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Slovensko mimoriadnym členom CLGE 
 
 
 

V dňoch 30. a 31. októbra 1998 som sa zúčastnil ako národný člen generálnej rady  
(GA – General Assembly) CLGE (Comité de Liaison des Géometres Européens - The Council  
of European Geodetic Surveyors) za Slovensko a prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti jej 
jesenného zasadnutia, konaného v Amsterdame (Holandsko). Zasadnutie GA CLGE sa konalo 
v hoteli Park, v centre Amsterdamu, pod záštitou partnerskej organizácie združenia geodetov a 
kartografov - Nederlandse Vereniging voor Geodesie hostiteľskej krajiny. 
 Pre Slovensko, podobne ako pre Českú republiku, významným, ba historickým bodom 
zasadnutia bolo jeho prijatie za mimoriadneho člena tejto dôležitej európskej geodetickej organizácie. 
GA CLGE po mojom predstavení slovenského geodetického, bansko-meračského a kartografického 
života na Slovensku od jesenného zasadnutia GA CLGE 1997 v Antwerpách, kedy bolo Slovensko 
prijaté za pozorovateľa CLGE, po krátkej rozprave k tomuto bodu svojho zasadnutia jednomyseľným 
hlasovaním prijala Slovensko za mimoriadneho člena CLGE. V prípade Slovenska a Českej republiky 
GA CLGE porušila v náš prospech pravidlá štatútu CLGE, v ktorom je zakotvené, že mimoriadnym 
členom CLGE sa môže stať tá európska krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (EÚ)  
a bola na poste pozorovateľa CLGE minimálne dva roky. Akceptovanie urýchleného prijatia Slovenska 
za mimoriadneho člena CLGE jej GA zdôvodnila najmä tým, že Slovensko má vzornú štrukturalizáciu 
geodetickej, bansko-meračskej a kartografickej činnosti vo všetkých sférach štátneho i súkromného 
sektoru. V porovnaní s ostatnými členskými krajinami má Slovensko dobrú legislatívu v geodetickej 
praktickej činnosti, pomerne vyspelú úroveň vo výskumnej geodetickej oblasti a taktiež napreduje 
v transformačných postupoch v katastri nehnuteľností. Pre mňa bolo potešujúce najmä konštatovanie 
prezidenta GA CLGE, pána Paddyho Prendergasta z Írska, že Slovensko má na vysokej úrovni 
systém stredoškolského i vysokoškolského vzdelávania vo vedných odboroch geodézia, kartografia a 
banské meračstvo. Tým sa Slovensko spolu s Českou republikou zaradilo v hierarchii mimoriadnych 
členov CLGE  medzi také vyspelé európske štáty, akými sú Švajčiarsko a Nórsko, ktoré sú tiež 
mimoriadnymi členmi CLGE, z dôvodu ich nepridruženia do EÚ. 

Ďalším významným bodom rokovania GA CLGE bolo prijatie Bulharska za pozorovateľa 
CLGE. Je to v poradí tretia krajina z bývalého socialistického bloku, ktorej sa dostalo tejto cti. 
Dôležitými bodmi rokovania rady boli hodnotiaca správa o činnosti GA CLGE od jej jarného 
zasadnutia 1998 v Lisabone, správa prezidenta GA CLGE o XXI. kongrese FIG v Brightone 1998, 
strategický plán CLGE, ujednotenie harmonogramov výchovy geodetov a kartografov na vysokých 
školách a univer-zitách v štátoch EÚ, spolupráca CLGE s ostatnými svetovými i európskymi 
geodetickými a kartogra-fickými organizáciami (CERGO, MOLA, EUROGI, FIG, ISM, SEPLIS, GE a 
pod.). 

Druhý deň rokovania rady sa niesol podľa jej agendy v duchu organizačných záležitostí,  
tj. vytvorenie pracovných regionálnych skupín, obsadenie funkčných miest GA CLGE, finančné 
záležitosti, ktoré sa budú týkať už aj Slovenska, ako mimoriadneho člena CLGE, prijatie podkladov  
pre vypracovanie národných správ, a pod. Významným bodom rokovania druhého dňa bola 
z minulých zasadnutí už niekoľkokrát vznesená požiadavka GA CLGE na národných delegátov o 
zosúladenie štruktúry národných geodetických i príbuzných spoločností, resp. komôr, zastrešených 
zväzovou,  
resp. spoločnou odbornou alebo vedeckou spoločnosťou, resp. združením, či asociáciou v príslušnom 
štáte. Slovensko spolu s ďalšími šiestimi členskými štátmi CLGE (Veľká Británia, Írsko, Taliansko, 
Belgicko, Grécko a Dánsko) patrí k vzorom v tejto organizovanosti.  

V závere zasadnutia GA CLGE boli potvrdení doterajší funkcionári GA CLGE. Prezidentom 
CLGE bol potvrdený pán Paddy Prendergast z Írska.  

Miesta budúcich zasadnutí generálnej rady CLGE boli schválené nasledovne: jarné 
zasadnutie 1999 - Oulo (Fínsko), jesenné zasadnutie 1999 - Viedeň (Rakúsko) a jarné zasadnutie 
2000 - Kodaň (Dánsko). O jesenné zasadnutie  v roku 2000 prejavila záujem Česká republika. GA 
CLGE návrh českej strany  prijala s potešením a uzniesla sa, že definitívne rozhodnutie prideliť 
prípravu jesenného zasadnutia GA CLGE v Prahe príjme vo Fínsku v roku 1999. Pre Slovensko a 
Českú republiku bolo prijaté odporúčanie podpory ich mimoriadneho členstva v CLGE až do doby ich 
prijatia do EÚ. Z rokovania zasadnutia generálnej rady CLGE bude vyhotovená zápisnica, ktorú 
generálny sekretár CLGE, pán MarkkuVillikka z Fínska, rozpošle všetkým delegátom.  
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K spoločenským a kultúrnym bodom jesenného zasadnutia GA CLGE patril slávnostný obed 
v Great Industrial Club a recepcia v Barbizon Centre Hotel, poriadané Nederlandse Vereniging voor 
Geodesie hostiteľskej krajiny, na ktorých som mal širšiu možnosť osobnými rozhovormi s jednotlivými 
národnými delegátmi prezentovať Slovensko, jeho geodetickú, bansko-meračskú a kartografickú 
aktivitu v súčasných transformačných postupoch do európskych komunít a taktiež systém 
univerzitného vzdelávania v odboroch geodézie, kartografie a banského meračstva na Slovensku. 
Príjemným spestrením spoločenského programu zasadnutia rady bola večerná plavba loďou  
po amsterdamských kanáloch a rieke Amstel. 
 Záverom chcem poďakovať prezidentovi Slovenskej baníckej spoločnosti, pánovi Doc. Ing. 
Martinovi Hubovi, CSc. a výkonnému tajomníkovi tohoto prezídia, pánovi Ing. Mikulášovi Beránekovi  
za finančnú podporu realizácie mojej zahraničnej pracovnej cesty. Verím v úspešné pôsobenie 
Slovenska v CLGE.  
 
 
 
 

Doc. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. 
                              Katedra geodézie a geofyziky F BERG TU Košice 


