
zmenu presunúť priamo do vyhlášky č. 490/2004 Zb. [5].

Podobne v roku 2012 aj I. Horňanský a Ľ. Hudecová [12, 
s. 51] konštatovali, že dobové platné obsahové vymedze-
nie znaleckých odborov a znaleckých odvetví pre sféru 
geodézie a kartografie:  odbor 15 00 00 Geodézia a karto-
grafia, odvetvie 15 01 00 Geodézia a odvetvie 15 02 00 Kar-
tografia a fotogrametria, s tým, že odvetvie 15 01 00 zahŕňa 
popri geodetických základoch, podrobných bodových geo-
detických poliach, inžinierskej geodézii, vymeriavaní štát-
nej hranice aj vymeriavanie hraníc pozemkov, je prekona-
né, nevystihuje skutočnosť a nereflektuje potreby aplikač-
nej praxe. I. Horňanský a Ľ. Hudecová uviedli, že dobové 
obsahové vymedzenie znaleckého odboru Geodézia a kar-
tografia i jeho dvoch odvetví a úvahy o modifikácii tohto 
vymedzenia sú predmetom už dlhšej diskusie odborníkov, 
v rámci ktorej je kriticky hodnotená najmä skutočnosť, že 
síce z hľadiska početnosti už dlhodobo je dominantnou mno-
žinou znaleckých aktivít tohto odboru oblasť KN, ale táto 
skutočnosť nie je reflektovaná v terminológii (znaleckého) 
odboru a (jeho znaleckých) odvetví. I. Horňanský a Ľ. Hude-
cová navrhli alternatívne podoby novelizácie dobového 
vymedzenia znaleckého odboru, ktorých podstata smero-
vala do podoby: Odbor Geodézia, kartografia a kataster 
nehnuteľností s tromi odvetviami Geodézia, Kartografia 
a Kataster nehnuteľností prípadne s dvomi odvetviami Geo-
dézia a kartografia a Kataster nehnuteľností. S týmto na-
vrhovaným riešením I. Horňanského a Ľ. Hudecovej súvisí 
aj ich návrh nahradenia skúšky zo znaleckého odboru skúš-
kou na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti v geodézii 
[12, s. 51]. Podstata zmeny spočívala v návrhu, aby v § 5 
ods. 1 písm. f ) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch [4] poža-
dovaná skúška z odboru alebo odvetvia, ktorá je predme-
tom žiadosti o zápis do zoznamu znalcov, a ktorou má bu-
dúci znalec preukázať svoju odbornú spôsobilosť, bola na-
hradená skúškou, ktorou sa získava osobitná odborná spô-
sobilosť na overovanie vybraných geodetických a kartogra-
fických činností podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geo-
dézii a kartografii [8], a ktorá sa uskutočňuje v dvoch reži-
moch s rovnako hodnotným obsahom skúšky: buď na auto-
rizačné overovanie alebo na úradné overovanie vybraných 
geodetických a kartografických prác pred Komorou geode-
tov a kartografov, resp. pred Úradom geodézie, kartografie 
a katastra SR. Skúška na autorizačné overovanie prebieha 
navyše v dvoch podrežimoch v závislosti od charakteru prác 
(§§ 7-10 zákona o geodézii a kartografii [8]). Realizácia tejto 
oprávnenej požiadavky by mala byť skoordinovaná s nove-
lizáciou obsahového vymedzenia odboru GaK (geodézia 
a kartografia) a jeho odvetví, aby budúci stav korešpondo-
val s uvedenými dvoma podrežimami. Podobne už v iných 
vybraných odboroch a odvetviach (bola) analogická ná-
hrada skúšky už zlegalizovaná (zdravotníctvo, farmácia, psy-
chológia a uvažuje sa s autorizovanými stavebnými inžinier-
mi a architektmi) [12].
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Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zá-
kona o znalcoch a tlmočníkoch.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a pre-
kladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekla-
dateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
IŠTVÁNFFY, I.: Znalci z odboru geodézie a kartografie v SR. Geodetický a kar-
tografický obzor, Praha, 48/90, 2002, č. 3, s. 59-61.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii. 
Inštrukcia č. 12/2005 Ministerstva spravodlivosti SR o organizácii a ria-
dení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri 
jej kontrole, č. 19292/2004-53.
HORŇANSKÝ, I.: Súdnoznalecká činnosť a geodézia, kartografia a katas-
ter nehnuteľností. Geodetický a kartografický obzor, Praha, 56/98, 2010, 
č. 5, s. 103-109.
HUDECOVÁ, Ľ.-ŠPAČEK, Š.: Byť či nebyť znalcom v odbore geodézia a karto-
grafia. Slovenský geodet a kartograf, Bratislava, 16, 2011, č. 2, s. 12-14.
HORŇANSKÝ, I.-HUDECOVÁ, Ľ.: Poznámky k vybraným aspektom legisla-
tívneho zabezpečenia znaleckej činnosti v geodézii a kartografii. Geode-
tický a kartografický obzor, Praha, 58/100, 2012, č. 3, s. 50-53.
Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. USM_UGKK SR_12/2018 zo dňa 21. 9. 2018, ktorým sa ustanovuje 
postup pri vydávaní preukazu geodeta.
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15 02 00 Kataster nehnuteľností: Znalecká činnosť v tomto 
odvetví sa zameriava na prešetrovanie práv k nehnuteľnos-
tiam vrátane prešetrenia duplicitného vlastníctva k pozem-
ku, prešetrovanie geometrického a polohového určenia ne-
hnuteľnosti, na určovanie priebehu vlastníckej hranice po-
zemku a na prešetrenie evidovania právnych vzťahov zapí-
saných v katastri nehnuteľností a v iných archívnych dokla-
doch v súvislosti s technickými podkladmi na určenie prie-
behu hraníc pozemkov. Znalecká činnosť zahŕňa geodetické 
činnosti, ako sú geometrické plány, vytyčovanie hraníc po-
zemkov, identifikácie parciel, ako aj analytické činnosti nad 
údajmi informačného systému geodézie, kartografie a ka-
tastra súvisiace so spracovaním znaleckého posudku.

Záver

Problémy aplikačnej praxe pri realizácii znaleckej činnosti 
v znaleckom odbore geodézia, kartografia a kataster ne-
hnuteľností sú už dlhodobo vypuklé a v odborných kru-
hoch kriticky diskutované. Riešenie vedúce k harmonizá-
cii tohto stavu predpokladá sériu synergických opatrení 
v legislatívnej oblasti, v oblasti odmeňovania znalcov pri-
merane k požadovanej odbornej náročnosti výkonu zna-
leckej činnosti i finančnej náročnosti prístrojového vybave-
nia, opatrení organizačnej oblasti i technologickej oblasti. 
Aktuálnym vstúpením do účinnosti vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a preklada-
teľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov [6], bol odstránený jeden z týchto 
problémov a to prekonané pomenovanie nášho znalec-
kého odboru a jeho delenie na znalecké odvetvia. Toto 
umožní sústredenie síl na odstraňovanie zvyšných problé-
mov výkonu znaleckej činnosti v znaleckom odbore geo-
dézia, kartografia a kataster nehnuteľností, aby táto pro-
blematika zaujala v našej spoločnosti svoju nenahraditeľnú 
a nezastupiteľnú pozíciu.
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