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Abstrakt
V oblasti celoživotného zvyšovania kvalifikácie odborníkov geodetov má nezastupiteľnú funkciu inštitút vedecko-technických konferencií osobitne vtedy, ak sa tieto odborné podujatia organizujú systematicky v pravidelných periódach na
konkrétnu oblasť vedecko-technického poznania. Medzi takéto oblasti možno zaradiť aj kataster nehnuteľností. Dôležitosť
konania takýchto konferencií pre celé spektrum odborníkov sa vynorí najmä v prípade, keď sa diferencujú rozpočtové
možnosti účasti na štandardných konferenciách v dôsledku nedostatočnosti ročných rozpočtov medzi komerčnými geodetmi z oblasti katastra a zamestnancami štátnych orgánov – správcami katastrálneho operátu.
Cadastral Conferences – an Important Element for Further Development of the Cadastre
Abstract
Scientific and technical conferences have an irreplaceable role in the field of lifelong qualification development for land
surveyor experts, especially when these professional events are organized systematically in regular periods for a specific
area of scientific and technical knowledge. Real estate cadastre can be considered as one of these areas. The importance of
conducting such conferences for a full range of professionals will emerge, especially when taking into account the budget
opportunities of commercial land surveyors and state employees – the administrators of cadastral documentation.
Keywords: conference, real estate cadastre, legislation, increasing the qualification of professionals

1. Úvod
Začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia dozrievalo
v diskusiách slovenských i českých špecialistov z oblasti
vtedajšej evidencie nehnuteľností (EN) (po 1. 1. 1993 katastra nehnuteľností), ale aj riadiacich pracovníkov vo vtedajšom Československu poznanie, že dobová textácia zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení
noviel (č. 22/1964 o EN) [1] už nevyhovuje meniacim sa
potrebám rozvoja spoločnosti. Riešenie tohto konfliktu
medzi staršou právnou reguláciou platnej legislatívy [1]
a novšími potrebami spoločnosti sa črtalo v zásadnejšej
novelizácii zákona o EN, prípadne, v lepšom prípade, v úplne novej zákonnej úprave. Bolo konštatované, že zásadný
nedostatok zákona o EN je najmä v jeho rigidnej orientácii
na uprednostnenie užívacích vzťahov k nehnuteľnostiam
pred vlastníckymi vzťahmi. Tento nedostatok sa premietal
i do potreby zásadnej zmeny technológie súvisiacej s tvorbou geometrických plánov, zásadnej zmeny technológie
súvisiacej s rezortnou úlohou budovania a obnovy mapového fondu máp veľkých mierok, najmä doriešenia absentujúcich potrebných právnych dôsledkov nového mapovania (uznesenie vlády SSR č. 134/1971 o budovaní a obnove mapového fondu máp veľkých mierok na Slovensku), a rovnako bol signalizovaný i ťažkosťami vyplývajúcimi z technológie plnenia rezortnej úlohy delimitácie hranice medzi poľnohospodárskym pôdnym fondom a lesným pôdnym fondom. Odborná diskusia zreteľne odhalila
v širšom pohľade nedostatky vtedajšieho zákona č. 22/1964
o EN [1], ktoré si vyžadovali zmenu; z nich spomenieme:
zapisovanie právnych vzťahov podľa dochádzajúcich listín
i vyšetrovaním v obci, postup pri zakladaní evidencie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v prípadoch nedoložených

právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, zakladanie právnych
vzťahov k nehnuteľnostiam bývalých osadníkov a spresnenie predmetu a obsahu EN. Konštatované bolo, že najvhodnejší postup hľadania riešenia tohto konfliktu bude
umožnenie širokej diskusie odborníkov formou aj celoštátnych (rozumej na československej, čiže federálnej, úrovni) konferencií o EN, ktoré by sa striedavo konali pod organizačnou záštitou vždy jedného z republikových ostatných
ústredných orgánov štátnej správy geodézie a kartografie. Tieto konferencie by mohli prispieť svojimi závermi –
odporúčaniami k formulácii návrhu novej legislatívy.
Problematikou zásadnej novely, resp. úplne nového zákona o EN, sa systematicky a opakovane zaoberal v podmienkach absencie federálneho úradu geodézie a kartografie, a to až do konca roka 1992, aj najvyšší dobový koordinačný orgán geodézie a kartografie, Koordinačná rada
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) a Českého úřadu geodetického a kartografického (Koordinačná rada). Koordinačná rada začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia dohodla, že bude kreovaná zmiešaná slovensko-česká skupina špecialistov pod gestorstvom SÚGK,
ktorej úlohou bude postupne tvoriť návrh novej legislatívy EN aj na základe vyvíjajúcej sa diskusie a odporúčaní
z celoštátnych konferencií o EN.

2. Celoštátne konferencie o evidencii nehnuteľností
• 1. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností,
október 1983, Brno.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [2] a bolo
prezentovaných 13 prednášok:
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ČECHURA, Jaroslav: Problematika zavedení automatizovaného způsobu vedení evidence lesních pozemků.
S. 71-78.
HURNÍK, Ján: Vedenie evidencie nemovitostí. S. 12-21.
KÁDNER, Slavoj: Evidence nemovitostí v dopravě. S. 59-64.
KINDL, Karel: Podnikové evidence půdy a jednotná evidence rostlinné výroby v řízení zemědělské výroby. S. 65-70.
KOTAL, Milouš: Evidence nemovitostí v socialistických zemích. S. 22-27.
MACKO, Juraj: Evidencia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. S. 50-58.
MAXMILIÁN, Karel: Zabezpečení evidence nemovitostí technickými předpisy. S. 35-41.
MICHAL, Jaroslav: Výuka evidence nemovitostí na vysoké
škole. S. 107-112.
ONDRŮŠEK, Jaroslav: Současné úkoly evidence nemovitostí v Jihomoravském kraji. S. 5-11.
SOUČEK, Zbyněk: Automatizace - nástroj racionalizace vedení EN. S. 28-34.
ŠANDA, Václav: Moderní elektrooptické tachymetry Recota
a Reta do užívání na střediscích geodézie. S. 90-106.
ŠINDLER, Karel: Evidence právních vztahů k nemovitostem. S. 42-49.
ŠOLC, Juraj: Využitie novej meračskej techniky. S. 79-89.
• 2. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností,
5.-6. 11. 1986, Žilina.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [3] a bolo
prezentovaných 23 prednášok:
BADA, Matej: Údaje EN pre plánovanie a riadenie hospodárstva. S. 9-15.
BEDNAŘÍK, Milan a KÁDNER, Slavoj: Podniková evidence
nemovitostí v resortu Federálního ministerstva dopravy. S. 93-98.
BELÁČEK, M.: Podniková evidencia lesných pozemkov a jej
väzba na EN. Do zborníka nezaradené.
BEŤKO, Boris: Vedenie EN v operátoch prevzatých po novom mapovaní. S. 62-67.
DOHNAL, František: Číselné vedení měřických operátů EN
v závislosti na kategorizaci sídel. S. 68-72.
HURNÍK, Ján: Integrácia evidencie nehnuteľností s inými
informačnými systémami. S. 87-92.
JANOUŠEK, Ivo: Právní normy dotýkající se evidence nemovitostí. S. 57-61.
KADLIC, Juraj: Automatizované spracovanie údajov EN
a sumarizačné práce. S. 21-26.
KOTAL, Milouš: Odraz spolupráce geodetických služeb
socialistických států v EN. S. 108-112.
KÚTH, Vladimír: Možnosti riešenia neusporiadaných právnych vzťahov. S. 53-55.
LAUDOVÁ, Juliana a MÁLKOVÁ, Alžbeta: Operatívnosť poskytovania informácií z EN s využitím automatizácie.
S. 78-81.
MACKO, Juraj: Neusporiadané právne vzťahy k nehnuteľnostiam a ich dopad na zakladanie evidencie právnych vzťahov. S. 39-43.
MICHAL, Jaroslav: Nový systém řízení výuky evidence nemovitostí na ČVUT. S. 118-123.
MICHALKO, Ondrej: Spoločenské a národohospodárske
funkcie EN. S. 3-8.
MILESOVÁ, Ema a UHLÍŘ, Jaroslav: Využití prostředků dálkového průzkumu Země v evidenci nemovitostí. S. 113-117.
NOVOTNÝ, František: Výhled vývoje mapového fondu v ČSR
do roku 2000. S. 99-107.
SOUČEK, Zbyněk: Automatizované vedení a využívání údajů evidence nemovitostí v ČSR. S. 27-32.
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ŠINDLER, Karel: Zakládání evidence právních vztahů k nemovitostem v ČSR. S. 33-38.
ŠMOLÍK, Marcel: Automatizované zpracování evidence právních vztahů. S. 44-52.
ŠŮRA, Jaroslav: Význam a způsob evidence lesního půdního fondu. S. 16-20.
VALIŠ, Juraj: Budovanie ISGK a jeho odraz na EN. S. 82-86.
VJAČKA, Adolf: Využívání nové měřické a výpočetní techniky na úseku EN. S. 73-77.
Konanie 1. a 2. celoštátnej konferencie o EN vzbudilo
veľký záujem aktívnych odborníkov – prednášateľov i pasívnych odborníkov – účastníkov konferencií. Bola vyvolaná živá diskusia, sformulovali sa odporúčania a zaangažovala sa denná tlač i rozhlas, v ktorej odborníci z rezortu
geodézie potvrdili naliehavosť riešenia otázky zásadnej
novely, resp. úplne nového zákona o EN.
Referencia o konaní 2. celoštátnej konferencie o evidencii nehnuteľností bola zverejnená v Geodetickom a kartografickom obzore z pera Jána Hurníka [4].
• 3. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností,
30.-31. 10. 1989, Brno.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [5] a bolo
prezentovaných 22 prednášok:
ANDONOV, Georgi: Využití výsledků ohodnocování půdy.
S. 124.
BOLESLAV, Jiří: Současné trendy vývoje v oblasti osobních
počítačů. S. 46-51.
BROŽ, Václav a KURZ, Alexandr: Využití interakční grafiky
pro vedení evidence nemovitostí. S. 80-86.
FRYML, Josef: Lesnické mapování a evidence nemovitostí.
S. 119-123.
FÜRST, Václav: Podniková evidence půdy. S. 107-111.
HENSSEN, J. L. G.: Současný vývoj a úlohy katastru ve světě. S. 126.
JANIČINA, Milan: Príprava novej právnej úpravy evidovania nehnuteľností. S. 3-8.
KARÁSEK, Ľuboš: Celoštátna sumarizácia údajov EN. S. 9-14.
KOTAL, Milouš: Uplatnění 16-bitových mikropočítačů na
střediscích Geodézie. S. 52-55.
MACKO, Juraj: Problematika evidencie právnych vzťahov
k nehnuteľnostiam. S. 25-30.
MARTINKO, Ivan: Informačný súbor EN (písomný operát).
S. 112-118.
MATÁK, Eduard: Matematické definovanie hraníc a výmer
územných celkov. S. 41-45.
MEDRICKÝ, Marian: Evidencia nehnuteľností a tvorba Základnej mapy ČSSR veľkej mierky. S. 19-24.
PEŠL, Ivan: Organizace přípravy změn na počítači SM 4/20
v Severomoravském kraji. S. 15-18.
POLÁK, Petr: Městský informační systém hl. m. Prahy a evidence nemovitostí. S. 100-106.
PREDNÝ, Mladen: Možnosti využitia 16 bitových osobných
počítačov typu PC pri vedení PO EN na okresných pracoviskách podniku. S. 56-64.
SOUČEK, Zbyněk: Tvorba informačního souboru evidence
nemovitostí v ČSR. S. 37-40.
STANOEV, Ivan: Obsah a vývoj jednotného katastru Bulharské lidové republiky. S. 125.
STRAKOVÁ, Katarína: Automatizovaný informačný systém
národných výborov. S. 87-99.
TAJOVSKÝ, Jan: Mikropočítač ELIS na SG. S. 73-79.
VALIŠ, Juraj: Koncepcia automatizovaného informačného
systému geodézie a kartografie. S. 31-36.
VJAČKA, Adolf: Práce s registrem souřadnic na střediscích
geodézie. S. 65-72.
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Konferencia sa niesla v znamení úvodnej prednášky Milana Janičinu, ktorý informoval o konsenzuálnych výsledkoch detailnej analýzy dovtedajšieho zákona o EN [1]. Analýza precízne a zásadným spôsobom dokladovala legislatívno-právne nedostatky (najmä roztrieštenosť, strohosť,
neúplnosť, nadzákonný charakter i rozpornosť so zákonom
dovtedajšej úpravy EN) i početné obsahové nedostatky
zákona [1]. Na základe analýzy obidva ústredné orgány
štátnej správy geodézie a kartografie súhlasne dospeli k záveru, že danú problematiku možno bezo zvyšku riešiť iba
úplne novou a komplexnou právnou úpravou na úrovni
zákona realizovanou zákonmi národných rád. Milan Janičina oznámil, že návrh zákona o štátnom katastri nehnuteľností (navrhlo upustiť sa od dovtedajšieho termínu evidencia nehnuteľností) je v pláne predložiť slovenskej vláde do
30. 11. 1989 [5].
• 4. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností,
20.-22. 10. 1992, Žilina.
Táto konferencia, už v nových spoločenských podmienkach, sa niesla v znamení očakávaného vstúpenia do účinnosti k 1. 1. 1993 v parlamentoch už prijatej (10. 6. 1992)
novej dvojice zákonov: zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch
vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam [6]
a zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike [7], ktoré znamenali i definitívne a jasné rozdelenie prác v budúcom
katastri nehnuteľností (KN) na sféru výlučne realizovanú
špecializovanou štátnou správou a na sféru vykonávanú
komerčnými jednotkami. O účasť na konferencii bol veľký
záujem, zúčastnilo sa jej vyše 300 účastníkov, ktorý sa
premietol i do relatívne veľkého záujmu o aktívnu účasť
prednášateľov. Táto 4. konferencia bola posledná, ktorá
niesla názov celoštátna konferencia o EN. Nasledujúce konferencie síce pokračovali v poradovom číslovaní odborných podujatí, ale boli označené modifikovaným pomenovaním medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [8] a bolo
prezentovaných 21 prednášok:
BLAŠKO, Anton: Progresívne metódy mapovania. S. 46-50.
BROKEŠ, Vladimír: Vedení a využívání centrální databáze
katastru nemovitostí. S. 96-100.
BURIAN, Zdeněk: Pozemkové úpravy, jejich současná organizace a výhled. S. 112-118.
CIBULKA, Antonín: Evidencia nehnuteľností a mestské informačné systémy. S. 101-106.
DUBÁŠ, Ján: Miestne vyšetrovanie pri tvorbe Základnej
mapy ČSFR veľkej mierky z pohľadu potrieb katastra.
S. 34-39.
ĎUNGEL, Karol: Využitie výpočtovej techniky pri poskytovaní informácií z evidencie nehnuteľností a aktualizácii
písomného a meračského operátu evidencie nehnuteľností v podmienkach Správy geodézie a kartografie
v Bratislave. S. 71-78.
GEISSÉ, Erich: Požiadavky na vzdelávanie pre pracovníkov
podieľajúcich sa na pozemkových úpravách. S. 125-131.
HORŇANSKÝ, Imrich: Dlhoročné úsilie o nový katastrálny
zákon uzavreté. S. 3-10.
CHALOUPKA, Vladislav: Železničná evidencia nehnuteľností. S. 107-111.
KMEŤ, Kazimír: Dohľad nad prácami, ktoré v štátnom záujme vykonávajú orgány a organizácie. S. 84-90.
KOSTKA, Jaroslav: Nové přístupy k tvorbě katastrální mapy. S. 57-63.
KUBA, Bohumil: Katastr nemovitostí České republiky. S. 21-24.
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KURZ, Alexandr: Interakční tvorba a údržba map velkých
měřítek. S. 51-56.
MACKO, Juraj: Genéza nových právnych úprav evidovania
nehnuteľností. S. 17-20.
PEŠL, Ivan: Požadavky na vedení katastru nemovitostí.
S. 64-70.
RADOUCH, Ferdinand: Současná situace v resortu ČÚGK.
S. 11-16.
SOUČEK, Zbyněk: Využití osobních počítačů k vedení údajů
informačního souboru nemovitostí v ČR. S. 79-83.
ŠVEHLA, F: Výchova odborníků pro pozemkové úpravy.
S. 119-124.
TOMAŠKIN, Ján: Súčasné právne normy dotýkajúce sa evidencie nehnuteľností. S. 25-33.
VALEŠ, Miroslav a REŠKA, Josef: Místní šetření pro obnovu
pozemkového katastru a evidence nemovitostí v České
republice. S. 40-45.
VALIŠ, Juraj: Možnosti využitia centrálnej bázy údajov katastra v SR. S. 91-95.
V nových spoločensko-ekonomických podmienkach po
roku 1989 nadobudlo pravidelné konanie celoštátnych
konferencií o EN, neskorších medzinárodných konferencií
o KN, aj jednu osobitnú významnú dimenziu. Tieto konferencie sa stali výnimočnými odbornými podujatiami, ktoré
umožňovali širokej množine záujemcov, odborníkov katastrálnikov z aplikačnej praxe, nie len z komerčnej sféry, ale
najmä z oblasti špecializovanej štátnej správy, reálnu možnosť účasti na odborných diskusiách a na výmene poznatkov v rámci realizovaných konferencií. Možnosti uhrádzania účastníckych poplatkov zamestnancov štátnej správy,
vrátane platieb za ubytovanie, na väčšine vedecko-odborných podujatí začali výrazne zaostávať za potrebami
v dôsledku rozpočtovej nedostatočnosti ich zamestnávateľov. Organizátorom medzinárodných konferencií o KN
sa opakovane darilo tento rozpor odstraňovať práve organizovaním týchto konferencií s podmienkami umožňujúcimi účasť na týchto odborných podujatiach širokej množine špecialistov katastrálnikov zo špecializovanej štátnej
správy. Tento prínos celoštátnych konferencií o KN k zvyšovaniu odbornej úrovne špecialistov z aplikačnej praxe
doteraz ešte nebol dostatočne docenený.
Referencia o konaní 4. celoštátnej konferencie o evidencii nehnuteľností bola zverejnená v Geodetickom a kartografickom obzore z pera Eduarda Matáka [9].

3.

Medzinárodné konferencie o katastri nehnuteľností

Po prijatí uvedenej dvojice zákonov regulujúcich nový kataster nehnuteľností v roku 1992 [6] a [7], ktorými bol nahradený zákon o EN [1], a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a samostatnej Českej republiky k 1. 1. 1993,
konferencie už niesli pomenovanie medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností.
• 5. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
8.-10. 11. 1995, Praha.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [10] a bolo
prezentovaných 13 prednášok:
BAUDYŠ, Petr: Nová právní úprava katastru nemovitostí.
S. 5-12.
ČÁLEK, Jiří: Jednotná digitální mapa Prahy s údaji KN.
S. 91-98.
HORŇANSKÝ, Imrich: Vlastníctvo nehnuteľností a jeho
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vzťah ku katastru nehnuteľností v právnom štáte. 7 s. Do
zborníka nezaradené.
JELEN, Stanislav: Požadavky na katastr nemovitostí při komplexních pozemkových úpravách. S. 53-58.
JIRMAN, Josef: Koncepce digitalizace souboru popisných
informací (SPI). S. 32-36.
KAMERA, Josef: Katastr nemovitostí jako informační systém. S. 78-84.
KEMÉNY, Viliam: Skrátené formy pozemkových úprav na
Slovensku. S. 69-77.
KOLMAN, Jaroslav: Katastr nemovitostí a bonitované půdně ekologické jednotky. S. 45-52.
MORÁVEK, Tomáš: Doplnění číselné katastrálni mapy o původní vlastnické parcely. S. 37-44.
NEDVÍDEK, Lumír: Zjednodušená evidence pozemků.
S. 13-20.
PRAŽÁK, Josef: Realizace koncepce digitalizace souboru
geodetických informací katastru nemovitostí (SGI). S. 5-12.
SOUČEK, Zbyněk: Využití údajů jiných informačních systémů ke zkvalitnění údajů katastru nemovitostí. S. 85-90.
VOLNÝ, Bohuslav: Obnova operátu KN po pozemkových
úpravách. S. 59-68.
Konferencia sa niesla na pozadí náhrady dvojice zákonov [6] a [7] v novom štátnom usporiadaní pre Slovenskú
republiku jediným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv (platný od 4. 8. 1995 a účinný od 1. 1. 1996) [11]. Zákon [11] reagoval na nové štátne
usporiadanie (v ňom pominula potreba vznik, zmenu a zánik vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam riešiť federálnym zákonom a organizačné a technické aspekty KN riešiť zákonmi národných rád) a zároveň
riešil viaceré jednotlivosti, ktoré nastolila aplikačná prax
po 1. 1. 1993.
• 6. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
10.-11. 11. 1998, Žilina.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [12] a bolo
prezentovaných 15 prednášok:
BAREŠOVÁ, Eva: Zápisy do katastru nemovitostí České
republiky. S. 37-44.
HORŇANSKÝ, Imrich: Súčasný stav realizácie „Koncepcie
rozvoja katastra nehnuteľností do roka 2005“ a perspektívy jej napĺňania. S. 3-19.
JIRMAN, Josef: Zdokonalený informační systém katastru
nemovitostí. S. 82-88.
KANAJET, Božidar: On cartographic symbols of landslide
in cadaster. S. 89-92.
KANAJET, Božidar: Surveying in Croatia. S. 93-95.
KREKOVIČOVÁ, Jana: Kataster nehnuteľností ako nástroj
na evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam.
S. 32-36.
MACKO, Juraj: Úvaha nad novelizáciou katastrálneho zákona. S. 45-50.
MATÁK, Eduard: Vplyv kartografického skreslenia rôznych
zobrazení na výmery v katastri nehnuteľností. S. 76-81.
ROLINCOVÁ, Dobromila: Aktualizácia súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností. S. 56-60.
SOUČEK, Zbyněk: Vedení souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR po jeho digitalizaci. S. 51-55.
ŠPAČEK, Štefan a URSÍNY, Pavel: Zabezpečenie automatizovaného spracovania údajov katastra nehnuteľností
na Slovensku. S. 96-104.
ŠTENCEL, Karel: Digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí ČR. S. 69-75.
VALIŠ, Juraj: Niektoré aspekty medzinárodnej spolupráce
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v oblasti katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.
S. 25-31.
VEČEŘE, Karel: Koncepční úlohy katastrálních orgánů a jejich realizace. S. 20-24.
VLČEK, Jozef: Nadväznosť pôvodného a obnoveného operátu katastra. S. 61-68.
Celé rokovanie konferencie reflektovalo zákon č. 222/1996
Z. z. [13] prijatý 4. 7. 1996, ktorým boli na výkon miestnej
štátnej správy na Slovensku zriadené krajské úrady a okresné úrady vykonávajúce štátnu správu na 20 úsekoch, z ktorých jeden úsek bol KN. Zrušovacím ustanovením zákona
[13] boli zrušené o. i. dovtedajšie katastrálne úrady, ktorých
pôsobnosť prešla na okresný úrad, resp. na krajský úrad
ako dôsledok horizontálnej integrácie miestnej štátnej správy. V zákone [13] boli premietnuté zmeny katastrálneho
zákona [11] vyvolané predmetným procesom. Všeobecne
bola právna úprava organizačnej štruktúry KN v zákone
č. 222/1996 Z. z. [13] hodnotená odborníkmi negatívne.
Prezentácia Imricha Horňanského bola po rozšírení a aktualizácii zverejnená aj v Geodetickom a kartografickom
obzore [14].
• 7. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
8.-9. 11. 2001, Brno.
Konferencia o KN sa konala v spojení s 37. geodetickými
informačnými dňami.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [15] a bolo
prezentovaných 18 prednášok:
BADA, Matej: Usporiadanie pozemkového vlastníctva na
Slovensku. S. 99-105.
BAREŠOVÁ, Eva: Současný stav katastru České republiky.
S. 3-11.
BAUDYŠ, Petr: Návrh věcného záměru katastrálního zákona. S. 12-18.
BURIANOVÁ, Marie: Zkušenosti s provozem ISKN. S. 49-52.
JANEČEK, Bohumil: Cíle a postup digitalizace SGI v ČR.
S. 71-76.
JIRMAN, Josef: Projekt ISKN a poskytování údajů KN dálkovým přístupem. S. 25-33.
KARÁSEK, Ľuboš a FILÍPEK, Rastislav: Skúsenosti s prevádzkou Informačného systému katastra nehnuteľností na
Slovensku. S. 53-63.
KODÝTEK, Tomáš a PLACHÝ, Zdeněk: Obnova katastrálního
operátu s využitím výsledků KPÚ. S. 94-98.
KOPRDOVÁ, Marta a TOMAŠOVIČOVÁ, Jaroslava: Kataster
nehnuteľností na Slovensku. S. 19-24.
MATÁK, Eduard: Hlavné smery rozvoja katastra, geodézie
a kartografie na Slovensku.
POLÁČEK, Jiří: Zkušenosti s implementací zdokonaleného
informačního systému katastru nemovitostí odboru centrálních databází. S. 44-48.
SOUČEK, Zbyněk: Katastr nemovitostí od děrného štítku
k Internetu. S. 64-70.
SUCHÁNEK, Vít: Informační politika resortu ČÚZK v oblasti
KN.
ŠTENCEL, Karel: Digitalizace sáhových map. S. 85-93.
VEČEŘE, Karel: Hlavní směry rozvoje katastru a zeměměřictví v ČR.
VJAČKA, Adolf: Zásady vedení digitalizovaného SGI.
S. 106-112.
VLČEK, Jozef: Koncepcia digitalizácie máp katastra na Slovensku. S. 77-84.
VOJTIČKO, Andrej: Informačný systém katastra nehnuteľností na Slovensku. S. 34-43.
Konferencia sa niesla v atmosfére úspešného hodnotenia vyčlenenia katastrálnych odborov zo sústavy orgánov
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miestnej štátnej správy a opätovného vytvorenia špecializovaných orgánov štátnej správy na úseku KN (a úpravy
niektorých ustanovení katastrálneho zákona podľa potrieb
aplikačnej praxe) na Slovensku novelou katastrálneho zákona [16] prijatou 18. 5. 2001 s účinnosťou od 1. 1. 2002
[17].
Článok o opätovnom vytvorení špecializovaných orgánoch štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností a o dôvodoch prijatia novely katastrálneho zákona bol zverejnený v Geodetickom a kartografickom obzore z pera Imricha
Horňanského [17].
• 8. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
21.-22. 10. 2004, Žilina.
Táto konferencia sa konala pri príležitosti 50. výročia
sústredenia zememeračskej služby a 40. výročia prijatia
zákona o evidencii nehnuteľností [1].
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [18] a bolo
prezentovaných 16 prednášok:
BAREŠOVÁ, Eva: Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky. S. 39-47.
ČIŽMÁR, Jozef: Výučba katastra nehnuteľností na Stavebnej fakulte STU Bratislava. S. 135-141.
HORŇANSKÝ, Imrich: Kataster nehnuteľností a 40. výročie
zákona o evidencii nehnuteľností. S. 12-26.
HUDECOVÁ, Ľubica: Usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku. S. 109-113.
JANEČEK, Bohumil: Správa katastru nemovitostí a poskytování služeb veřejnosti. S. 80-89.
JANOVSKÝ, František: Pozemkové úpravy z hlediska zpracovatele. S. 114-120.
JIRMAN, Josef a SUCHÁNEK, Vít: Zásadní změny v technologické oblasti správy katastru nemovitostí od poslední
konference o katastru nemovitostí a střednědobý výhled rozvoje. S. 54-72.
KOPRDOVÁ, Marta a TOMAŠOVIČOVÁ, Jaroslava: Posledná
novela katastrálneho zákona. S. 33-38.
KVARDA, Pavol: Katastrálny portál. S. 48-53.
POLÁČEK, Jiří: Zkušenosti s provozem centrální databáze
katastru nemovitostí v ISKN. S. 73-79.
ŠÍMA, Jiří: Výročí 50 let soustředěné zeměměřické služby
v českých zemích. S. 7–11.
ŠTENCEL, Karel: Digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí ČR. S. 101-108.
TROJÁČEK, Pavel: Nový registr půdy v České republice.
S. 121-129.
VEČEŘE, Karel: Prognóza katastru nemovitostí a hlavní směry
jeho rozvoje. S. 27-32.
VLČEK, Jozef: Obnova katastrálneho operátu. S. 90-100.
VONDRÁK, Jiří, KUTÁLEK, Stanislav, FIŠER, Zdeněk a ŠVÁB,
Tomáš: Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně.
S. 130-134.
Referenciu o konaní konferencie zverejnil J. Rydval na
internetovom mediálnom zdroji [19]. Na konferencii sa
zúčastnilo vyše 200 odborníkov. Slávnostný charakter konferencie bol zvýraznený aj účasťou významných osobností
oboch rezortov a záujmových geodeticko-kartografických
organizácií z obidvoch krajín.
• 9. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
29.-30. 11. 2007, Olomouc.
Z konferencie bol vydaný zborník prednášok [20] a bolo
prezentovaných 21 prednášok:
BALOGHOVÁ, Iveta: Novela katastrálneho zákona SR. S. 9.
BAREŠOVÁ, Eva: Nové právní a technické předpisy katastru nemovitostí ČR. S. 7.
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ČADA, Václav: Státní mapové dílo velkého měřítka. S. 23.
FERIANC, Dušan: Využitie SKPOS pre kataster. S. 19.
HONSNEJMAN, Jiří: Digitalizace sáhových katastrálních map.
S. 26.
HUML, Milan: Výuka katastrální problematiky na FS v ČVUT
v Praze. S. 32.
KMÍNEK, Jan: Vytyčování a upřesnění hranic pozemků. S. 10.
MALEC, Martin: Možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru při obnově a digitalizaci katastrálních
map. S. 30.
MOYZES, Štefan: Súčasnosť a budúcnosť KN Slovenskej
republiky. S. 5.
NAVRÁTILOVÁ, Daniela: Komunikácia s katastrom po novom. S. 16.
NEDVÍDEK, Lumír: Odborná způsobilost pro účely katastru nemovitostí v ČR. S. 35.
PIVCOVÁ, Jana: Pozemkové úpravy, jejich význam, možnosti a perspektíva. S. 18.
PLAVEC, Jiří: Pozemkové úpravy v praxi geodetů soukromého sektoru. S. 17.
POLÁČEK, Jiří: Služby a produkty ISKN ČR. S. 12.
POLÁK, Petr: Zkouška odborné způsobilosti. S. 36.
RŮŽEK, Jaroslav: Příprava nové generace zeměměřičů. S. 34.
ŠAFÁŘ, Luděk: Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků. S. 20.
ŠANDA, Václav: Součinnost odborných společností a zeměměřických firem s úřady resortu ČÚZK. S. 37.
ŠANDOVÁ, Helena: Součinnost ISKN ČR s jinými IS veřejné
spávy ČR. S. 14.
VEČEŘE, Karel: Současnost a budoucnost KN České republiky. S. 4.
VLČEK, Jozef: Katastrálne mapovanie, história, súčasnosť
a budúcnosť. S. 21.
Texty prednášok boli vydané na elektronickom nosiči
CD. Konferencia si pripomenula 190. výročie vzniku stabilného katastra v Česku a 80. výročie vzniku pozemkového
katastra.
• 10. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
9. 9. 2010, Karlove Vary.
Z konferencie a zo súbežného Medzinárodného sympózia orientovaného na KN bol vydaný zborník anotácií prednášok [21] a bolo prezentovaných 29 prednášok:
ARLINGER, Klement: Kataster a doplnky v Bavorsku.
BAREŠOVÁ, Eva: Změny v právní úpravě zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR. S. 21-24.
BRÁZDIL, Karel: Mapování nového výškopisu území České
republiky. S. 32-33.
DOUBEK, Pavel: Zapojení soukromé sféry do vedení a údržby KMD. S. 8-9.
DVOŘÁČEK, Petr: Geoportál ČÚZK – data a služby resortu
na internetu. S. 26-27.
ĎURAČIOVÁ, Renáta: Testovanie kvality údajov katastra
nehnuteľností podľa ISO noriem. S. 12.
ENEMARK, Stig: Rozvíjajúca sa funkcia katastrálnych systémov na podporu dobrého nakladania s pôdou.
ERNST, Julius: Digitálna katastrálna mapa v Rakúsku, hodnotné geografické údaje pre užívateľov.
FORGÁČ, Matej a kol.: Aktualizácia vektorových katastrálnych máp – postup a kontrola.
GREGOR, Karel: Spolupráce katastrálních úřadů a komerční
sféry při digitalizaci souboru geodetických informací. S. 5-6.
GYULA István: Digitálna katastrálna mapa v Maďarsku, implementácia a skúsenosti.
HUDECOVÁ, Ľubica: Prínos pozemkových úprav pre kataster nehnuteľností. S. 28-29.
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KRÁLIK, Martin: Vektorová mapa ako výsledok obnovy katastrálneho operátu. S. 7.
KUBÁTOVÁ, Eva: Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt eGovernment a základní nástroj politiky
státu v oblasti prostorových informací. S. 19-20.
LEITMANNOVÁ, Katarína: Implementácia dátovej špecifikácie INSPIRE „Katastrálna parcela“ do nového údajového modelu katastra nehnuteľností. S. 11.
MOJŽIŠ, Rastislav a FORGÁČ, Matej: Aktualizácia vektorových katastrálnych máp. S. 31.
MOYZES, Štefan: Katastrálny systém v Slovenskej republike, digitalizácia katastrálnych máp.
NITZSCHE, Rainer: História katastrálnych informácií v Sasku.
ORLIŃSKA, Jolanta: Modernizácia katastra v Poľsku.
POLÁČEK, Jiří: Služby katastru nemovitostí a INSPIRE. S. 10.
POLDAUFOVÁ, Odeta: Súčasná právna úprava katastra nehnuteľností na Slovensku. S. 25.
ROUS, Karel: Digitální technická mapa Kladna, její vedení
a sběr dat. S. 30.
RUBEŠOVÁ, Jitka: Datové schránky v praxi katastrálního
úřadu. S. 13.
SABALIAUSKAS, Kestutis: Digitálne katastrálne mapovanie
v Litve.
ŠTENCEL, Karel: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. S. 16-17.
TANG, Conrad: Digitálna katastrálna mapa v Hong Kongu.
TÓTHOVÁ, Bronislava: Projekt Elektronické služby katastra
nehnuteľností, obsah a aktuálny stav. S. 14-15.
VEČEŘE, Karel: Digitalizace katastrálních map v České republice.
ZUBO, Eduard: Elektronická podateľňa – príjem a spracovanie elektronických podaní. S. 18.
Jubilejná, v poradí už 10. konferencia sa konala v koordinácii s Medzinárodným sympóziom orientovaným na KN
a v spolupráci s výročným rokovaním 7. komisie (Kataster
a správcovstvo pozemkov) Medzinárodnej federácie geodetov FIG. Na konferencii sa zúčastnilo 140 účastníkov.
Referencia o oboch spojených odborných podujatiach
z pera L. Tomandla je v [22].
• 11. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
15.-16. 5. 2014, Častá – Papiernička.
11. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností sa
zaradila medzi veľmi úspešné konferencie. Prebehla na
pozadí 50. výročia prijatia zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností [1] a 20. výročia vstúpenia do účinnosti
zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam [6]. Konferencia mala
osobitne bohatú ponuku prezentovaných prednášok čo
do kvantity i do sortimentného zastúpenia; tomu zodpovedala i široká diskusia. Podobne i záujem o účasť na konferencii bol osobitne vysoký: vyše 140 účastníkov.
Na konferencii bolo prezentovaných 23 prednášok.
Prvá časť prednášok v počte 7 bola zverejnená v osobitnom čísle Geodetického a kartografického obzoru, venovanom tejto konferencii [23], ktoré pre účastníkov konferencie bolo mimoriadne vytlačené:
FRINDRICHOVÁ, Mária: Päťdesiat rokov od prijatia zákona
o evidencii nehnuteľností. S. 97-102.
HORŇANSKÝ, Imrich a ONDREJIČKA, Erik: Zákon o evidencii nehnuteľností a budovanie a obnova mapového fondu. S. 123-131.
HORŇANSKÝ, Imrich a JAVORČEK, Martin: Poohliadnutie sa
na niektoré európske aspekty kompetencií našich katastrálnych autorít. S. 138-143.
ONDREJIČKA, Erik: Quo vadis kataster nehnuteľností? S. 116-122.
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SUCHÝ, Ľubomír: Dvadsať rokov od účinnosti zákonov regulujúcich problematiku katastra nehnuteľností. S. 110-114.
TOMÁŠEK, Milan: Přehled kontrolní a dohledací činnosti
zeměměřických a katastrálních inspektorátů. S. 132-137.
VEČEŘE, Karel: Katastr 2014 a výhled do dalšího desetiletí.
S. 103-108.
Druhá časť prednášok v počte 16 bola vydaná v zborníku prednášok [24]:
BÁBIČEK, Ladislav: Evidencia nehnuteľností pred rokom
1964 a čo s tým súviselo. S. 42-54.
BAREŠOVÁ, Eva: Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí. S. 68-72.
DOLUVODSKÝ, Jozef a KMEŤKO, Pavol: Príspevok k vývoju
evidencie nehnuteľností do roku 1965. S. 55-59.
FORMÁNEK, Jiří: RÚIAN a jeho vazby na katastr nemovitostí. S. 100-104.
HORŇANSKÝ, Imrich, ONDREJIČKA, Erik a ŠUPPOVÁ, Ingrid:
Obnova mapového fondu od roku 1964 po súčasnosť.
S. 18-35.
HUTKOVÁ, Valéria: Inovácie elektronických služieb a aplikácií rezortu geodézie, kartografie a katastra SR. S. 105-114.
KEMÉNY, Viliam: Skúsenosti a spomienky na práce v evidencii nehnuteľností. S. 60-67.
MACKO, Juraj: Príprava zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch
vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
(spomienky spoluautora). S. 37-41.
NAGY, Štefan a REPÁŇ, Peter: Kvalita geodetických a kartografických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov. S. 141-144.
NEDVÍDEK, Lumír: Kritické ohlédnutí za posledním půlstoletím českého katastru. S. 13-17.
RAŠKOVIČ, Vladimír: Elaborát geometrického plánu ako
relačná databáza z pohľadu elektronického spracovania, archivácie a kontroly. S. 83-99.
SOUČEK, Petr: Poskytování otevřených dat a služeb ČÚZK.
S. 77-82.
UHLÍK, Vladimír: Pozemkové úpravy v praxi a ich budúcnosť. S. 124-135.
VAŠEK, Andrej: Pozemkové úpravy na Slovensku včera, dnes
a zajtra. S. 115-123.
VRZALOVÁ, Lenka: Materiální publicita katastru nemovitostí. S. 73-76.
ZEMKOVÁ, Ivana: Katastrálna inšpekcia a štátny dozor nad
kvalitou vybraných geodetických a kartografických činností. S. 137-140.
11. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností
opakovane dokumentovala informačný „smäd“ po skúsenostiach, pozitívnych výsledkoch, ale aj užitočnosť informácií o čiastkových nedomyslených koncepčných krokoch
z rozvoja KN v réžii katastrálnej autority. V konferenčných
diskusiách, ale aj v pokonferenčných analýzach rezonovala
najmä prednáška Erika Ondrejičku, ktorá sa stala frekventovaným informačným zdrojom v odbornej publicistike.
Referencia o konaní 11. medzinárodnej konferencie
o katastri nehnuteľností bola zverejnená v Geodetickom
a kartografickom obzore z pera Imricha Horňanského
a Ľubice Hudecovej [25].
• 12. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností,
28. 2.-1. 3. 2018 Brno.
12. ročník katastrálnej konferencie sa uskutočnil v spojení
s 53. geodetickými informačnými dňami.
Z konferencie bude vytlačený zborník prednášok a čiastočne abstraktov prednášok [26] a bolo prezentovaných
16 prednášok:
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ALFERI, Kamil: Majetkoprávní vypořádávání pozemků ŘSD
ČR.
ČERNOTA, Pavel a STAŇKOVÁ, Hana: Využití katastrální mapy v důlním měřictví.
ČÍHAL, Robert: Prostorový popis infrastruktury železnic
metodou railML a možnosti jeho použití v rámci metody BIM při projektování železničních staveb.
FRINDRICHOVÁ, Mária: Kontinuálne napĺňanie smerov rozvoja rezortu ÚGKK SR.
GAŠINCOVÁ, Silvia a HUDECOVÁ, Ľubica: Výučba katastra
nehnuteľností v študijnom odbore Geodézia a kartografia na Fakulte BERG TU v Košiciach a SvF STU v Bratislave.
HABROVEC, Jiří: Asociace podnikatelů v Geomatice – představení.
HAVLÍČEK, Radomír: Role katastru nemovitosti a zeměměřictví v železniční dopravě.
KOZLOVSKÝ, Ondrej: Územný plán a údaje katastra, skúsenosti a ukážky.
LEITMAN, Michal: Elektronizácia katastra nehnuteľností
v podmienkach rezortu ÚGKK SR – automatizované
poskytovanie informácií pre GaK činnosti.
MADRON, Stanislav a BONACINA, Tomáš: Využití dat KN
ve webových aplikacích.
MARADOVÁ, Svatava: Střednědobý výhled záměrů v katastru nemovitostí.
SOUČEK, Petr: Webové a mobilní aplikace pro využívání
dat katastru.
ŠTENCEL, Karel: Aktivity ČÚZK pro podporu využívání KN
v dalších odvětvích.
VARGOVÁ, Dominika: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a kataster nehnuteľností v SR.
VEČEŘE, Karel: Záměry a plány SPÚ v oblasti GIS.

VRZALOVÁ, Lenka: Dopad nařízení o ochraně údajů a elektronické identifikaci pro elektronické transakce do správy katastru.
Konferencia ponúkla účastníkom informáciu najmä o stave elektronizácie KN a o plánoch vývoja KN z pohľadu štátnej správy, komerčných geodetov i občanov. Informačnú
hodnotu konferencie zvýšila sprievodná výstava technológií, prístrojov i literatúry.

4. Prínos konferencií o katastri nehnuteľností
Pochopiteľne, neexistujú objektívne kritériá, ktorými by
sme dokázali kvantifikovať prínos inštitútu odborných vedecko-technických podujatí, a teda ani našich periodických konferencií o KN. Napriek tomu analýza druhovosti
prednášok prednesených na doterajších 12 katastrálnych
konferenciách môže mať istú informačnú hodnotu a do
budúcnosti môže byť podnetná (tab. 1).
Najvyšší podiel v obsahovom smerovaní konferenčných
prednášok, a to 34 % prezentácií má tematická skupina
koncepcia KN a legislatíva KN. Tento údaj je svedectvom
dôležitosti tejto témy, a preto odborníkov tento podiel
neprekvapil. Na druhej strane štatistika informuje a vo všeobecnosti sa konštatuje, že tematický okruh kontrola kvality vo vzťahu ku KN s 2 % zastúpením a vzťah vzdelávania
a KN s 5 % zastúpením majú nízke zastúpenie, ktoré nezodpovedá stavu KN a jeho potrebám. Bude vhodné týmto dvom témam v budúcich konferenciách cielene venovať väčšiu pozornosť, aby sa príspevky nevenovali iba evidovaniu momentálneho stavu, ale aby pomáhali pomenovať slabé miesta, ich príčiny a hľadať ich riešenia.

konferencia

koncepcia
a legislatíva KN

technologická
problematika KN

KN a pozemkové
úpravy

kontrola
kvality a KN

KN a iné IS

KN a poskytovanie informácií

KN a pedagogika

iné

počet
prednášok

počet
autorov/spoluautorov

Tab. 1 Sortimentné zloženie prednášok z konferencií o katastri nehnuteľností

1. Brno 1983

4

5

-

-

2

-

1

1

13

13

2. Žilina 1986

7

8

-

-

4

1

2

1

23

26

3. Brno 1989

4

5

-

-

5

2

-

6

22

23

4. Žilina 1992

5

8

1

1

2

2

2

-

21

21

5. Praha 1995

5

2

3

-

2

1

-

-

13

13

6. Žilina 1998

6

5

-

-

-

-

-

4

15

16

7. Brno 2001

10

5

-

-

-

3

-

-

18

21

8. Žilina 2004

7

2

2

-

1

3

1

-

16

19

9. Olomouc 2007

4

7

2

-

1

2

4

1

21

21

10. Karlove Vary 2010

12

6

1

1

6

2

-

-

28

28

11. Častá-Papiernička 2014

9

4

2

3

2

3

-

-

23

24

12. Brno 2018

5

-

-

-

7

2

1

1

16

18

Σ

78

57

11

5

32

21

11

14

229

243

%

34

25

5

2

14

9

5

6

100
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Zaujímavý pohľad na seriál 12 medzinárodných konferencií o KN (vrátane ich predchodcov konferencií o EN)
ponúka štatistický prehľad aj z autorského/spoluautorského aspektu. Na 12 medzinárodných konferenciách o KN
bolo prezentovaných 229 prednášok, z nich väčšina v sólo
autorstve a niekoľko prednášok aj v spoluautorstve. Na
ich tvorbe sa podieľalo 243 autorov/spoluautorov. Osobitná vďaka patrí tým autorom/spoluautorom, ktorí opakovane prispeli k úspechu nášho konferenčného seriálu.
Tri alebo štyri krát vystúpili ako autori/spoluautori (podľa
abecedného poradia): Josef Jirman, Erik Ondrejička, Jiří
Poláček, Juraj Vališ a Jozef Vlček. Päť a viacero prednášok
bolo predstavených od autorov/spoluautorov: Eva Barešová, Imrich Horňanský, Juraj Macko, Zbyněk Souček, Karel
Štencel a Karel Večeře.
Komplexnosti prínosu realizovaných konferencií o KN
prispela aj skutočnosť, že na viacerých z nich bol účastníkom ponúknutý aj výber z odbornej literatúry a na sprievodných výstavách aj technologické geodetické novinky
a inovácie v softvéroch.
Duševné bohatstvo, ktoré ponúka doterajších 12 medzinárodných konferencií o KN, je už širokej odbornej verejnosti ľahšie dosiahnuteľné po realizácii zámeru naskenovania a sprístupnenia všetkých zborníkov na webovom
sídle Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky.
V súvislosti s hodnotením konferencií o KN nemožno
nespomenúť neúnavného organizátora viacerých katastrálnych konferencií Eduarda Matáka, ktorý okrem autorského podielu na prednáškach, nezabudnuteľným spôsobom dotvoril osobitný kolorit viacerých úspešných konferencií.

5. Záver
Uplynulých 12 medzinárodných konferencií o KN vrátane
ich predchodkýň, celoštátnych konferencií o EN, sa natrvalo zapísalo do histórie nášho katastra. Konferencie rozhodujúcim spôsobom prispeli k formulácii zásad legislatívnej bázy súčasného KN vrátane jej novelizácií. Konferencie nenahraditeľným spôsobom utvorili odborné fórum
na diskusie o koncepčných i technologických otázkach na
širokej úrovni aj špecialistom geodetom – katastrálnikom
i právnikom z miestnych orgánov štátnej správy KN a z komerčných katastrálnych pracovísk. Spoločne si zaželajme,
aby v tejto tradícii konferencie pokračovali i v budúcnosti.
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