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D o d a t o k  č .  1  

č .  R P _ U G K K  S R _ 1 1 / 2 0 2 1  

k Rozhodnutiu predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky č. RP_UGKK SR_31/2013 o zriadení skúšobnej komisie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie osobitnej 

odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie výsledkov vybraných geodetických 

a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

Čl. I 

Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_31/2013 o zriadení skúšobnej komisie Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických 

osôb na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 

písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto: 

1. V článku 2 ods. 3 sa za zátvorku dopĺňajú slová „alebo online“. 

2. V prílohe č. 1 sa za článok 3 vkladá článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 3a 

Osobitné ustanovenia o organizácii online zasadania skúšobnej komisie 

(1) Skúšobná komisia je spôsobilá zasadať online, ak sú v telekonferenčnej miestnosti 

prítomní aspoň štyria jej členovia, predseda a tajomník, pričom najmenej dvaja jej 

členovia sú prítomní spolu v jednej miestnosti na úrade a sníma ich spoločne jedna 

webová kamera. 

(2) Tajomník emailom zašle pozývanému členovi komisie odkaz na pripojenie sa do 

telekonferenčnej miestnosti na zasadanie skúšobnej komisie.“. 

3. V prílohe č. 2 sa v článku 1 ods. 8 na koniec odseku dopĺňa veta: „Zároveň sa žiadateľovi 

zasiela platobný predpis na úhradu správneho poplatku za vykonanie kvalifikačnej 

skúšky v zmysle § 7 ods. 3 zákona, resp. v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“. 

4. V prílohe č. 2 v článku 2 odsek 6 znie: „Pred písomnou časťou kvalifikačnej skúšky 

tajomník preverí totožnosť čakateľa a preverí uhradenie správneho poplatku za vykonanie 

kvalifikačnej skúšky v zmysle § 7 ods. 3 zákona, resp. v zmysle zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. Vykonanie týchto úkonov je nevyhnutnou podmienkou účasti čakateľa na 

kvalifikačnej skúške.“. 

5. V prílohe č. 2 sa za článok 2 vkladá článok 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 2a 

Osobitné ustanovenia o online kvalifikačnej skúške 

(1) Ustanovenia článku 2 ods. 1, 3, 4, 5 a 10 platia aj pre online kvalifikačnú skúšku. 
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(2) Ak bude kvalifikačná skúška vykonávaná online, uvedie sa táto skutočnosť 

v pozvánke podľa článku 1 ods. 8. Zároveň sa vyžiada telefonický kontakt a email. 

(3) Ak žiadateľ potvrdí účasť na kvalifikačnej skúške (článok 1 ods. 9), tajomník 

emailom zašle žiadateľovi odkaz na pripojenie sa do telekonferenčnej miestnosti na 

výkon kvalifikačnej skúšky, dátum a čas vykonania generálky spojenia a telefonický 

kontakt na osobu, ktorá s ním bude viesť generálku spojenia. V emaili bude uvedený 

stručný postup na prvé pripojenie. 

(4) Pre vykonanie kvalifikačnej skúšky je na strane žiadateľa potrebný počítač (stolový 

počítač alebo notebook), mikrofón, webová kamera, reproduktor a internetové 

pripojenie. 

(5) Skúšobná komisia využije na pripojenie taký softvér, ktorý nevyžaduje inštaláciu na 

strane žiadateľa. 

(6) Žiadateľ sa pripája z domu. Pripojenie zo zamestnania nie je prípustné a skúšobná 

komisia takéto pripojenie vyhodnotí ako neúčasť na kvalifikačnej skúške. 

(7) Tajomník pripraví zoznam žiadateľov, ktorý obsahuje: meno, priezvisko, telefonický 

kontakt a email. Zoznam slúži na telefonické kontaktovanie žiadateľa na vykonanie 

generálky spojenia a na vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo v prípade, ak sa 

nehlási, má problém sa pripojiť, pripojenie sa prerušilo, pozabudol sa pripojiť alebo 

neodpovedá. 

(8) Generálka spojenia sa vykoná pred zasadaním skúšobnej komisie v určenom 

časovom rozsahu, obvykle naraz so všetkými žiadateľmi. Na generálke sa preskúša 

spojenie, kvalita obrazu a zvuku. Žiadateľovi sa oznámi približný čas vykonania 

kvalifikačnej skúšky a ďalšie potrebné informácie k priebehu kvalifikačnej skúšky. 

(9) Kvalifikačná skúška je neverejná a pozostáva z ústnej časti. Priebeh kvalifikačnej 

skúšky sa nenahráva. 

(10) Za účelom objektívneho priebehu kvalifikačnej skúšky môže byť prizvaný vedúci 

zamestnanec úradu, ktorý nie je členom skúšobnej komisie. 

(11) Pred vykonaním kvalifikačnej skúšky tajomník preverí totožnosť žiadateľa. Žiadateľ 

pred kameru predloží doklad totožnosti (občiansky preukaz), z ktorého musia byť 

zreteľne zrejmé údaje na doklade a fotografia tváre. 

(12) Komisia môže kedykoľvek v priebehu kvalifikačnej skúšky požiadať žiadateľa 

o vykonanie monitorovania priestoru, v ktorom sa žiadateľ nachádza. Pri 

monitorovaní môže komisia požadovať od žiadateľa: 

a) ukázanie stola, miestnosti, dverí, 

b) ukázanie priestoru klávesnice a myši, ak je to technicky možné, 

c) vysvetlenie účelu zariadení na stole, v miestnosti, resp. ich bezodkladné 

odstránenie. 

(13) Tajomník alebo člen skúšobnej komisie telefonicky vyzve žiadateľa aby sa pripojil 

do telekonferenčnej miestnosti na vykonanie kvalifikačnej skúšky. Každý žiadateľ 

odpovedá samostatne. 

(14) Ak v priebehu kvalifikačnej skúšky dôjde k prerušeniu spojenia, zvuku alebo obrazu, 

ktoré by mohli vzbudzovať podozrenie, že kvalifikačná skúška neprebieha regulárne, 

komisia rozhodne o odpojení žiadateľa z telekonferenčnej miestnosti na čas potrebný 
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na odstránenie technického problému. Takéto odpojenie je možné vykonať najviac 

trikrát. 

(15) Ak bolo vykonané odpojenie podľa odseku 14, anuluje sa práve prebiehajúca 

odpoveď a žiadateľ je vyzvaný na opakovanie výberu otázky. 

(16) Ak bolo vykonané odpojenie podľa odseku 14 tretíkrát a opätovne nastali skutočnosti 

podľa odseku 14, skúšobná komisia telefonicky oznámi žiadateľovi anulovanie celej 

kvalifikačnej skúšky. 

(17) Ústna časť kvalifikačnej skúšky pozostáva zo štvorice otázok, ktoré si žiadateľ volí 

poradovým číslom otázky z jednotlivých tematických okruhov otázok podľa článku 2 

ods. 5, t. j. z každého okruhu po jednej otázke. Tajomník vyberie zvolenú otázku tak, 

že premieša otázky a odpočíta zvolené poradové číslo otázky. V prípade, že si 

žiadateľ zvolí rovnakú otázku ako v písomnej časti kvalifikačnej skúšky, svoju voľbu 

opakuje. Člen skúšobnej komisie je oprávnený položiť žiadateľovi doplňujúce 

otázky. Skúšobná komisia hodnotí odpovede celou známkou od stupňa 1 po stupeň 4. 

Ak je jedna z odpovedí ohodnotená známkou 4, komisia rokuje, či žiadateľ 

kvalifikačnej skúške vyhovel. Pri hodnotení dvoch a viac odpovedí známkou 4 

žiadateľ kvalifikačnej skúške nevyhovel. 

(18) Počas hodnotenia výsledkov kvalifikačnej skúšky je žiadateľ odpojený 

z konferenčnej miestnosti. 

(19) Výsledné hodnotenie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ sa vyznačí v príslušnom poli 

záznamu o skúške a potvrdí podpisom predsedu skúšobnej komisie. Podpisy 

ostatných členov skúšobnej komisie, ktorí sa zúčastnili kvalifikačnej skúšky online, 

sa doplnia následne s poznámkou „online“. 

(20) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi žiadateľovi predseda skúšobnej komisie 

bezprostredne po vyhodnotení v telekonferenčnej miestnosti.“. 

Čl. II 

Účinnosť 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. apríla 2021. 

Ing. Ján Mrva, v. r. 

predseda 


