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ŠTATÚT
VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V BRATISLAVE
v znení Dodatkov č. 1 a 2
(úplné znenie)
Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, schválený rozhodnutím predsedníčky
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. P-1234/2012 zo dňa
27.2.2012, ktoré nadobudlo účinnosť 1.3.2012 (ďalej len „Štatút VÚGK“) bol zmenený Dodatkom č. 1
k Štatútu VÚGK, schváleným rozhodnutím predsedníčky úradu č. P-3358/2013 z 28.5.2013, ktoré
nadobudlo účinnosť 1.6.2013 a Dodatkom č. 2 k Štatútu VÚGK, schváleným rozhodnutím predsedníčky
úradu č. P-855/2015 z 11.2.2015, ktoré nadobudlo účinnosť 16.2.2015. Toto úplné znenie Štatútu VÚGK
k 16.2.2015 vydáva na základe splnomocnenia predsedníčky úradu riaditeľ Výskumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave.
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „ústav“) bol zriadený 1. januára 19701.
(2) Ústav je centrálne riadenou, samostatnou organizáciou výskumnej, vývojovej a prevádzkovej
základne Slovenskej republiky v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“).
(3) Ústav pôsobí v odvetví geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(4) Sídlom ústavu je Bratislava.
Čl. 2
Právne postavenie a hlavné zásady hospodárenia
(1) Ústav je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje
vo vlastnom mene.
(2) Ústav vyvíja svoju činnosť v rozsahu vymedzenom predmetom činnosti podľa zásad hospodárenia
príspevkových organizácií. Za zverený majetok, finančné prostriedky a za ich hospodárne využívanie
zodpovedá ústav úradu, ktorému je priamo podriadený.
(3) Na plnenie svojich úloh si ústav zostavuje plány a vedie evidenciu o výsledkoch prác a o výsledkoch
hospodárenia so zverenými prostriedkami.
Čl. 3
Štatutárne orgány ústavu
(1) Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
Riaditeľ je priamo podriadený predsedovi úradu.
(2) Riaditeľ koná v mene ústavu vo všetkých veciach ako jeho štatutárny orgán. Vo svojich
rozhodnutiach je viazaný právnymi predpismi, internými predpismi a inými aktmi riadenia úradu.
(3) Riaditeľ vytvára v spolupráci s odborovou organizáciou priaznivé podmienky pre účinnú účasť
zamestnancov ústavu na riadení, plnení a kontrole jeho úloh a na jeho rozvoji.
(4) Riaditeľ si zriaďuje poradné orgány na kolektívne prerokovanie zásadných otázok.
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(5) Riaditeľa počas neprítomnosti zastupuje, ako štatutárny orgán, námestník v rozsahu riaditeľom
delegovaných práv, povinností a zodpovednosti. Do funkcie ho vymenúva a odvoláva riaditeľ.
Čl. 4
Organizácia a pracoviská ústavu
(1) Na zabezpečenie hlavnej činnosti sú v ústave zriadené organizačné útvary zahŕňajúce oblasť
výskumu a vývoja, ekonomiky a ostatnej činnosti.
(2) Organizačnú štruktúru, vecnú pôsobnosť a zodpovednosť organizačných útvarov určí organizačný
poriadok, ktorý v súlade s týmto štatútom vydáva riaditeľ ústavu.
Čl. 5
Predmet činnosti v oblasti výskumu a vývoja
(1) V súvislosti s hlavnou činnosťou plní ústav v oblasti výskumu a vývoja najmä tieto úlohy:
a) vykonáva a zabezpečuje systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a
vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, sledujúc celosvetový trend vývoja
a najnovšie výsledky vedy a techniky,
b) rieši úlohy výskumu a vývoja v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností zamerané
najmä na:
1. geodetické práce, kataster nehnuteľností, kartografické výstupy, geografické informačné
systémy tvorbu noriem a medzinárodné aktivity v oblasti geodézie kartografie a katastra,
2. tvorbu, prevádzkovanie a rozvoj informačných technológií a programového vybavenia
v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
3. rozvoj určovania priestorovej polohy geodetických bodov,
4. rozvoj geodetických základov,
5. rozvoj kartografických výstupov a kartografických modelov,
6. návrh koncepcií, rozvoj metód a technológií využívania laserového skenovania, digitálnej
fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme,
7. zabezpečovanie rozvoja a modernizácie systému a služieb SKPOS.
c) spracúva návrhy slovenských technických noriem a technických predpisov,
d) zabezpečuje skenovacie a vektorizačné práce,
e) rozvíja digitálnu fotogrametriu a laserové skenovanie
f) rieši úlohy medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce,
g) podieľa sa na tvorbe cien geodetických a kartografických prác v rámci rezortu úradu,
h) vytvára programy a zabezpečuje spracovanie údajov pre oblasť svojej pôsobnosti,
i) poskytuje služby a expertízy v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
j) zabezpečuje a organizuje odborné podujatia najmä v oblasti geodézie, kartografie a katastra.
(2) Pri plnení úloh výskumu a vývoja ústav spolupracuje s kooperujúcimi pracoviskami štátnej a verejnej
správy, ostatnými vedeckovýskumnými pracoviskami.
Čl. 6
Osobitné úlohy ústavu
(1) Ústav plní úlohu rezortného školiaceho strediska2.
(2) Ústav sa podieľa na tvorbe technických predpisov vydávaných v pôsobnosti úradu.
(3) Ústav plní úlohu koordinačného pracoviska pre oblasť využívania informačných technológií a tvorbu
programového vybavenia v pôsobnosti úradu.
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(4) Ústav plní vybrané úlohy spojené s implementáciou zahraničnej pomoci v pôsobnosti úradu.
(5) Ústav vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej
činnosti uvedenej v zriaďovacej listine a v tomto štatúte na základe predchádzajúceho súhlasu
úradu3. Predmetom podnikateľskej činnosti sú všetky činnosti na ktoré má ústav živnostenské
oprávnenie alebo iné oprávnenie podľa osobitných právnych predpisov.
Čl. 7
Činnosť školiaceho strediska
(1) Školiace stredisko zabezpečuje zaškoľovanie a doškoľovanie zamestnancov rezortu geodézie,
kartografie a katastra najmä organizovaním odborných školení a seminárov.
(2) Školiace stredisko sa podieľa na organizovaní odbornej prípravy zamestnancov katastrálnych úradov
a správ katastra na úseku katastra nehnuteľností.
(3) Pri výkone školiacej činnosti ústav spolupracuje s vysokými školami, strednými odbornými školami a
ďalšími odbornými vzdelávacími zariadeniami.
(4) Poskytuje vzdelávacie služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra.
Čl. 8
Spoločné ustanovenia
(1) Ústav plní aj iné úlohy, ktorými ho poverí úrad.
(2) Pri plnení svojich úloh ústav spolupracuje aj so zahraničnými partnermi.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave schválený rozhodnutím
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-548/2010 zo dňa 1.2.2010.
Čl. 10
Účinnosť
(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01.03.2012.
(2) Dodatok č. 1 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 1.6.2013.
(3) Dodatok č. 2 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 16.2.2015.

V Bratislave 16.2.2015

Ing. Andrej Vašek, v.r.
riaditeľ
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