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Kategória: ŠTATÚTY ORGÁNOV, ORGANIZÁCIÍ A ICH JEDNOTIEK 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

1/N Štatút Koordinačnej rady 1-2/1969 

1/O Zriadenie Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

2/O Organizácie rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

4/O Zriadenie Českého úřadu geodetického a kartografického 1-2/1969 

21/O Prehľad organizačného usporiadania Geodetického ústavu v Bratislave 3/1969 

22/O Prehľad organizačného usporiadania Oblastného ústavu geodézie v Bratislave 3/1969 

23/O Prehľad organizačného usporiadania Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava 3/1969 

24/O Prehľad organizačného usporiadania n. p. Kartografia Bratislava 3/1969 

1/N-I.A. Zriaďovacia listina Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave 1/1970 

2/N-I.A. Zriaďovacia listina Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 1/1970 

3/N-I.A. Štatút Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 1/1970 

4/N-I.A. Dodatok č. 4 k štatútu orgánov geodézie a kartografie 1/1970 

5/N Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie 2-3/1970 

16/O Prehľad organizačného usporiadania Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 2-3/1970 

1/N Štatút Odborového strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií  
a propagandy pri Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave 

2-3/1971 

2/N Štatút Odborového strediska kartografických informácií pri Slovenskej kartografii, n. p., 
Bratislava 

2-3/1971 

3/N Dodatok č. 5 k Štatútu orgánov geodézie č. j.: M-2465/1967  2-3/1971 

4/N Dodatok č. 1 Štatútu Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave zo dňa 
16.2.1970 č. R-553/1970 

2-3/1971 

1/N Úprava riaditeľa SSGK o poverení VÚGK v Bratislave metodickým riadením, organi-
zovaním a kontrolou vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia v rezorte SSGK 

4/1971 

41/O Zriadenie hospodárskych organizácií SSGK podľa návrhu Federálneho ministerstva 
financií č. VI/1-7929/1971 

4/1971 

c15/O Zmena a doplnenie organizačného poriadku SSGK 4/1971 

63/O Prehľad organizačného usporiadania Výskumného ústavu geodézie a kartografie 
v Bratislave 

5-6/1971 

64/O Prehľad organizačného usporiadania Oblastného ústavu geodézie v Bratislave 5-6/1971 

65/O Prehľad organizačného usporiadania Geodetického ústavu v Bratislave 5-6/1971 

66/O Prehľad organizačného usporiadania Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava 5-6/1971 

67/O Prehľad organizačného usporiadania Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 5-6/1971 

c21/O Zmena a doplnenie organizačného poriadku SSGK 7/1971 

68/O Zavedenie nového organizačného usporiadania SSGK, rozhodnutie riaditeľa 6/1972 

110/O Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich v geodézii a kartografii v Bratislave 
započalo činnosť 

7-8/1972 

1/N Rozhodnutie riaditeľa SSGK o zmene formy hospodárenia GÚ v Bratislave 1-2/1973 

2/N Rozhodnutie riaditeľa SSGK o rozdelení IG, n. p., Bratislava 1-2/1973 

3/N Rozhodnutie riaditeľa SSGK o zriadení krajských správ geodézie a kartografie 1-2/1973 

4/N Úprava riaditeľa SSGK, ktorou sa vydáva štatút národných podnikov v odbore 
pôsobnosti SSGK 

1-2/1973 

5/N Úprava riaditeľa SSGK, ktorou sa vydáva štatút krajských správ geodézie a kartografie 1-2/1973 

2/O Zmena a doplnenie organizačného poriadku SSGK 1-2/1973 

4/O Pokyny na usporiadanie majetkových pomerov organizácií rezortu SSGK v súvislosti 
s organizáciou rezortu k 1.1.1973 

1-2/1973 

11/N Dodatok č. 1 k Štatútu Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 8-9/1973 

príloha Prehľad organizačného usporiadania rezortu 8-9/1973 

27/O Zmeny v prehľade organizačného usporiadania rezortu 4/1974 
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1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o prevode niektorých činností z národných podnikov 
Geodézia do pôsobnosti krajských správ geodézie a kartografie 

1/1975 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o poverení n. p. Geodetický ústav Bratislava funkciou 
vedúceho odvetvového pracoviska pre automatizované systémy riadenia 

1/1975 

3/N Poverovacia listina na výkon funkcie vedúceho odvetvového pracoviska pre 
automatizované systémy riadenia v rezorte SÚGK 

1/1975 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK, ktorým sa poveruje Geodetický ústav, n. p., Bratislava 
správcovstvom Informačného systému geodézie a kartografie v rezorte SÚGK 

2/1975 

8/N Úprava predsedu SÚGK z 28.5.1975 č. P-205/1975, ktorou sa vydáva štatút krajských 
správ geodézie a kartografie 

4/1975 

5/N Poverovacia listina ČÚGK 5/1975 

6/N Štatút Odvetvového informačného strediska geodézie a kartografie 5/1975 

1/A Poverovacia listina SÚGK č. 3-2092/1976 4/1976 

2/A Štatút Odborového informačného strediska geodézie 4/1976 

3/A Poverovacia listina SÚGK č. 3-2093/1976 4/1976 

4/A Štatút Odborového informačného strediska kartografie 4/1976 

1/N Poverovacia listina ČÚGK č. 2499/76-1 6/1976 

2/N Štatút Odborového informačného strediska pre štátne mapové diela 6/1976 

6/N Štatút základného informačného strediska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava 1-2/1977 

7/N Štatút základného informačného strediska Geodézie, n. p., Bratislava 1-2/1977 

8/N Štatút základného informačného strediska Geodézie, n. p., Žilina 1-2/1977 

9/N Štatút základného informačného strediska Geodézie, n. p., Prešov 1-2/1977 

I.A1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o poverení Výskumného ústavu geodézie a kartografie 
v Bratislave riešiteľom odvetvového automatizovaného systému riadenia 

1/1978 

4/N Zmena názvu funkcie na SÚGK 3/1978 

príloha Prehľad organizačného usporiadania rezortu Slovenského úradu geodézie a 
kartografie 

1/1979 

17/O Oznámenie o určení Výskumného ústavu geodézie a kartografie za školiace 
pracovisko 

2/1979 

a1/O Zmena organizačnej štruktúry SÚGK 1/1980 

1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o určení sídla Krajskej správy geodézie a kartografie 
pre územie Východoslovenského kraja 

2/1980 

11/O Stredisko pre montáž, opravy a údržbu fotogrametrických prístrojov a elektronických 
diaľkomerov 

2/1981 

23/O Oznámenie o zmenách adries a vedúcich organizačných útvarov organizácií rezortu 
SÚGK 

3/1981 

a/O Prehľad organizačného usporiadania rezortu SÚGK 2/1982 

1/N Dodatok č. 1 k rozhodnutiu SÚGK o zriadení národných podnikov Geodézia 1/1983 

2/O Zmena organizačného poriadku SÚGK 1/1983 

23/O Nové organizačné usporiadanie Geodézie, n. p., Bratislava 2/1983 

1/O Oznámenie organizačnej zmeny na SÚGK 1/1984 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení Odborového informačného strediska karto-
grafie a o rozšírení predmetu činnosti Odborového informačného strediska geodézie 

1/1985 

17/O Štatút Základného informačného strediska Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 2/1985 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zabezpečení metrologickej činnosti v pôsobnosti 
SÚGK 

2/1986 

8/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení Slovenského strediska diaľkového prieskumu 
Zeme 

2/1986 

9/N Štatút Koordinačnej rady pre diaľkový prieskum Zeme v SSR 2/1986 

10/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o poverení Geodetického ústavu, n. p., Bratislava 
niektorými úlohami pri príprave , výstavbe a prevádzke rýchlodráhy v Bratislave 

2/1986 

1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu krajských správ geodézie  
a kartografie 

2/1987 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu národných podnikov 
Geodézia v pôsobnosti SÚGK 

2/1987 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie v Bratislave 

2/1987 



 Vecný register normatívnej a oznamovacej časti Spravodajcu ÚGKK SR za roky 1969 – 1989          strana  5 

 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu štátnej hospodárskej 
organizácie Geodetický ústav, n. p., Bratislava 

2/1987 

5/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu štátnej hospodárskej 
organizácie Slovenská kartografia, n. p., Bratislava 

2/1987 

príloha Zoznamy orgánov a organizácií rezortu SÚGK a ostatných orgánov a organizácií, 
ktoré vykonávajú geodetické práce s prehľadom pracovníkov oprávnených overovať 
výsledky geodetických prác 

2/1987 

10/O Povolenie obchodnej činnosti Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava 2/1988 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene organizačného začlenenia Útvaru hlavného 
geodeta rýchlodráhy 

1/1989 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o založení štátneho podniku Geodézia, š. p., Bratislava 
a o vydaní jeho zakladacej listiny 

2/1989 

5/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o založení štátneho podniku Geodézia, š. p., Žilina 
a o vydaní jeho zakladacej listiny 

2/1989 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o založení štátneho podniku Geodézia, š. p., Prešov 
a o vydaní jeho zakladacej listiny 

2/1989 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o založení štátneho podniku Geodetický podnik, š. p., 
Bratislava a o vydaní jeho zakladacej listiny 

2/1989 

8/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o založení štátneho podniku Slovenská kartografia,  
š. p., Bratislava a o vydaní jeho zakladacej listiny 

2/1989 

 

Kategória: MEDZIREZORTNÉ A INÉ DOHODY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

-/O Geodetický a kartografický obzor – spoluvydavateľstvo 1-2/1969 

54/N Dohoda o financovaní vedecko-technického rozvoja 4/1970 

2/N Smernice o spolupráci medzi organizáciami Ministerstva lesného a vodného 
hospodárstva SSR a SSGK pri stabilizácii hraníc a zameriavaní zmien lesného fondu 

4/1971 

38/O Podpísanie protokolu o vedecko-technickej spolupráci medzi geodetickými službami 
ČSSR a BĽR 

4/1971 

59/O Podpísanie Protokolu o vedecko-technickej spolupráci medzi geodetickými službami 
ZSSR a ČSSR 

5-6/1971 

92/O Protokol o vedecko-technickej spolupráci medzi geodetickými službami ČSSR a MĽR 7/1971 

19/O Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom národnej obrany –17 
a Slovenskou správou geodézie a kartografie 

2-3/1972 

82/O Vedecko-technická spolupráca s geodetickou službou MĽR 6/1972 

9/O Dohoda o spolupráci medzi SSGK a SVTS 1-2/1973 

6/N Dohoda medzi ČÚGK a SSGK o postupe pri tvorbe plánu štátnej normalizácie 7/1973 

7/N Dohoda o koordinácii prác MLVH, SGÚ, SSGK a SBÚ 8-9/1973 

8/N Dohoda o spolupráci medzi SGÚ a SÚGK v zmysle zákonov č. 41/1957 Zb., č. 46/1971 
Zb. a č. 39/1973 Zb. 

8-9/1973 

2/N Dohoda o spolupráci v odbore geodézie a kartografie medzi FMD a SÚGK 3/1974 

1/N Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR 
a SÚGK pri tvorbe a vydávaní vodohospodárskych máp 

1/1975 

4/N Dohoda medzi Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárenstva, ČÚGK 
a SÚGK o spolupráci pri zakladaní a vedení evidencie nehnuteľností a pri vykonávaní 
iných geodetických prác 

5/1975 

5/N Dohoda medzi Federálnym ministerstvom všeobecného strojárenstva, ČÚGK a SÚGK 
o spolupráci pri zakladaní evidencie nehnuteľností a pri vykonávaní iných geodetických 
prác 

6/1975 

6/N Dohoda SÚGK a ČÚGK o rozšírení platnosti preukazov o spôsobilosti na výkon funkcie 
zodpovedného geodeta 

6/1975 

2/N Rámcová dohoda o spolupráci medzi VÚGTK v Prahe a VÚGK v Bratislave na obdobie 
6. päťročného plánu 

1/1976 

12/N Dohoda medzi FMPE a SÚGK o spolupráci pri zakladaní a vedení evidencie 
nehnuteľností a pri vykonávaní iných geodetických prác 

6/1976 

4/N Dohoda medzi ČÚGK a SÚGK o postupe pri tvorbe plánu štandardizácie (štátnej 
normalizácie) – dodatok 

1-2/1977 
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A11/N Dohoda medzi Ministerstvom stavebníctva SSR a SÚGK o spolupráci v geodézii 
a kartografii 

3/1977 

II.A12/N Dohoda o spolupráci pri realizácii ISU medzi MVT SSR a SÚGK 4/1977 

23/O Hodnotenie účinnosti Dohody o spolupráci medzi SÚGK a FMD v odbore geodézie 
a kartografie 

4/1977 

2/O Hodnotenie účinnosti Dohody medzi FMPE a SÚGK o spolupráci pri zakladaní 
a vedení evidencie nehnuteľností a pri vykonávaní geodetických a kartografických prác 

1/1978 

3/N Dohoda o spolupráci medzi SÚGK a SVŠT Stavebnou fakultou v Bratislave pri výchove 
kádrov, výskume a vedecko-technickom rozvoji v odbore geodézie a kartografie  

3/1978 

1/N II.B Dohoda o spolupráci medzi Slovenským úradom geodézie a kartografie a Geodeticko-
kartografickou spoločnosťou ČSVTS v SSR 

1/1979 

5/N Dohoda ČÚGK a SÚGK o dlhodobej spolupráci a spoločnom postupe pri budovaní 
a zavádzaní podsystému AIS NV 

3/1980 

13/O Hodnotenie účinnosti Dohody o spolupráci v odbore geodézie a kartografie a zoznam 
organizácií dopravy 

3/1980 

3/N Zásady spolupráce orgánov  a organizácií MV SSR a SÚGK pri tvorbe a vydávaní 
Cestných máp ČSSR 1:50 000 

1/1982 

5/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom vnútra SSR 

2/1983 

6/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom kultúry SSR 

2/1983 

7/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR 

2/1983 

8/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom školstva SSR 

2/1983 

9/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Slovenskou akadémiou vied 

2/1983 

2/N Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného 
hospodárstva SSR a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri tvorbe, obnove 
a vydávaní vodohospodárskej mapy 1:50 000 

1/1986 

3/N Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SSR 
a Slovenského úradu geodézie a kartografie pri obnove a vydávaní cestnej mapy 
ČSSR 1:50 000 

1/1986 

1/N Smernica MS SSR a SÚGK na súčinnosť justičných orgánov s orgánmi geodézie 
a kartografie pri zakladaní evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v EN ešte 
nevyznačených 

1/1987 

4/N Zásady spolupráce orgánov a organizácií v pôsobnosti SlK VTIR a SÚGK pri obnove 
a vydávaní Mapy základných sídelných jednotiek ČSSR 1:50 000 

1/1987 

 

Kategória: RIADIACE, SKÚŠOBNÉ, ORGANIZAČNÉ A PORADNÉ KOMISIE 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

1/N Štatút Koordinačnej rady 1-2/1969 

13/O Investičná komisia Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

14/O Cenová komisia Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

9/N Výnos Slovenskej správy geodézie a kartografie o zriadení Komisie Slovenskej správy 
geodézie a kartografie pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii a kartografii 

3/1969 

11/N Výnos Slovenskej správy geodézie a kartografie o zriadení Medzirezortnej koordinačnej 
komisie pre geodéziu a kartografiu a Organizačný a rokovací poriadok Medzirezortnej 
koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 

3/1969 

37/O Zriadenie Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

3/1969 

9/O Zloženie skúšobnej komisie pri Slovenskej správe geodézie a kartografie 1/1970 

13/O Zo zasadania Medzirezortnej koordinačnej komisie 1/1970 

10/N Dodatok k organizačnému a rokovaciemu poriadku Medzirezortnej koordinačnej komisie 
pre geodéziu a kartografiu 

2-3/1970 

29/O Doplnenie Medzirezortnej koordinačnej komisie o zástupcu Ministerstva stavebníctva 
SSR 

2-3/1970 

30/O Doplnenie skúšobnej komisie SSGK 2-3/1970 
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40/O Rokovanie komisie SSGK na riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

2-3/1970 

6/N Úprava riaditeľa SSGK o zriadení Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK a jej 
pomocných orgánov 

4/1970 

7/N Úprava riaditeľa SSGK o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie 
a kartografie 

4/1970 

45/O Z Koordinačnej rady ČÚGK a SSGK 4/1970 

52/O Zasadanie Slovenskej edičnej kartografickej rady – oznámenie 4/1970 

55/O Rokovanie komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

4/1970 

60/O Zriadenie komisie pre informačný systém geodézie a kartografie 4/1970 

8/N Organizačný a rokovací poriadok Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie 
a kartografie pri SSGK 

5-6/1970 

9/N Organizačný a rokovací poriadok Slovenskej názvoslovnej komisie 5-6/1970 

69/O Menovanie členov Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie a kartografie 5-6/1970 

74/O Z Koordinačnej rady ČÚGK a SSGK 5-6/1970 

10/O Rokovanie komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

1/1971 

12/O Doplnenie Terminologickej komisie odvetvia geodézie a kartografie 1/1971 

13/O Správa redakčnej rady Spravodaja SSGK o výsledku akcie na ďalšie zlepšenie 
obsahovej a technickej úrovne Spravodaja SSGK 

1/1971 

23/O Rokovanie Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

2-3/1971 

24/O Zmena zástupcu Slovenského geologického úradu v Medzirezortnej koordinačnej 
komisii pre geodéziu a kartografiu 

2-3/1971 

25/O Doplnenie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 2-3/1971 

26/O Zmeny v Medzirezortnej koordinačnej komisii pre geodéziu a kartografiu 2-3/1971 

27/O Doplnenie Terminologickej komisie odvetvia geodézie a kartografie 2-3/1971 

32/O Zasadanie Slovenskej názvoslovnej komisie pre SSGK 2-3/1971 

46/O Ustanovenie pracovnej skupiny zavádzania  automatizácie v rezorte SSGK 4/1971 

48/O Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 4/1971 

62/O Zo zasadnutia Koordinačnej rady Českého úřadu geodetického a kartografického 
a Slovenskej správy geodézie a kartografie 

5-6/1971 

70/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie v rezorte 5-6/1971 

74/O Zmena zástupcu Ministerstva stavebníctva SSR v Medzirezortnej koordinačnej komisii 
pre geodéziu a kartografiu 

5-6/1971 

93/O Doplnenie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 7/1971 

94/O Odvolanie Ing. Františka Ambra z funkcie člena Medzirezortnej koordinačnej komisie pre 
geodéziu a kartografiu 

7/1971 

3/O Zriadenie Stálej komisie pre vynálezcovské a zlepšovateľské hnutie v rezorte SSGK 1/1972 

4/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie rezortu SSGK 1/1972 

5/O Rokovanie Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

1/1972 

6/O Menovanie za člena Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 1/1972 

7/O Zmeny v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie a kartografie 1/1972 

8/O Doplnenie Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK 1/1972 

20/O Zriadenie Komisie a pracovných skupín pre racionalizáciu práce 2-3/1972 

c7/O Zasadanie Slovenskej názvoslovnej komisie 2-3/1972 

62/O Zmena a doplnenie členov Slovenskej názvoslovnej komisie 5/1972 

63/O Zmena zastúpenia rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie v Názvoslovnej 
komisii Českého úřadu geodetického a kartografického 

5/1972 

7/N Doplnenie organizačného a rokovacieho poriadku Medzirezortnej koordinačnej komisie 
pre geodéziu a kartografiu 

6/1972 

77/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie v rezorte SSGK 6/1972 
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81/O Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 6/1972 

84/O Zmeny v zložení Slovenskej názvoslovnej komisie 6/1972 

85/O Zasadanie Slovenskej názvoslovnej komisie 6/1972 

89/O Zasadanie Koordinačnej rady ČÚGK a SSGK 7-8/1972 

95/O Rokovanie Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja 7-8/1972 

96/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie v rezorte SSGK 7-8/1972 

6/N Úprava riaditeľa SSGK na zriadenie krajských koordinačných komisií pre geodéziu 
a kartografiu 

1-2/1973 

15/O Zmeny v zložení Slovenskej názvoslovnej komisie a stav členstva k 31.12.1972 1-2/1973 

7/N Organizačný a rokovací poriadok Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického 
rozvoja v geodézii a kartografii 

3-4/1973 

25/O Z činnosti Slovenskej názvoslovnej komisie 3-4/1973 

26/O Zmena zastúpenia SSGK v Názvoslovnej komisii Ministerstva vnútra SSR 3-4/1973 

28/O Zmeny v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie a kartografie 3-4/1973 

40/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie v rezorte SSGK 5-6/1973 

41/O Rokovanie Komisie SSGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

5-6/1973 

46/O Vytvorenie novej skúšobnej komisie na preverovanie kvalifikácie uchádzačov o udelenie 
osvedčenia na overovanie výsledkov geodetických prác a podkladov na stanovenie 
dobývacích priestorov 

5-6/1973 

61/O Ustanovujúce zasadanie KKK pre geodéziu a kartografiu pre Západoslovenský kraj 
a hlavné mesto SSR Bratislavu 

7/1973 

12/N Organizačný a rokovací poriadok krajskej koordinačnej komisie pre geodéziu 
a kartografiu 

8-9/1973 

67/O Rokovanie pracovnej skupiny zavádzania automatizácie v rezorte SÚGK 8-9/1973 

68/O Rokovanie komisie SÚGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

8-9/1973 

71/O Zriadenie krajských koordinačných komisií pre geodéziu a kartografiu 8-9/1973 

1/O Zriadenie pracovnej skupiny pre normotvornú činnosť 1/1974 

2/O Z činnosti Slovenskej názvoslovnej komisie v r. 1973 1/1974 

3/O Zmeny v zložení Slovenskej názvoslovnej komisie 1/1974 

4/O Zmeny v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie a kartografie 1/1974 

7/O Zo zasadnutia Krajskej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu pre 
Východoslovenský kraj 

1/1974 

10/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 2/1974 

11/O 8. zasadnutie Slovenskej názvoslovnej komisie 2/1974 

2/N Úprava predsedu SÚGK o zriadení Stálej pracovnej skupiny pre otázky evidencie 
nehnuteľností 

3/1974 

3/N Organizačný a rokovací poriadok Stálej pracovnej skupiny pre otázky evidencie 
nehnuteľností 

3/1974 

15/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 3/1974 

17/O Zmena v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie a kartografie 3/1974 

20/O Zriadenie komisie pre racionalizáciu práce a mzdových sústav v rezorte SÚGK 3/1974 

4/N Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie 
pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

4/1974 

5/N Rokovací a skúšobný poriadok Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie 
pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

4/1974 

24/O Zriadenie stálej pracovnej skupiny pre EN 4/1974 

25/O Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 4/1974 

26/O Zo zasadnutia krajskej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu pri KSGK 
v Banskej Bystrici 

4/1974 

6/N Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie spôsobilosti 
pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta 

5/1974 

7/N Rokovací a skúšobný poriadok Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie spôsobilosti 
pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta 

5/1974 
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30/O Rokovanie Komisie pre RMPS v rezorte SÚGK 5/1974 

32/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie 5/1974 

33/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

5/1974 

35/O Terminologická komisia pre odvetvie geodézie a kartografie 5/1974 

36/O Zmeny v zložení Slovenskej názvoslovnej komisie 5/1974 

10/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

2/1975 

11/O Rokovanie Komisie SÚGK pre informačný systém geodézie a kartografie 2/1975 

12/O Zloženie Skúšobnej komisie na preverovanie spôsobilosti pracovníkov na výkon funkcie 
zodpovedného geodeta 

2/1975 

16/O Zloženie Skúšobnej komisie na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overo-
vať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác podľa vyhlášky č. 82/1973 Zb. 

2/1975 

7/N Úprava predsedu SÚGK o zriadení Odbornej pracovnej skupiny na zavedenie 
mikrografie v rezorte SÚGK 

3/1975 

8/N Organizačný a rokovací poriadok Odbornej pracovnej skupiny na zavedenie mikrografie 
v rezorte SÚGK 

3/1975 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene názvu Slovenskej názvoslovnej komisie 3/1975 

22/O Rokovanie pracovnej skupiny na zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 3/1975 

25/O Zriadenie Odbornej pracovnej skupiny na zavedenie mikrografie v rezorte SÚGK 3/1975 

31/O Rokovanie pracovnej skupiny na zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 4/1975 

33/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK 4/1975 

37/O Rokovanie Krajskej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu pri KSGK 
v Prešove 

4/1975 

44/O Zasadnutie komisie pre automatizované systémy riadenia 6/1975 

7/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 2-3/1976 

9/O Spoločné rokovanie pracovných skupín ČÚGK a SÚGK pre normotvornú činnosť 2-3/1976 

12/O Zasadnutie investičnej komisie SÚGK 2-3/1976 

5/N Úprava predsedu SÚGK o zriadení rezortnej pracovnej skupiny pre otázky prepočtu 
vykonávacieho štátneho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1977 na ceny platné  
od 1. januára 1977 

4/1976 

7/N Zriadenie Komisie SÚGK a ČÚGK pre ceny odboru 984 – geodetické a kartografické 
výkony a jej štatút 

4/1976 

7/N Dohoda o spolupráci medzi ČSAV a SAV na jednej strane a ČGÚ, SGÚ, ČÚGK a SÚGK 
na druhej strane 

4/1976 

15/O Rokovanie pracovnej skupiny KSR 4/1976 

17/O Zloženie Komisie SÚGK a ČÚGK pre ceny odboru 984 – geodetické a kartografické 
výkony 

4/1976 

18/O Medzirezortná koordinačná komisia pre geodéziu a kartografiu zasadala 4/1976 

20/O Zloženie pracovnej skupiny pre otázky prepočtu vykonávacieho plánu a štátneho 
rozpočtu na rok 1977 na ceny platné od 1.1.1977 

4/1976 

8/N Úprava predsedu SÚGK o zriadení rezortnej atestačnej komisie SÚGK 5/1976 

9/N Organizačný a rokovací poriadok rezortnej atestačnej komisie SÚGK 5/1976 

22/O Zloženie rezortnej atestačnej komisie 5/1976 

23/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie SÚGK 5/1976 

24/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie RVT v geodézii a kartografii 5/1976 

26/O Zmeny v zložení členov KKK pre geodéziu a kartografiu v Stredoslovenskom kraji 5/1976 

30/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 6/1976 

32/O Menovanie člena MKK za rezort Ministerstva spravodlivosti SSR 6/1976 

33/O Menovanie člena MKK za rezort Federálneho ministerstva palív a energetiky 6/1976 

5/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK v r. 1976 1-2/1977 

11/O Rokovanie pracovnej skupiny SÚGK pre ceny 3/1977 

12/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 3/1977 

15/O Zasadnutie investičnej komisie 3/1977 
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19/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie RVT v geodézii a kartografii 4/1977 

21/O Zo zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 4/1977 

1/O Zmena v zastúpení Federálneho ministerstva palív a energetiky v Medzirezortnej 
koordinačnej komisii pre geodéziu a kartografiu 

1/1978 

10/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK v r. 1977 2/1978 

19/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 3/1978 

22/O Zo zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 3/1978 

23/O Zasadnutie investičnej komisie 3/1978 

c/1 Úprava predsedu SÚGK a Opatrenie predsedu ČÚGK o zriadení Komisie pre ceny 
odboru 984 – geodetické a kartografické výkony 

3/1978 

c/2 Organizačný a rokovací poriadok Komisie pre ceny odboru 984 – geodetické 
a kartografické výkony 

3/1978 

3/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie RVT v geodézii a kartografii 1/1979 

4/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 1/1979 

7/O Menovanie nových členov Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu 
a kartografiu 

1/1979 

8/O Zo zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 1/1979 

13/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK v roku 1978 2/1979 

23/O Rokovanie Investičnej komisie SÚGK 3/1979 

25/O Zo zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 3/1979 

26/O Zmena v členstve Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 3/1979 

27/O Zmena v členstve Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, 
ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

3/1979 

9/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK v r. 1979 2/1980 

10/O Rokovanie pracovnej skupiny na zavedenie mikrografie v rezorte SÚGK 2/1980 

11/O Rokovanie medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 2/1980 

14/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

3/1980 

5/O Rokovanie pracovnej skupiny na zavedenie mikrografie v rezorte SÚGK 1/1981 

12/O Činnosť Názvoslovnej komisie SÚGK v roku 1980 2/1981 

13/O Rokovanie Komisie SÚGK pre riadenie VTR v geodézii a kartografii 2/1981 

14/O Rokovanie pracovnej skupiny pre zavádzanie automatizácie v rezorte SÚGK 2/1981 

15/O Rokovanie pracovnej skupiny na zavedenie mikrografie v rezorte SÚGK 2/1981 

20/O Rokovanie investičnej komisie SÚGK 2/1981 

6/N Úprava predsedu SÚGK o zriadení Riadiacej komisie SÚGK na zabezpečenie prípravy 
a realizácie programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy 

3/1981 

1/N Úprava SÚGK o zriadení Metodicko-pedagogickej komisie SÚGK 1/1982 

1/O Zloženie Metodicko-pedagogickej komisie SÚGK 1/1982 

13/O Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 2/1982 

11/O Rokovanie Komisie SÚGK na riadenie vedecko-technického rozvoja v geodézii 
a kartografii 

1/1983 

18/O Organizačné a administratívne zabezpečenie skúšobných komisií SÚGK v rámci 
vzdelávania pracujúcich 

2/1983 

20/O Zmena v členstve MKK pre geodéziu a kartografiu 2/1983 

21/O Zasadanie MKK pre geodéziu a kartografiu 2/1983 

10/O Zloženie Krajskej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu v Západoslovenskom 
kraji 

1/1984 

11/O Zloženie Mestskej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu v hl. meste SSR 
Bratislave 

1/1984 

19/O Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 2/1984 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení krajských koordinačných komisií pre geodéziu 
a kartografiu 

1/1985 

3/O Rokovanie Investičnej komisie SÚGK 1/1985 
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15/O Z rokovania Medzirezortnej koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu 2/1985 

9/N Štatút Koordinačnej rady pre diaľkový prieskum Zeme v SSR 2/1986 

2/N 
Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení Pracovnej skupiny pre otázky EN a o schválení 
a vydaní jej štatútu 

1/1987 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení niektorých poradných orgánov SÚGK 1/1988 

9/O Zmeny v poradných orgánoch SÚGK 2/1988 

 

Kategória: PERSONALISTIKA 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

7/N Zásady na udeľovanie diplomov „Čestné uznanie za prácu v geodézii a kartografii“ 
(č. 1-1070/1969 z 30. júla 1969) 

1-2/1969 

8/N Smernice na prepožičanie čestného odznaku „Najlepší pracovník rezortu SSGK“  
(č. 1-1071/1969 z 31. júla 1969) 

1-2/1969 

12/O Odchod súdruha Ing. Jaroslava Průšu, predsedu Českého úradu geodetického 
a kartografického, do dôchodku 

1/1970 

8/N Zásady na udeľovanie vyznamenania v rezorte SSGK 2-3/1970 

17/O Vymenovanie Ing. Zoltána Kotziga za riaditeľa n. p. Slovenská kartografia, Bratislava 2-3/1970 

18/O Vymenovanie Ing. Jána Kukuču, CSc., za riaditeľa Výskumného ústavu geodézie 
a kartografie v Bratislave 

2-3/1970 

b1/O Zoznam jubilantov v rezorte SSGK v roku 1970 2-3/1970 

b2/O Blahoželanie 2-3/1970 

42/O Zásady prémiovania riaditeľov príspevkových organizácií v roku 1970 4/1970 

43/O Udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. Jánovi Gašparovi 4/1970 

b/O Blahoželania 4/1970 

c3/O Zoznam jubilantov v rezorte SSGK v roku 1971 2-3/1971 

c13/O Udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. Štefanovi Fekiačovi, 
riaditeľovi n. p. I. G. Bratislava 

4/1971 

57/O Ing. Ondrej Michalko dostáva vyznamenanie rezortu geodézie a kartografie ZSSR 5-6/1971 

60/O Životné jubileum Ing. V. Slezáka 5-6/1971 

61/O Zásady vykonávania kádrovej a personálnej práce v rezorte SSGK 5-6/1971 

80/O Prepožičanie titulu a čestného odznaku „Najlepší pracovník rezortu SSGK“  
v roku 1971 

7/1971 

3/O Školenie pracovníkov rezortu SSGK v r. 1972 až 1975 1/1972 

1/O Ing. Vojtech Molnár mŕtvy 1/1972 

c1/O Ing. Jozef Blunár šesťdesiatročný 2-3/1972 

c5/O Zoznam jubilantov v rezorte SSGK v roku 1972 2-3/1972 

c9/O Zomrel Ing. Juraj Borovský 2-3/1972 

31/O Vymenovanie za vedúceho kádrového a personálneho odboru 4/1972 

32/O Hmotná zainteresovanosť riaditeľov organizácií SSGK v r. 1972 4/1972 

49/O Ing. Pavol Kmeťko – menovanie za riaditeľa Slovenskej kartografie 5/1972 

50/O Ing. Ladislav Šinka – poverenie vedením Oblastného ústavu geodézie 5/1972 

51/O Ing. Pavol Hazucha – vedúci ekonomického odboru SSGK 5/1972 

52/O JUDr. Vladimír Varsík – menovanie za vedúceho sekretariátu riaditeľa Slovenskej 
správy geodézie a kartografie 

5/1972 

88/O Zomrel Ing. Jozef Predáč 6/1972 

112/O 50 rokov Ing. Ondreja Pastvu 7-8/1972 

113/O Ing. Metod Vrzgula 50 ročný 7-8/1972 

114/O Životné jubileum s. Heleny Kittlerovej 7-8/1972 

115/O Dr. Jozef Vajda – šesťdesiatnik 7-8/1972 

116/O Zomrel s. Vladimír Geguš 7-8/1972 

91/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu SSGK za r. 1972 7-8/1972 
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1/O Spresnenie zoznamu funkcií patriacich do riadiaceho a správneho aparátu 1-2/1973 

36/O Hmotná zainteresovanosť riaditeľov organizácií rezortu SSGK v roku 1973 5-6/1973 

64/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie za rok 1973 8-9/1973 

3/N Zásady na udeľovanie čestného odznaku „Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK“ 3/1974 

13/O Udelenie rezortného vyznamenania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie 3/1974 

6/O Úspešný záver 1. behu postgraduálneho štúdia pre vedúcich pracovníkov z odboru 
geodézie a kartografie na SVŠT v Bratislave 

2/1975 

7/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie za rok 1974 2/1975 

27/O Oznam o udelení štátneho vyznamenania 3/1975 

38/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie za rok 1975 5/1975 

2/O Riadiaci a správny aparát – vymedzenie funkcií 1/1976 

29/O Vyhodnotenie zaslúžilých a najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie 
v roku 1976 

6/1976 

8/O Ing. Ján Kukuča, CSc., vyznamenaný 3/1977 

15/O Ing. Ondrej Michalko vyznamenaný Radom práce 3/1977 

16/0 Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu Ing. Pavlovi Hazuchovi 3/1977 

18/0 Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie za rok 1977 3/1977 

1/O Štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ JUDr. Vladimírovi Varsíkovi 1/1979 

2/O Vyhodnotenie najlepších zlepšovateľov rezortu SÚGK za rok 1977 1/1979 

9/O Úspešný záver 2. behu postgraduálneho štúdia z odboru geodézie a kartografie  
na SVŠT 

2/1979 

10/O Obhájenie vedeckých hodností 2/1979 

20/O Priekopníci, zaslúžilí a najlepší pracovníci rezortu geodézie a kartografie v roku 1979 3/1979 

21/O Najlepší zlepšovatelia rezortu SÚGK za rok 1978 3/1979 

22/O Koncepcia vedeckej výchovy kádrov v rezorte SÚGK 3/1979 

2/O Postgraduálne štúdium odboru geodézie a kartografie 1/1980 

4/O Prípravný kurz pre funkciu zodpovedného geodeta 1/1980 

6/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie za rok 1979 2/1980 

12/O Najlepší zlepšovateľ rezortu SÚGK za rok 1979 3/1980 

10/O Najlepší pracovníci rezortu SÚGK za rok 1980 2/1981 

18/O Prípravný kurz pre funkciu zodpovedného geodeta 2/1981 

25/O Najlepší zlepšovateľ rezortu SÚGK za rok 1980 3/1981 

7/O Vysoké vyznamenanie za Atlas SSR 2/1982 

8/O Udelenie štátnych a rezortných vyznamenaní 2/1982 

10/O Vyhodnotenie najlepšieho zlepšovateľa rezortu SÚGK za rok 1981 2/1982 

14/O Prípravný kurz na výkon funkcie zodpovedného geodeta 2/1982 

6/O Štátne vyznamenanie Ing. Štefanovi Fekiačovi, riaditeľovi Geodézie, n. p., Bratislava 1/1982 

13/O Štátne vyznamenanie Ing. Štefanovi Kseňákovi, riaditeľovi Geodézie, n. p., Prešov 2/1983 

14/O Postgraduálne štúdium odboru geodézie a kartografie 2/1983 

16/O Vyhodnotenie najlepších zlepšovateľov rezortu SÚGK za r. 1982 2/1983 

22/O Prípravný kurz pre funkciu zodpovedného geodeta 2/1983 

4/N Zásady adaptačného procesu absolventov vysokých a stredných škôl v rezorte SÚGK 2/1984 

18/O Vyhodnotenie najlepších zlepšovateľov rezortu SÚGK za rok 1983 2/1984 

12/O Vyhodnotenie najlepších zlepšovateľov rezortu SÚGK za rok 1984 2/1985 

2/O Zmeny funkcií na SÚGK a zmena riaditeľa KSGK Košice 2/1987 

3/O Oznam o postgraduálnom štúdiu 1/1987 

1/O Zmeny vo funkciách riaditeľov organizácií SÚGK 1/1988 
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Kategória: INTERNÉ PREDPISY (OKREM USMERNENÍ) 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

9/O Pokyny k štatistickému výkazu Mer VP 1-04 1-2/1969 

10/O Pokyny k štatistickému výkazu Mer (SSGK) 1-04 1-2/1969 

17/O Vydanie technologického postupu „Zisťovacie práce na bodoch geodetických 
základov“ 

1-2/1969 

20/O Vydanie zoznamov utajovaných skutočností 1-2/1969 

10/N Výnos Slovenskej správy geodézie a kartografie o vydávaní oprávnení na overovanie 
výsledkov geodetických prác a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

3/1969 

1/N-II.A. Návod Slovenskej správy geodézie a kartografie k úprave odberateľsko-
dodávateľských vzťahov pri vykonávaní geodetických a kartografických prác 
hradených z rozpočtu Slovenskej správy geodézie a kartografie 

3/1969 

2/N-II.A. Dodatok č. 1 k Úprave odberateľsko-dodávateľských vzťahov pri vykonávaní 
geodetických a kartografických prác hradených z rozpočtu Slovenskej správy geodézie 
ma kartografie 

3/1969 

1/N-II.B. Technická koncepcia tvorby a vydávania máp pre hospodársku výstavbu v SSR 3/1969 

2/N-II.B Tlačivá geodetickej a kartografickej služby 3/1969 

35/O Vydanie Smerníc pre údržbu uličnej mapy Bratislavy 1:10 000 3/1969 

36/O Vydanie Smerníc „Reambulácia polohopisu máp veľkých mierok“ 3/1969 

b/O Ostatné informácie o návodoch, odporúčaniach, vysvetlivkách a iných opatreniach 
zaslaných orgánom a organizáciám SSGK priamo 

3/1969 

1/N-II.B. Distribúcia máp v systéme S-1942 1/1970 

4/O Výnos – kategorizácia máp EN pre obnovu reprodukciou 1/1970 

5/O Výnos – založenie evidencie mapového fondu 1/1970 

6/O Vydanie smerníc pre spracovanie kartografických publikácií územia ČSSR určených 
na verejné rozširovanie 

1/1970 

7/O Vydanie rozdeľovníka povinných a pracovných výtlačkov kartografických publikácií, 
ktoré vydáva Slovenská správa geodézie a kartografie a Slovenská kartografia, n. p. 

1/1970 

b/O Ostatné informácie o návodoch, odporúčaniach, vysvetlivkách a iných opatreniach 
zaslaných orgánom a organizáciám SSGK priamo 

1/1970 

9/N Návod na koordináciu geodetických a kartografických prác 2-3/1970 

33/O Technologický postup na využitie účelových máp 2-3/1970 

34/O Návod – Zameriavanie zmien pre mapy veľkých mierok 2-3/1970 

35/O Dodatok č. 1 k Metodickému návodu pre údržbu evidencie nehnuteľností – časť D 2-3/1970 

36/O Návod pre spracovanie mapových podkladov pre sčítanie ľudu, domov a bytov  
v roku 1970 

2-3/1970 

37/O Smernice pre miestne vyšetrovanie a obnovu písomného operátu 2-3/1970 

38/O Smernice pre technicko-hospodárske mapovanie 2-3/1970 

39/O Smernice pre zadávanie, preberanie a financovanie výskumných a vývojových úloh 
v rezorte Slovenskej správy geodézie a kartografie 

2-3/1970 

49/O Zoznam a názvy listov ZM ČSSR 1: 50 000 a 1: 200 000 4/1970 

50/O Administratívna mapa ČSSR 1: 200 000 a mapa okresov ČSSR 1: 50 000, doplnenie 
a tiráže vyznačením určenia máp 

4/1970 

51/O Rozdeľovník pracovných výtlačkov kartografických publikácií v tlačovom náklade 
menšom ako 500 výtlačkov 

4/1970 

53/O Úprava pre zistenie požiadaviek na obnovu mapového fondu TH mapovaním 
a reambuláciou 

4/1970 

56/O Harmonogram tvorby a vydávania technických predpisov na rok 1970 4/1970 

57/O Zoznam ústavných a podnikových technologických postupov a návodov, vydaných  
do 1.6.1970 

4/1970 

16/N Zoznam utajovaných skutočností v odbore geodézie a kartografie – doplnok 5-6/1970 

65/O Zameriavanie zmien máp veľkých mierok (technologický postup) 5-6/1970 

67/O Prevod technicko-hospodárskych máp S-42 do S-JTSK fotomechanickým spôsobom 5-6/1970 

68/O Prílohy ku Smerniciam pre technicko-hospodárske mapovanie 5-6/1970 
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70/O Návod na prácu v mapových službách OÚG v Bratislave 5-6/1970 

Príloha Prehľad rezortných predpisov a opatrení Slovenskej správy geodézie a kartografie 
platných k 30. septembru 1970 

5-6/1970 

8/O Vydanie technologického postupu „Prevod máp EN do dekadickej mierky v systéme 
JTSK“ 

1/1971 

b1/O Smernice na tvorbu základnej mapy ČSSR 1:10 000 1/1971 

b2/O Smernice pre opakované vydanie štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej 1/1971 

22/O Dodatok č. 1 k Smerniciam pre miestne vyšetrovanie pri THM 2-3/1971 

c4/O Sčítanie ľudu na základe geodeticko-kartografických informácií 2-3/1971 

c8/O Dr. Milan Oravský: Nová evidencia nehnuteľností očami praktika 2-3/1971 

c9/O Dr. Jozef Vajda: Niekoľko poznámok o evidencii nehnuteľností 2-3/1971 

2/N Smernice o spolupráci medzi organizáciami Ministerstva lesného a vodného 
hospodárstva SSR a SSGK pri stabilizácii hraníc a zameriavaní zmien lesného fondu 

4/1971 

39/O Organizácia, technika a technológia obnovenia topografických máp v malých, 
stredných a veľkých mierkach 

4/1971 

45/O Smernice na vyhlásenie platnosti operátov EN 4/1971 

54/O Základná mapa ČSSR 1:10 000 – výber lokalít a stanovenie časového sledu 
vydávania 

4/1971 

55/O Štátna mapa 1:5 000 – odvodená: rámcový projekt opakovaného vydania 4/1971 

68/O Smernice na vyhlásenie platnosti operátov evidencie nehnuteľností po základnom 
technicko-hospodárskom mapovaní (THM), účelovom THM a reambulácii máp veľkých 
mierok 

5-6/1971 

69/O Úprava na doplnenie mimorámových údajov reprodukovaných máp EN 5-6/1971 

76/O Tvorba Základnej mapy ČSSR 1:10 000 – poskytovanie podkladových materiálov 5-6/1971 

77/O Dlhodobý program dobudovania a obnovy mapového fondu máp veľkých mierok, 
vypracovanie projektov 

5-6/1971 

78/O Základná mapa 1:10 000; výber lokalít – dodatok 5-6/1971 

79/O Zmena distribúcie Základnej vodohospodárskej mapy 1: 50 000 5-6/1971 

89/O Návod na vyznačenie objektov a zariadení OTVS do základnej karty pasportu 7/1971 

91/O Tvorba súboru máp určených pre potreby národného hospodárstva – výklad zásad 
býv. ÚSGK č. 6070/1968-5, príl. 4, ods. C/a 

7/1971 

1/N Neutajované odvodeniny z máp súradnicového systému r. 1942 1/1972 

2/O Fotogrametrická údržba a obnova máp EN 1/1972 

9/O Vykonávanie 2. inventarizácie materiálov S-1942 1/1972 

3/N Pokyny na oponentské konanie a na vypracovanie výskumných správ a štúdií 
z výskumných úloh rezortného plánu VTR v rezorte Slovenskej správy geodézie 
a kartografie 

2-3/1972 

17/O Zoznam vyriešených výskumných úloh v rezorte SSGK v r. 1971 2-3/1972 

18/O Smernice na tvorbu Základnej mapy ČSSR v mierke 1:10 000 2-3/1972 

26/O Návod na tvorbu a vydávanie predpisov – spresnenie postupu 2-3/1972 

27/O Zoznam tlačív geodetickej služby SSR 2-3/1972 

c3/O Milan Štefanovič: Pozemkové právo 2-3/1972 

c6/O Ing. Štefan Mihálik a kol.: Chránené územia a prírodné výtvory Slovenska 2-3/1972 

42/O Metodický návod na údržbu EN – časť D 4/1972 

43/O Údržba operátov evidencie nehnuteľností – časť B, návod 4/1972 

46/O Schválenie „Návodu na úpravu geografického názvoslovia“ 4/1972 

54/O Zmeny a opravy k Smerniciam pre THM a ČSN 73 0120 5/1972 

55/O Smernice na vyhotovenie základnej mapy závodu a  základnej mapy sídliska 5/1972 

56/O Návod na technické mapy miest 5/1972 

61/O Smernice a návod na tvorbu Základnej mapy ČSSR 1:25 000 5/1972 

76/O Výnos – Založenie evidencie fondu máp EN v S-JTSK 6/1972 

78/O Vyšla štatistická ročenka o pôdnom fonde 6/1972 

79/O Smernice na miestne vyšetrovanie a obnovenie písomných operátov EN pri THM 6/1972 
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80/O Technologický postup na vyhotovenie technicko-hospodárskej mapy 1:5 000 – odvodenej 6/1972 

83/O Zoznam mapových značiek ZM ČSSR 1:25 000 – schválenie 6/1972 

94/O Koncepcia rozvoja geodézie a kartografie v rezorte SSGK do r. 1990 7-8/1972 

97/O Návod na geodetickú a kartografickú dokumentačnú službu v odbore pôsobnosti 
SSGK a Dokumentačný poriadok s prílohami 

7-8/1972 

98/O Vydanie banskomeračského predpisu 7-8/1972 

7/O Dodatok k programu automatizácie v rezorte SSGK na r. 1971-75 1-2/1973 

10/O Návod na vedenie predpisov pre kresbu a výpočet výmer pri strojnom spracovaní 1-2/1973 

11/O Návod na vedenie meračského náčrtu a zápisníka meraných údajov na strojové 
spracovanie výpočtových a zobrazovacích prác 

1-2/1973 

12/O Vyhlásenie platnosti technických predpisov 1-2/1973 

16/O Predbežný technologický postup na vyhotovenie prvotných dokladov EN – 
samočinným počítačom 

1-2/1973 

17/O Technologický postup na reambuláciu polohopisu máp veľkých mierok 1-2/1973 

18/O Úprava Ministerstva vnútra SSR vo veci plnenia úloh národných výborov vyplývajúcich 
zo zákona č. 46/1971 Zb. a zákona č. 22/1964 

1-2/1973 

30/O Doplnenie zoznamu tlačív 3-4/1973 

32/O Zrušenie podnikových technických predpisov 3-4/1973 

43/O Technologický postup na podrobné meranie pri THM geodetickými metódami a jeho 
grafické spracovanie 

5-6/1973 

44/O Dodatok č. 1 k predbežnému technologickému postupu na vyhotovenie prvotných 
dokladov EN samočinným počítačom 

5-6/1973 

45/O Evidencia nehnuteľností zlúčených JRD 5-6/1973 

príloha Prehľad rezortných predpisov a opatrení Slovenskej správy geodézie a kartografie 
platných k 1. aprílu 1973 

5-6/1973 

51/O Usmernenie na bežnú a komplexnú údržbu THM 7/1973 

54/O Rozdeľovník povinných a pracovných výtlačkov 7/1973 

56/O Pokyny na vykonanie Smerníc na vyhlásenie platnosti operátov EN 7/1973 

57/O Dodatok č. 1 k Úprave na doplnenie mimorámových údajov reprodukovaných máp EN 7/1973 

58/O Pokyny na vykonanie aktualizácie občiansko-technickej vybavenosti (OTVS) 7/1973 

66/O Zásady spracovania krajských koncepcií rozvoja geodézie a kartografie 8-9/1973 

69/0 Kriedové odtlačky ŠMO-5 8-9/1973 

72/0 Zásady pre plánovanie a vykonávanie údržby EN 8-9/1973 

73/0 Smernice o evidencii pozemkov v správe FMNO 8-9/1973 

1/N Smernice o organizácii, postavení a úlohách právnych útvarov v organizáciách rezortu 
SÚGK 

1/1974 

3/N Vysvetlenie postupu pri ohlasovaní geodetických a kartografických prác organizáciami, 
ktoré vykonávajú banskomeračské práce 

1/1974 

4/N Pokyny na ochranu utajovaných skutočností pri zobrazovaní na mapách 2/1974 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, informácie o opatreniach a odporúčaniach SÚGK 
zaslaných priamo orgánom a organizáciám rezortu 

2/1974 

6/N Predbežné pokyny na postup pri overovaní geometrických plánov a iných výsledkov 
geodetických prác ako aj na vyhotovovanie a podpisovanie odpisov, kópií z EN 
a identifikácií parciel 

4/1974 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

4/1974 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

5/1974 

1/O Dlhodobý výhľad rozvoja geodézie a kartografie 1/1975 

24/O Dodatok k Praktickým opatreniam na zavádzanie Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) 
v rezorte SÚGK 

3/1975 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

4/1975 

4/N Uznesenie vlády SSR č. 279/1975 – výpis 5/1975 

41/O Vydanie predpisu „L4 – letecké mapy“ 5/1975 
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b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

5/1975 

7/N Uznesenie vlády SR č. 326/1975 k správe o stave prác na Atlase SSR 6/1975 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

6/1975 

1/N Pokyny na evidenciu dráhových pozemkov a stavieb a stanovenie ich hraníc 1/1976 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

1/1976 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám  

2-3/1976 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

4/1976 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

6/1976 

I.A1/N Zásady na tvorbu a vydávanie predpisov a iných aktov riadenia na Slovenskom úrade 
geodézie a kartografie 

1-2/1977 
 

II.A1/N Pravidlá na hospodárenie s rezortnými fondmi Slovenského úradu geodézie 
a kartografie 

1-2/1977 
 

II.A2/N Zásady na usporiadanie hospodárskych stredísk v podnikoch rezortu Slovenského 
úradu geodézie a kartografie 

1-2/1977 
 

II.A3/N Zásady kontroly plnenia rezortného plánu rozvoja vedy a techniky 1-2/1977 

4/O M 20 Predpis pre geodéziu a kartografiu 1-2/1977 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

1-2/1977 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

4/1977 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

1/1978 

4/N Program rozvoja sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií  
na roky 1977 až 1980 v rezorte SÚGK 

3/1978 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

3/1978 

II.B1/N Príloha č. 10 k Smernici na THM – úprava 1/1979 

5/O Koncepcia automatizácie v rezorte SÚGK na roky 1979-85 1/1979 

6/O Nová koncepcia tvorby máp veľkých mierok 1/1979 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1979 

3/N Úprava SÚGK o zriadení tematickej knižnej edície „Kartografické informácie“ 2/1979 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

2/1979 

3/N Pokyny na zabezpečovanie leteckého meračského snímkovania v rezorte SÚGK 3/1979 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

3/1979 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1980 

Príl. 1 Prehľad rezortných predpisov a opatrení SÚGK platných k 1. Januáru 1980 1/1980 

2II.B/N Úprava SÚGK o bezplatnom vyhotovovaní kópií, odpisov a výpisov z niektorých častí 
písomného operátu EN a porovnávacieho zostavenia parciel podľa pozemkovej knihy 
a EN niektorým orgánom 

2/1980 

3IIB./N Príloha č. 10 k Smernici na THM – úprava 2/1980 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

2/1980 

4/N Škartačný poriadok 3/1980 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

3/1980 

2/N Úprava SÚGK o povinných a pracovných výtlačkoch 1/1981 

7/O Slovník geodetickej a kartografickej terminológie – inžinierska geodézia 1/1981 
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b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1981 

19/O Publikácie pre zodpovedných geodetov 2/1981 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

2/1981 

24/O Doplnky rezortného zoznamu utajovaných skutočností 3/1981 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

3/1981 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1982 

4/N Dodatok č. 1/82 k Smernici SÚGK na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov 

2/1982 

11/O Vydanie nových technických predpisov 2/1982 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

2/1982 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1983 

1/N Pokyn na použitie štátnych mapových diel 2/1983 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

2/1983 

príloha Prehľad rezortných predpisov a aktov riadenia Slovenského úradu geodézie 
a kartografie k 1. januáru 1983 

2/1983 

2/N Zápis vecných bremien do evidencie nehnuteľností - pokyn 1/1984 

6/O Vydanie nových technických predpisov 1/1984 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1984 

21/O Vydanie nových technických predpisov 2/1984 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

2/1984 

1/N Smernica SÚGK o organizácii, postavení a úlohách právnych útvarov v organizáciách 
rezortu SÚGK 

1/1985 

8/O Vydanie nových technických predpisov 1/1985 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám 

1/1985 

7/N Smernice na riadenie, organizáciu a kontrolu vynálezcovstva a zlepšovateľstva 
v rezorte SÚGK 

2/1985 

14/N Vydanie nových technických predpisov 2/1985 

20/O Informácia o vydaní terminologických slovníkov z odbore geodézie a kartografie 2/1985 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK 2/1985 

9/N Pokyn na vydávanie geodetických a kartografických tlačív v rezorte SÚGK 3/1985 

25/O Vydanie nových technických predpisov 3/1985 

26/O Informácia o vydaní Terminologického slovníka inžinierskej geodézie 3/1985 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 3/1985 

príloha Zoznam geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK 3/1985 

3/O Vydanie nových technických predpisov 1/1986 

5/O Oznam o vydaní spoločných pokynov MPVž SSR a SÚGK 1/1986 

6/O Poskytovanie údajov EN Vyhotovených s využitím výstupov z počítača mimorezortným 
odberateľom - usmernenie 

1/1986 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 1/1986 

3/N Smernica SÚGK na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti SÚGK 1/1987 

5/O Spoločné opatrenie MS SSR a SÚGK na riešenie otázok súvisiacich s vlastníckymi 
spormi v SSR 

1/1987 

8/O Vydanie nových technických predpisov 1/1987 

10/O Zmeny v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK 1/1987 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 1/1987 
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1/N Smernica MS SSR a SÚGK na opravy chybných údajov v rozhodnutiach štátnych 
notárstiev a v zmluvách nimi registrovaných a na zápisy právnych vzťahov 
k nehnuteľnostiam v EN na základe osvedčení vydaných štátnymi notárstvami 

1/1988 

3/N Smernica SÚGK, ktorou sa zrušujú niektoré interné predpisy a iné akty riadenia SÚGK 1/1988 

2/O Geometrické plány bez evidencie právnych vzťahov – usmernenie 1/1988 

3/O Koncepcia automatizácie rezortu SÚGK na obdobie 1988 – 1995 1/1988 

4/O Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 
SÚGK a ČÚGK 

1/1988 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 1/1988 

Príloha Prehľad predpisov a iných aktov riadenia z pôsobnosti Slovenského úradu geodézie  
a kartografie 

1/1988 

príloha Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 
Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úradu geodézie a kartografie 
k 1.1.1988 

1/1988 

7/N Zásady správcovstva Automatizovaného informačného systému geodézie  
a kartografie 

2/1988 

8/N Pokyny SÚGK na použitie štátnych mapových diel 2/1988 

11/O Oprava v Prehľade predpisov a iných aktov riadenia z pôsobnosti SÚGK 2/1988 

12/O Vydanie nových technických predpisov 2/1988 

13/O Zmeny v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK 2/1988 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 2/1988 

1/N Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného 
tajomstva v odbore pôsobnosti ČÚGK a SÚGK 

1/1989 

??? Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 
SÚGK a ČÚGK, Dodatok č. 1 

1/1989 

3/O Vydanie nových technických predpisov 1/1989 

4/O Vydanie vzorového katalógu geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK 1/1989 

5/O Opravy v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK 1/1989 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 1/1989 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 2/1989 

 

Kategória: USMERNENIA 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

57/O Zoznam ústavných a podnikových technologických postupov a návodov, vydaných  
do 1.6.1970 

4/1970 

c/O Úvahy nad úpravou vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 5-6/1970 

17/O Nadobúdanie stavieb v súkromnom vlastníctve od občanov 2-3/1971 

40/O Seminár o katastri v afrických krajinách 4/1971 

71/O Medzinárodné sympózium o zameriavaní pamiatok 5-6/1971 

c20/O Právne vety niektorých aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR 
o nehnuteľnostiach 

5-6/1971 

86/O Burza technických zlepšení 7/1971 

21/O Seminár „Informačný systém geodézie a kartografie“ 2-3/1972 

c2/O Beseda o XIII. kongrese FIG 2-3/1972 

64/O Mapové dielo pre hospodársku výstavbu a verejnosť – seminár v Bratislave 5/1972 

87/O III. kartografická konferencia v Bratislave 6/1972 

c13/O Sympózium o materiáloch „Copyline“ v Bratislave 7-8/1972 

c14/O VI. vedecké kolokvium v NDR 7-8/1972 

19/O Výstava sovietskej geodetickej a kartografickej literatúry v Bratislave 1-2/1973 

33/O Kurz zodpovedných geodetov na Slovensku v r. 1973 3-4/1973 

32/O Zrušenie podnikových technických predpisov 3-4/1973 

42/O Zoznam vyriešených výskumných úloh v rezorte SSGK v roku 1972 5-6/1973 
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52/O Kurz zodpovedných geodetov 7/1973 

62/O Výstava geodetických prístrojov firmy VEB Carl Zeiss Jena 7/1973 

c/O II. medzinárodná porada kartografických nakladateľstiev a inštitúcií európskych 
socialistických štátov v Bratislave 

8-9/1973 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

1/1974 

9/O Zoznam vyriešených výskumných úloh v rezorte SÚGK v roku 1973 2/1974 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

3/1974 

22/O Realizácia výskumu technológie fotogrametrického mapovania DTHM 1:1 000 
v urbanizovaných oblastiach 

3/1974 

37/O Sympózium 3.2 KAPG v Smoleniciach 3/1974 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

1/1975 

6/O Úspešný záver 1. behu postgraduálneho štúdia pre vedúcich pracovníkov z odboru 
geodézie a kartografie na SVŠT v Bratislave 

2/1975 

9/O Zoznam vyriešených výskumných úloh v rezorte SÚGK v roku 1974 2/1975 

15/O 2. konferencia socialistických štátov o štandardizácii geografického názvoslovia 2/1975 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

2/1975 

19/O Druhý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézie a kartografie 3/1975 

23/O Medzinárodná pracovná porada expertov geodetických služieb socialistických štátov, 
Bratislava 19. - 24. 5. 1975 

3/1975 

28/O X. jubilejná porada predstaviteľov VTS socialistických krajín pre geodéziu a kartografiu 3/1975 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

3/1975 

43/O Celoslovenský seminár o skúsenostiach z automatizácie geodetických 
a kartografických prác 

6/1975 

3/O Zoznam vyriešených výskumných úloh v rezorte SÚGK roku 1975 1/1976 

4/O Vyhodnotenie tematických úloh č. 4/1974 a č. 4/1975 1/1976 

10/N Zásady vyhlasovania mesiaca vynálezcov a zlepšovateľov v rezorte SÚGK 3/1977 

B1/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1977 

3/1977 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

3/1977 

25/O Prípravný kurz pre funkciu zodpovedného geodeta 4/1977 

14/O Slovník geodetickej a kartografickej terminológie 2/1978 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

2/1978 

b/O Informácie o vydaných predpisoch, opatreniach a odporúčaniach SÚGK zaslaných 
priamo orgánom a organizáciám rezortu 

4/1979 

11/O Vydanie nových technických predpisov 2/1986 

12/O Vydanie Vzorového katalógu geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK 2/1986 

14/O Vydanie výkladového terminologického slovníka KARTOGRAFIA 2/1986 

b/O Informácie o vydaných aktoch riadenia určených orgánom a organizáciám rezortu 2/1986 

 

Kategória: ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

6/N Úprava riaditeľa SSGK o zriadení Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK a jej 
pomocných orgánov 

4/1970 

9/N Organizačný a rokovací poriadok Slovenskej názvoslovnej komisie 5-6/1970 

46/O Schválenie „Návodu na úpravu geografického názvoslovia“ 4/1972 

109/O Názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:10 000 7-8/1972 

14/O Názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:10 000 1-2/1973 
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25/O Z činnosti Slovenskej názvoslovnej komisie 3-4/1973 

53/O Názvoslovie Základnej mapy ČSSDR 1:10 000 7/1973 

1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti geografického názvoslovia 1/1975 

15/O 2. konferencia socialistických štátov o štandardizácii geografického názvoslovia 2/1975 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene názvu Slovenskej názvoslovnej komisie 3/1975 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti vžitých slovenských názvov mimozemských 
objektov 

6/1975 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti geografického názvoslovia ZM ČSSR  
1:50 000 

6/1975 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti geografického názvoslovia ZM ČSSR  
1:50 000 

4/1976 

II.B1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti Zoznamu jaskýň a priepastí na Slovensku 1/1978 

10/O Z činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK v r. 1977 2/1978 

8/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o platnosti geografického názvoslovia Základnej mapy 
ČSSR 1:50 000 

3/1981 

2/N Rozhodnutie predsedu ČÚGK a predsedu SÚGK o štandardizácii geografických 
názvov a schválení neperiodickej názvoslovnej publikácie 

1/1982 

5/O Oznámenie o vydaní názvoslovnej publikácie 1/1982 

5/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom vnútra SSR 

2/1983 

6/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom kultúry SSR 

2/1983 

7/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva 
SSR 

2/1983 

8/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Ministerstvom školstva SSR 

2/1983 

9/N Dohoda o spolupráci pri štandardizácii geografického názvoslovia medzi Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Slovenskou akadémiou vied 

2/1983 

2/O Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Bratislava – vidiek 

2/1983 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii názvov chránených území Slovenskej 
socialistickej republiky 

2/1984 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Trnava 2/1984 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Topoľčany 

2/1985 

8/N Rozhodnutie predsedu ČÚGK a predsedu SÚGK o štandardizácii geografických 
názvov a schválení neperiodickej názvoslovnej publikácie 

3/1985 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu  
Žiar nad Hronom 

2/1986 

5/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geomorfologických jednotiek SSR 
a zmenených názvov vrchov, sediel a dolín SSR 

2/1986 

6/N Rozhodnutie predsedu ČÚGK a predsedu SÚGK o štandardizácii geografických 
názvov a schválení neperiodickej názvoslovnej publikácie „Jména států a jejich 
územních částí“ 

2/1986 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Poprad 1/1988 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Nitra 2/1988 

10/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu  
Stará Ľubovňa 

2/1988 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Senica 1/1989 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Liptovský Mikuláš 

2/1989 

 

Kategória: SÚBORY GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ A SÚBORY POPISNÝCH INFORMÁCIÍ KN (EN) 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

10/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2-3/1976 

11/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1978 
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16/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1979 

7/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1980 

2/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1981 

4/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1982 

10/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1983 

7/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1984 

13/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1985 

4/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1986 

5/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 1/1988 

 

Kategória: OSVEDČENIA O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

10/N Výnos Slovenskej správy geodézie a kartografie o vydávaní oprávnení na overovanie 
výsledkov geodetických prác a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

3/1969 

27/O Ing. Štefan Pluchta – zánik oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 3/1969 

28/O Ing. Oto Kvarda – zrušenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 3/1969 

29/O Ing. Augustín Hajko – zrušenie oprávnenia na overovanie podkladov pre stanovenie 
dobývacích priestorov 

3/1969 

30/O Ing. Vladimír Staněk – zrušenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických 
prác 

3/1969 

31/O Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava – zmeny v oprávnení na overovanie výsledkov 
geodetických prác 

3/1969 

32/O Ing. Pavol Jeruš – oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických prác 3/1969 

33/O Ing. Jozef Skalník – zrušenie oprávnenia na overovanie podkladov pre stanovenie 
dobývacích priestorov 

3/1969 

34/O Ing. Dušan Sirotka – oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických prác 3/1969 

10/O Ing. Kazimír Kmeť – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 1/1970 

11/O Ing. Gašpar Fukna – zrušenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických 
prác 

1/1970 

24/O Zrušenie platnosti doterajšieho úradného preukazu na vstup na cudzie nehnuteľnosti 2-3/1970 

25/O Ing Jozef Repík – oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických prác 2-3/1970 

26/O Ing. Dezider Sikorský – oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických prác 2-3/1970 

27/O Ing. Július Guoth  – oprávnenie na overovanie výsledkov geodetických prác 2-3/1970 

28/O Ing. Ľudovít Kubáč – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických 
prác 

2-3/1970 

31/O Zoznam orgánov a organizácií oprávnených na overovanie výsledkov geodetických 
prác a pracovníkov poverených za oprávnený podnik tieto práce kontrolovať 

2-3/1970 

32/O Zoznam orgánov a organizácií oprávnených na overovanie podkladov na stanovenie 
dobývacích priestorov a pracovníkov poverených za oprávnený podnik tieto práce 
overovať 

2-3/1970 

58/O Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

4/1970 

59/O Ing. Jozef Slavkovský – oprávnenie na overovanie geodetických prác 4/1970 

71/O Ing. Michal Ivančuk – zánik oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 5-6/1970 

72/O Ing. Anton Meluš – zánik oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác  5-6/1970 

73/O Vojenský projektový ústav Praha, pobočka Bratislava – zmena oprávnení  
na overovanie výsledkov geodetických prác 

5-6/1970 

11/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – poverenie overovaním výsledkov 
geodetických prác 

1/1971 

28/O Ing. Milan Tomek – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 2-3/1971 

29/O Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava – udelenie oprávnenia na overovanie 
podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

2-3/1971 

30/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – zmeny v zozname oprávnených pracovníkov 2-3/1971 
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31/O Ing. Dušan Sirotka – zrušenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických 
prác 

2-3/1971 

50/O Ústav pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene – udelenie oprávnenia  
na overovanie výsledkov geodetických prác 

4/1971 

51/O Cestný investorský útvar v Košiciach – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov 
geodetických prác 

4/1971 

52/O Západoslovenský krajský národný výbor Bratislava – udelenie oprávnenia na ove-
rovanie výsledkov geodetických prác a podkladov na stanovenie dobývacích 
priestorov 

4/1971 

53/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

4/1971 

1/N Dodatok č. 1 k výnosu SSGK o vydaní oprávnení na overovanie výsledkov geodetic-
kých prác a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov, č. 4-1027/1969 
z 15.8.1969 

2-3/1972 

22/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

2-3/1972 

23/O Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum, n. p., Žilina – udelenie oprávnenia  
na overovanie výsledkov geodetických prác a podkladov pre stanovenie dobývacích 
priestorov 

2-3/1972 

24/O Ing. Mojmír Mlčoch – rozšírenie platnosti osvedčenia na územie SSR 2-3/1972 

25/O Ing. Ladislav Kessler – rozšírenie platnosti na územie SSR 2-3/1972 

44/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

4/1972 

45/O Inžiniersko-projektová organizácia školských stavieb na Slovensku v Bratislave – 
udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 

4/1972 

57/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

5/1972 

58/O Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice – udelenie oprávnenia  
na overovanie výsledkov geodetických prác 

5/1972 

59/O IPOS podnik Slovenského ústredného výboru SZM pre investičnú výstavbu 
Bratislava – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických prác 
a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

5/1972 

60/O Slovenské naftové závody, n. p., Gbely – udelenie oprávnenia na overovanie 
výsledkov geodetických prác a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

5/1972 

99/O Oblastný ústav geodézie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

7-8/1972 

100/O Západoslovenský krajský národný výbor Bratislava – zrušenie oprávnenia  
na overovanie výsledkov geodetických prác 

7-8/1972 

101/O Ministerstvo výstavby a techniky – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov 
geodetických prác a podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

7-8/1972 

102/O Štátna melioračná správa v Bratislave, Stredisko Trenčín – zrušenie oprávnenia  
na overovanie výsledkov geodetických prác 

7-8/1972 

103/O Pozemné stavby, n. p., Bratislava – Závod 4 – udelenie oprávnenia na overovanie 
výsledkov geodetických prác 

7-8/1972 

104/O Riaditeľstvo diaľnic Bratislava – udelenie oprávnenia na overovanie geodetických 
prác 

7-8/1972 

105/O Investing Bratislava – udelenie oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických 
prác 

7-8/1972 

106/O Výskumný a vývojový ústav maltovín Trenčín – udelenie oprávnenia na overovanie 
podkladov pre stanovenie dobývacích priestorov 

7-8/1972 

107/O Železničné staviteľstvo Bratislava – udelenie oprávnenia na overovanie podkladov 
dobývacích priestorov 

7-8/1972 

29/O Pôdohospodársky projektový ústav v Bratislave – udelenie oprávnenia na overovanie 
výsledkov geodetických prác 

3-4/1973 

46/O Vytvorenie novej skúšobnej komisie na preverovanie kvalifikácie uchádzačov 
o udelenie osvedčenia na overovanie výsledkov geodetických prác a podkladov  
na stanovenie dobývacích priestorov 

5-6/1973 

59/O Správa geodézie a kartografie v Bratislave – doplnenie zoznamu oprávnených 
pracovníkov 

7/1973 

60/O Handlovské uhoľné bane, n. p., Handlová – udelenie oprávnenia na overovanie 
výsledkov geodetických prác a podkladov na stanovenie dobývacích priestorov 

7/1973 
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4/N Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie 
pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických 
prác 

4/1974 

5/N Rokovací a skúšobný poriadok Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie 
kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky 
geodetických prác 

4/1974 

6/N Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie spôsobilosti 
pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta 

5/1974 

7/N Rokovací a skúšobný poriadok Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie 
spôsobilosti pracovníkov na výkon funkcie zodpovedného geodeta 

5/1974 

13/O Oznámenie uchádzačom o vydanie „Preukazu“ na výkon funkcie zodpovedného 
geodeta 

2/1975 

26/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1975 

36/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 4/1975 

5/N Dohoda medzi Federálnym ministerstvom všeobecného strojárenstva, ČÚGK 
a SÚGK o spolupráci pri zakladaní evidencie nehnuteľností a pri vykonávaní iných 
geodetických prác 

6/1975 

46/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 6/1975 

11/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2-3/1976 

14/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1977 

22/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 4/1977 

24/O Vydanie zoznamu orgánov a organizácií, ktoré vykonávajú geodetické práce  
na území SSR 

4/1977 

3/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1978 

4/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

1/1978 

12/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1978 

13/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

2/1978 

20/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1978 

21/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

3/1978 

28/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa Vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

3/1979 

29/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1979 

30/O Súhlas SÚGK na vykonávanie geodetických prác podľa § 4 zákona č. 46/1971 Zb. 4/1979 

31/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 4/1979 

32/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa Vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

4/1979 

8/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1980 

3/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa Vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

1/1981 

4/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1981 

16/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác 
podľa Vyhlášky č. 82/1973 Zb. 

2/1981 

17/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1981 

8/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1983 

9/O Vydanie oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác podľa vyhlášky  
č. 82/1973 Zb. 

1/1983 

19/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1983 

8/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1984 

7/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1985 

16/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1985 

22/O Informácia o Zásadách na výber a odporúčanie kandidátov na výkon znaleckej 
činnosti z odboru geodézie a kartografie 

22/O 

27/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1985 
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13/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1986 

11/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1987 

príloha Zoznamy orgánov a organizácií rezortu SÚGK a ostatných orgánov a organizácií, 
ktoré vykonávajú geodetické práce, s prehľadom pracovníkov oprávnených overovať 
výsledky geodetických prác 

2/1987 

príloha Zoznamy pracovníkov, ktorí majú osvedčenie o splnení kvalifikačných podmienok  
na overovanie výsledkov geodetických prác a pracovníkov, ktorí majú preukaz 
spôsobilosti na výkon funkcie zodpovedného geodeta 

2/1987 

8/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1988 

6/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1989 

8/O Oznámenie o povolení pre Zenitcentrum vykonávať geodetické a kartografické práce 
pre iné subjekty 

2/1989 

 

Kategória: VYDANÉ MAPOVÉ TITULY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

16/O Edičný plán Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

d/O Nové publikácie Kartografického nakladateľstva, o. z., Bratislava 3/1969 

7/O Edičný plán Slovenskej správy geodézie a kartografie 1/1971 

9/O Administratívna mapa SSR 1: 200 000, 3. vydanie 1/1971 

33/O Vydané kartografické tituly v roku 1970 2-3/1971 

34/O Edičný plán Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava v roku 1971 2-3/1971 

49/O Edičný plán SSGK na rok 1971 – plnenie 4/1971 

54/O Základná mapa ČSSR 1:10 000 – výber lokalít a stanovenie časového sledu 
vydávania 

4/1971 

55/O Štátna mapa 1:5000 – odvodená: rámcový projekt opakovaného vydania 4/1971 

72/O Spresnenie Edičného plánu SSGK na rok 1971 5-6/1971 

73/O Edičný plán SSGK na r. 1971-1975, 1. verzia 5-6/1971 

90/O Edičný plán SSGK na r. 1971 – plnenie 7/1971 

1/N Edičná činnosť Slovenskej správy geodézie a kartografie 1/1972 

10/O Edičný plán SSGK na r. 1971 – plnenie 1/1972 

28/O Edičný plán SSGK na r. 1971 – plnenie 2-3/1972 

29/O Edičný plán Slovenskej kartografie v r. 1971 – plnenie 2-3/1972 

30/O Edičný plán Slovenskej kartografie na rok 1972 2-3/1972 

47/O Edičný plán SSGK na r. 1972 – plnenie 4/1972 

48/O Nové tituly zo Slovenskej kartografie 4/1972 

65/O Edičný plán SSGK na r. 1972 – plnenie 5/1972 

66/O Edičný plán SSGK na r. 1972 – spresnenie 5/1972 

67/O Z edičnej produkcie Slovenskej kartografie 5/1972 

86/O Vydané tituly podľa Edičného plánu SSGK r. 1972 v mapových službách 6/1972 

108/O Vydané tituly Edičného plánu SSGK r. 1972 7-8/1972 

111/O Z edičnej produkcie Slovenskej kartografie 7-8/1972 

13/O Vydané tituly Edičného plánu SSGK r. 1972 1-2/1973 

24/O Slovenský edičný plán na rok 1973 schválený 3-4/1973 

27/O Vydané tituly Edičného plánu SSGK od decembra 1972 do februára 1973 3-4/1973 

31/O Z edičnej produkcie n. p. Slovenská kartografia, Bratislava 3-4/1973 

55/O Vydané tituly Edičného plánu SSGK r. 1973 7/1973 

70/O Vydané tituly EP SÚGK r. 1973 a príprava na rok 1974 8-9/1973 

b/O Nové publikácie n. p. Slovenská kartografia, Bratislava 8-9/1973 

5/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v r. 1973 1/1974 

d/O Nové publikácie Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 1/1974 
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18/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1974 3/1974 

23/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1974 4/1974 

d/O Nové publikácie Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 4/1974 

2/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK 1974 1/1975 

14/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1974 2/1975 

d/O Nové publikácie Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 2/1975 

d/O Nové publikácie Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 4/1975 

40/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1975 5/1975 

8/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1975 2-3/1976 

25/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1976 5/1976 

13/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK r. 1976 3/1977 

20/O Vydané listy ŠMO-5, odvodenej 4/1977 

9/O Vydané tituly edičného plánu SÚGK r. 1977 2/1978 

14/O Vydávanie a distribúcia Atlasu SSR 2/1979 

15/O Vydané tituly edičného plánu SÚGK na rok 1978 2/1979 

3/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v r. 1979 1/1980 

1/O Atlas Slovenskej socialistickej republiky 1/1981 

6/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v r. 1980 1/1981 

26/O Oznámenie o vydaní „Informácií“ 3/1981 

27/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v 1. polroku 1981 3/1981 

6/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v 2. polroku 1981 1/1982 

12/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v 1. polroku 1982 2/1982 

12/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v 2. polroku  1/1983 

9/O Vydané tituly Edičného plánu SÚGK v r. 1983 1/1984 

20/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za rok 1983 2/1984 

6/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za rok 1984 1/1985 

18/O Kartografické diela vydané n. p. Slovenská kartografia, Bratislava v roku 1984 2/1985 

19/O Informácia o Etnografickom atlase SSR 2/1985 

23/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK na r. 1985 3/1985 

24/O Administratívna mapa krajov SSR 1:200 000 – nový mapový titul 3/1985 

2/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za r. 1985 1/1986 

10/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK za rok 1986 2/1986 

6/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK v roku 1986 1/1987 

7/O Základná mapa ČSSR 1:10 000 dokončená na celom území SSR 1/1987 

6/O Vydané mapové tituly Edičného plánu SÚGK na rok 1987 1/1988 

7/O Mapa administratívneho rozdelenia krajov SSR 1:200 000 – nový mapový titul 1/1988 

14/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1988 2/1988 

2/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1988 1/1989 

9/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1989 2/1989 

 

Kategória: TECHNICKÉ NORMY 
 

Poradie/znak Dokument čiastka/rok 

66/O Návrh zmien a opráv k ČSN 73 0120 5-6/1970 

54/O Zmeny a opravy k Smerniciam pre THM a ČSN 73 0120 5/1972 

38/O Program normotvornej činnosti v rezorte SSGK na rok 1973 5-6/1973 

6/N Dohoda medzi ČÚGK a SSGK o postupe pri tvorbe plánu štátnej normalizácie 7/1973 

17/O Zmena ČSN 73 0415 Geodetické body 3/1974 
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4/N Dohoda medzi ČÚGK a SÚGK o postupe pri tvorbe plánu štandardizácie (štátnej 
normalizácie) – dodatok 

1-2/1977 

14/O Slovník geodetickej a kartografickej terminológie 2/1978 

 
Kategória: ADRESY A ORGANIZAČNÉ ČLENENIE 

 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

5/N Jednotný číselník organizácií SSGK (č. 2-166/1969 zo 4. 3. 1969 a č. 2-1211/1969 
z 3. 9. 1969) 

1-2/1969 

11/O Bankové spojenie Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

21/O Prehľad organizačného usporiadania Geodetického ústavu v Bratislave 3/1969 

22/O Prehľad organizačného usporiadania Oblastného ústavu geodézie v Bratislave 3/1969 

23/O Prehľad organizačného usporiadania Inžinierskej geodézie, n. p. Bratislava 3/1969 

24/O Prehľad organizačného usporiadania n. p. Kartografia Bratislava 3/1969 

16/O Prehľad organizačného usporiadania Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava 2-3/1970 

19/O Oznámenie adresy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave 2-3/1970 

d2/O Zmena telefónnych čísel 4/1970 

c2/O Zmena telefónnych čísel 1/1971 

c7/O Zmena adresy Generálnej prokuratúry SSR 2-3/1971 

c4/O Presťahovanie Slovenského banského úradu 2-3/1972 

c8/O Zmena adries mapových služieb v Košiciach a v Nitre 2-3/1972 

69/O Zmeny a doplnky adries organizačných jednotiek OÚG v Bratislave 6/1972 

c15/O Smerovacie poštové číslo 7-8/1972 

2/N Číselné kódy organizácií rezortu SSGK 1-2/1973 

3/O Poštové smerovacie čísla – oznámenia 1-2/1973 

18/O Zmeny adries rezortných organizácií 3/1975 

19/O Nové číselné kódy organizácií rezortu SÚGK 4/1976 

21/O Zmena telefónnych čísel 4/1976 

príloha Prehľad organizačného usporiadania rezortu Slovenského úradu geodézie a 
kartografie 

1/1979 

a1/O Zmena organizačnej štruktúry SÚGK 1/1980 

1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o určení sídla Krajskej správy geodézie a kartografie 
pre územie Východoslovenského kraja 

2/1980 

23/O Oznámenie o zmenách adries a vedúcich organizačných útvarov organizácií rezortu 
SÚGK 

3/1981 

2/O Oznámenie o zmene poštových smerovacích čísel 1/1982 

a/O Prehľad organizačného usporiadania rezortu SÚGK 2/1982 

4/O Oznámenie tlačovej chyby 1/1983 

5/O Nové telefónne číslo Geodetického ústavu, n. p., Bratislava 1/1983 

23/O Nové organizačné usporiadanie Geodézie, n. p., Bratislava 2/1983 

9/O Prehľad organizačného usporiadania rezortu SÚGK 2/1986 

 

Kategória: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

4/N Výklad ustanovenia § 23 ods. 5 vyhlášky č. 96/1967 Zb. (č. 103/1969-1 z 30. 4. 1969) 1-2/1969 

c/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 3/1969 

c/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1970 

c/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2-3/1970 

c/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1970 

b/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 5-6/1970 

47/O Vládne uznesenie č. 134/1971 o dobudovaní a obnove mapového fondu 4/1971 
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b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1971 

5/N 
príloha 

Zákon č. 46/1971 Zb. zo dňa 6. Júla 1971 o geodézii a kartografii (samostatná 
príloha) 

5-6/1971 

b/O Upozornenia na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 5-6/1971 

c20/O Právne vety niektorých aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR 
o nehnuteľnostiach 

5-6/1971 

84/O Smernice pre hospodárenie s prostriedkami osobitného fondu zriadeného  
na Ministerstve financií SSR 

7/1971 

87/O Vládne uznesenie k návrhu opatrení štatistického zisťovania občianskej a technickej 
vybavenosti sídel 

7/1971 

c21/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 7/1971 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1972 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2-3/1972 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1972 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 5/1972 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 6/1972 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 7-8/1972 

18/O Úprava Ministerstva vnútra SSR vo veci plnenia úloh národných výborov 
vyplývajúcich zo zákona č. 46/1971 Zb. a zákona č. 22/1964 

1-2/1973 

b/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 3-4/1973 

10/N Zákon SNR č. 39/1973 o orgánoch geodézie a kartografie 7/1973 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 8-9/1973 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2/1974 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1974 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1975 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 3/1975 

4/N Uznesenie vlády SSR č. 279/1975 – výpis 5/1975 

41/O Vydanie predpisu „L4 – letecké mapy“ 5/1975 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 5/1975 

7/N Uznesenie vlády SR č. 326/1975 k správe o stave prác na Atlase SSR 7/1975 

e/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1976 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2-3/1976 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1976 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 6/1976 

I.B1/N Smernice o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary 
v štátnych socialistických organizáciách 

1-2/1977 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1-2/1977 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1977 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1978 

4/N Program rozvoja sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií  
na roky 1977 až 1980 v rezorte SÚGK 

3/1978 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2/1979 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 4/1979 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1980 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1981 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 3/1981 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2/1982 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1983 

1/N Zákon č. 150/1933 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii 
nehnuteľností 

1/1984 

2/O Oznámenie k novelizácii zákona o evidencii nehnuteľností 1/1984 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1984 
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3/N Vyhláška SÚGK č. 26/1984 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 

2/1984 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 2/1984 

c/O Upozornenie na niektoré všeobecno-právne predpisy a mimorezortné smernice 1/1985 

5/N Vyhláška SÚGK č. 52/1985 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. 
o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach 

2/1985 

 

Kategória: ORGANIZAČNÁ PROBLEMATIKA 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

2/N Výnos Slovenskej správy geodézie a kartografie zo dňa 26.5.1969 o doplnkoch 
výnosu ÚSGK č. 1000/1967/21-352 z 1. 11. 1967 o úprave platových pomerov 
technicko-hospodárskych pracovníkov 

1-2/1969 

3/N Zásady pre prémiovanie a poskytovanie odmien v roku 1969 (č. 623/1969-1  
zo 16.5.1969) 

1-2/1969 

6/N Rozvoj pracovnej iniciatívy v roku 1969 (č. 430/69-1 z 21. 4. 1969) 1-2/1969 

1/O Zriadenie Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

2/O Organizácie rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

3/O Vnútorná organizácia Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

4/O Zriadenie Českého úřadu geodetického a kartografického 1-2/1969 

5/O Vnútorná organizácia Českého úřadu geodetického a kartografického 1-2/1969 

6/O Organizácie rezortu Českého úřadu geodetického a kartografického 1-2/1969 

7/O Štátne vyznamenanie n. p. Kartografia, Bratislava  1-2/1969 

8/O Adresy ústredných orgánov ČSSR a SSR 1-2/1969 

12/O Pravidlá pre poskytovanie príspevku v roku 1969 1-2/1969 

15/O Plán tematických úloh na rok 1969 1-2/1969 

16/O Edičný plán Slovenskej správy geodézie a kartografie 1-2/1969 

18/O Poverenie zememeračskými úkonmi 1-2/1969 

19/O Opatrenia vlády SSR na stabilizáciu hospodárstva na Slovensku 1-2/1969 

-/O Celoslovenský aktív vedúcich pracovníkov z rezortu SSGK 1-2/1969 

2/N-II.B Tlačivá geodetickej a kartografickej služby 3/1969 

25/O Ukončenie výstavby nových SG 3/1969 

26/O Schválenie projektových úloh a investičného zámeru na výstavbu nových SG 3/1969 

38/O Vyhodnotenie najlepších kolektívov v rozvoji pracovnej iniciatívy, prepožičanie titulu  
a udelenie čestného odznaku „Najlepší pracovník“ rezortu Slovenskej správy 
geodézie a kartografie v roku 1969 

3/1969 

1/N-II.A. Zásady rozvoja pracovnej iniciatívy a súťaže k 25. výročiu oslobodenia republiky 
Sovietskou armádou 

1/1970 

2/N-II.A Pokyny pre ročnú uzávierku a zostavenie ročných účtovných výkazov príspevkových 
organizácií za rok 1969 

1/1970 

3/N-II.A. Pokyny pre účtovnú uzávierku roku 1969 a predloženie ročných účtovných výkazov 
za rok 1969 v hospodárskych organizáciách 

1/1970 

4/N-II.A. Zásady na finančné usporiadanie vzťahov podnikov a nadriadených orgánov  
so štátnym rozpočtom SSR za rok 1969 

1/1970 

5/N-II.A. Pokyny na finančné usporiadanie príspevkových organizácií rezortu SSGK  
so štátnym rozpočtom za rok 1969 

1/1970 

1/N-II.B. Distribúcia máp v systéme S-1942 1/1970 

1/O Schválenie projektových úloh na výstavbu nových SG 1/1970 

2/O Ukončenie výstavby nových SG 1/1970 

3/O Návod na programovanie (plánovanie) a vykazovanie prác SG 1/1970 

8/O Vyhodnotenie tematických úloh za rok 1968 1/1970 

6/N Pravidlá pre poskytovanie príspevkov a vykonávanie odvodov v roku 1970 2-3/1970 

7/N Zásady na reguláciu a kontrolu miezd v roku 1970 2-3/1970 

8/N Zásady na udeľovanie vyznamenania v rezorte 1970 2-3/1970 
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14/O Program činnosti Slovenskej správy geodézie a kartografie na rok 1970 2-3/1970 

15/O Tematická úloha na rok 1970 2-3/1970 

20/O Hodnotenie a schválenie hospodárskych výsledkov organizácií SSGK za rok 1969 2-3/1970 

21/O Uzatvorenie protokolov za účelom splnenia stanovených záväzných úloh, záväzných 
limitov a priorít obsiahnutých v uznesení vlády č. 385/1969 

2-3/1970 

22/O Bankové spojenie organizácií rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie 
v Bratislave 

2-3/1970 

23/O Rozpis štátneho vykonávacieho plánu rozvoja hospodárstva SSR na rok 1970  
pre hospodárske organizácie SSGK 

2-3/1970 

24/O Zrušenie platnosti doterajšieho úradného preukazu na vstup na cudzie nehnuteľnosti 2-3/1970 

11/N Zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády ČSSR č. 54/1970  
na dosiahnutie úspor v oblasti správy a riadenia 

4/1970 

12/N Poskytovanie služobných motorových vozidiel v rezorte SSGK na súkromné účely 
pracovníkom organizácií 

4/1970 

13/N Dodatok č. 2 k Úprave odberateľsko-dodávateľských vzťahov pri vykonávaní 
geodetických a kartografických prác hradených z rozpočtu SSGK 

4/1970 

41/O Úprava pracovného času 4/1970 

42/O Zásady prémiovania riaditeľov príspevkových organizácií v roku 1970 4/1970 

44/O Realizácia uznesenia vlády SSR č. 135/70 4/1970 

46/O Pokyny na evidovanie finančných prostriedkov získaných odberateľskými 
organizáciami zo zníženia cien 

4/1970 

47/O Vykazovanie údajov na kontrolu záväzných limitov mzdových prostriedkov 4/1970 

48/O Schválenie projektových úloh na výstavbu rekreačných chát 4/1970 

61/O Anonymná súťaž Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava na obrazovú ochrannú 
známku 

4/1970 

d1/O Zo Spravodaja IG Bratislava 4/1970 

d3/O Vydanie zoznamu cenníkov 4/1970 

14/N Zavádzanie jednotnej evidencie pracujúcich 5-6/1970 

15/N Zásobovanie súčastí ČSĽA utajovanými mapami 5-6/1970 

17/N Výzva SSGK na rozvinutie pracovnej iniciatívy k 50. výročiu založenia KSČS 5-6/1970 

18/N Pokyny SSGK na zabezpečenie osláv 50. výročia založenia KSČS 5-6/1970 

62/O Zmena názvu odborového zväzu 5-6/1970 

63/O Návrh vykonávacieho plánu a podkladov na zostavenie štátneho rozpočtu na rok 1971 5-6/1970 

64/O Plán vedecko-technického rozvoja ba rok 1971 5-6/1970 

75/O Presun pracovnej doby v roku 1970 5-6/1970 

1/N Úprava Slovenskej správy geodézie a kartografie vo veci hospodárnosti na 
pracovných cestách a účtovania stravy pri ubytovaní v hoteloch 

1/1971 

2/N Náhrada paušálneho stravného pri geodetických prácach vykonávaných v niektorých 
mestských častiach Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, Košíc a Vranova – úprava 
Slovenskej správy geodézie a kartografie 

1/1971 

1/O Z aktívu vedúcich pracovníkov rezortu SSGK 1/1971 

2/O Vyhodnotenie najlepších pracovníkov rezortu SSGK za rok 1970 1/1971 

3/O Schválenie projektových úloh na výstavbu nových SG a rekreačných chát 1/1971 

4/O Zabezpečenie opatrení v investičnej výstavbe 1/1971 

5/O Pokyny na zabezpečenie pokladničnej rovnováhy a na sprísnenie rozpočtového 
hospodárenia na konci roka 1970 

1/1971 

6/O Zavedenie mesačného hlásenia o investičnej výstavbe 1/1971 

c1/O Vyhodnotenie anonymnej súťaže n. p. Slovenská kartografia Bratislava na obrazovú 
ochrannú známku 

1/1971 

3.II/N Pravidlá na poskytovanie príspevku na rok 1971 2-3/1971 

14/O Pravidlá na prepočet absolútnej výšky mzdových prostriedkov v závislosti od plnenia 
objemu tržieb 

2-3/1971 

15/O Schválenie projektových úloh jednostupňových projektov a podielu spoluinvestorstva 
na stavby 

2-3/1971 
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16/O Zásadné pokyny na zabezpečenie štátneho rozpočtu SSR a štátneho vykonávacieho 
plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1971 

2-3/1971 

18/O Stanovenie čerpacieho koeficientu na prepočet absolútnej výšky mzdových 
prostriedkov v závislosti od plnenia výkonov v roku 1971 a stanovenie limitu fondu 
odmien 

2-3/1971 

19/O Pokyny k štatistickému výkazu Mer VP 1-04 a Mer (SSGK) 1-04 2-3/1971 

20/O Hodnotenie a schválenie hospodárskych výsledkov organizácií SSGK za rok 1970 2-3/1971 

21/O Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SSGK a ČÚGK  
na rok 1971 

2-3/1971 

35/O Vyhodnotenie socialistickej súťaže na počesť 25. výročia oslobodenia republiky 
Sovietskou armádou 

2-3/1971 

36/O Vyhodnotenie najlepších kolektívov v rezorte SSGK v rozvoji pracovnej iniciatívy  
za rok 1970 

2-3/1971 

c5/O Osobitná úprava náhrad cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 2-3/1971 

c6/O Hospodárnosť na pracovných cestách a účtovanie stravy pri ubytovaní v hoteloch 2-3/1971 

c10/O Oznámenie o zmene tlačiarne 2-3/1971 

1/N Úprava riaditeľa SSGK o poverení VÚGK v Bratislave metodickým riadením, organi-
zovaním a kontrolou vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia v rezorte SSGK 

4/1971 

37/O Správa o činnosti a hospodárení rezortu SSGK za rok 1970 4/1971 

42/O Tematická previerka na OÚG v Bratislave 4/1971 

43/O Schválenie projektových úloh a spoluinvestorstva na stavby 4/1971 

44/O Vyhodnotenie tematickej súťaže rezortu SSGK a ČÚGK za rok 1970 4/1971 

56/O Spresnenie úloh geodetických a kartografických prác hradených zo štátneho 
rozpočtu na rok 1971 

4/1971 

c11/O Celoslovenský aktív najlepších pracovníkov rezortu geodézie a kartografie  
na Slovensku 

4/1971 

c12/O Vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia KSČ na tému „Aktuálne 
problémy geodézie“ 

4/1971 

c14/O Vytlačenie materiálov PROJEKT 50 4/1971 

c16/O Výstava nových geodetických prístrojov 4/1971 

c17/O Zriadenie Železničného stavebníctva, generálne riaditeľstvo v Bratislave 4/1971 

c18/O Správa o vyhodnotení súťaže na obrazovú ochrannú známku pre výrobky n. p. 
Slovenská kartografia Bratislava 

4/1971 

c19/O Seminár: Automatizácia tvorby kartografických diel 4/1971 

4/N Výnimočné poskytovanie starobného dôchodku 5-6/1971 

5/N Výnimka z ustanovení Vyhlášky č. 159/70 Zb. o poskytovaní odmien pri významných 
pracovných a životných výročiach 

5-6/1971 

6/N Smernice SSGK na riadenie, uplatnenie a kontrolu mzdovej politiky v roku 1971 5-6/1971 

7/N Tarifné zaradenie pracovníkov kádrových a personálnych útvarov 5-6/1971 

8/N Zásady kontroly plnenia plánu a rozpočtu v rezorte SSGK 5-6/1971 

9/N Zavádzanie jednotnej evidencie pracujúcich 5-6/1971 

58/O Návšteva s. prezidenta ČSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu  
na Geodetickom ústave v Prahe 

5-6/1971 

61/O Zásady vykonávania kádrovej a personálnej práce v rezorte SSGK 5-6/1971 

75/O Spresnené úlohy geodetických a kartografických prác na rok 1971 5-6/1971 

10/N Presun pracovného voľna, pracovného času, jeho úprava v roku 1972 7/1971 

81/O Návrh vykonávacieho plánu rezortu Slovenskej správy geodézie a kartografie 7/1971 

82/O Predloženie správy o zabezpečení úloh piateho 5 RP na podnikoch priamo riadených 
Slovenskou správou geodézie a kartografie 

7/1971 

83/O Systém jednotnej regulácie zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl  
v r. 1972 a ďalších rokoch piateho 5 RP 

7/1971 

85/O Schválenie zvýšenia rozpočtových nákladov stavby a podielu investičných 
prostriedkov 

7/1971 

88/O Predbežné výsledky zo sčítania ľudu 7/1971 

c21/O Zmena a doplnenie organizačného poriadku SSGK 7/1971 
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2/N Metodické pokyny na vypracovanie programov komplexnej socialistickej 
racionalizácie v organizáciách rezortu SSGK 

1/1972 

2/N Školenie pracovníkov rezortu SSGK v r. 1972 až 1975 1/1972 

3/N Zásady poskytovania štipendií študentom vysokých škôl 1/1972 

11/O Výzva SSGK na rozvoj pracovnej iniciatívy na počesť VIII. všeodborového zjazdu 1/1972 

4/N Pokyny hospodárenia príspevkových organizácií rezortu SSGK 2-3/1972 

5/N Pravidlá na poskytovanie príspevkov na rok 1972 2-3/1972 

12/O Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých 
ustanovení vyhl. č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných 
výdavkov 

2-3/1972 

13/O Zásady zverejňovania výsledkov kontrolnej činnosti v rezorte SSGK 2-3/1972 

14/O Poskytovanie informácií o výrobe 2-3/1972 

15/O Správa o rozpise a stave zabezpečenia úloh štátneho plánu na r. 1972 2-3/1972 

16/O Cenník kartografickej polygrafie, 2. vydanie 2-3/1972 

5/N Program praktických opatrení vyplývajúcich pre rezort Slovenskej správy geodézie 
a kartografie pri ďalšej realizácii záverov XIV. zjazdu KSČ v ekonomickej oblasti 

4/1972 

6/N Zásady rozvoja pracovnej iniciatívy v rezorte SSGK v rokoch 1972-75 4/1972 

4/N Zásady na oceňovanie a fakturovanie prác, výkonov a výrobkov Slovenskej 
kartografie, n. p., Bratislava 

4/1972 

33/O Vydanie zásad jednotnej úpravy riadenia, koordinácie, financovania a kontroly 
zahraničných stykov a stykov s medzinárodnými organizáciami v rezorte SSGK 

4/1972 

34/O Vydanie jednotného pokynu na organizovanie previerok bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

4/1972 

35/O Udelenie titulu „Najlepší kolektív rezortu SSGK za rok 1971“ 4/1972 

36/O Ústavom 50. výročia založenia KSČ sa stáva OÚG 4/1972 

37/O Inžinierska geodézia, n. p., dostáva diplom „Podnik 50. výročia založenia KSČ“ 4/1972 

38/O Hodnotenie a schválenie hospodárskych výsledkov organizácií SSGK za rok 1971 4/1972 

39/O Pokyny k štatistickému výkazu o výkonoch a práci v odbore geodézie a kartografie 
na rok 1972 

4/1972 

40/O Pokyny k štatistickému výkazu o geodetických a kartografických prácach, 
pracovníkoch a mzdách organizácií rezortu geodézie a kartografie na rok 1972 

4/1972 

41/O Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SSGK a ČÚGK  
na rok 1972 

4/1972 

c10/O Spravodaj Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, ročník 1971 4/1972 

5/N Uplatňovanie a výsledky komplexnej socialistickej racionalizácie a zabezpečovanie 
realizácie štátnych racionalizačných programov v rezorte Slovenskej správy geodézie 
a kartografie 

5/1972 

53/O Vyhodnotenie tematickej súťaže rezortu SSGK 5/1972 

6/N Odmeňovanie pracovníkov v automatizácii samočinnými počítačmi – zavedenie 
platového výnosu 

6/1972 

7/N Zastavenie likvidovania paušálneho stravného 6/1972 

70/O Smernice o uhradzovaní vyplatených náhrad miezd pri niektorých prekážkach v práci 
z dôvodov všeobecného záujmu 

6/1972 

71/O Dodatok k 2. vydaniu Cenníka kartografickej polygrafie 6/1972 

72/O Schválenie projektových úloh a spoluinvestora na stavby 6/1972 

73/O Zabezpečenie štátneho vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva 
a štátneho rozpočtu SSR na r. 1973 

6/1972 

74/O MOC neperiodických publikácií 6/1972 

75/O Stanovovanie cien 6/1972 

c11/O Zásady bezpečnostno-prevádzkovej služby v organizáciách 6/1972 

8/N Uplatňovanie a výsledky komplexnej socialistickej racionalizácie v rezorte SSGK  
za 1. polrok 1972 

7-8/1972 

90/O Štandarda riaditeľa a PV-ROH putovala do Humenného 7-8/1972 

92/O Celoslovenský aktív rezortu SSGK 7-8/1972 

93/O Schválenie súhrnného projektového riešenia a jednostupňového projektu 7-8/1972 
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c12/O Spravodaj IG Bratislava č. 1/72 7-8/1972 

1/N Úprava o odmeňovaní pracovníkov krajských správ geodézie a kartografie 1-2/1973 

1/N Cenové úpravy za geodetické a kartografické práce 1-2/1973 

5/O Schválenie jednostupňového projektu 1-2/1973 

6/O Nové bankové účty 1-2/1973 

8/O Rámcové zásady na vytvorenie podmienok väčšej osobnej účasti vedeckých a tech-
nických pracovníkov orgánov a organizácií SSGK na plnení hlavných úloh rezortu 

1-2/1973 

3/O Hlavné smery rozvoja pracovnej iniciatívy v r. 1973 na počesť 25. výročia 
Februárového víťazstva a 30. výročia SNP 

3-4/1973 

4/N Zásady na na uzavieranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
a zásady odmeňovania pracovníkov pracujúcich na základe týchto dohôd 

3-4/1973 

5/N Úprava pre plánovanie, zadávanie a kontrolu výskumných úloh a na realizáciu 
výsledkov výskumu v rezorte SSGK 

3-4/1973 

2/N Výmer č. 1/1973 o stanovení ceny za výkony geodetického mapovania a technickej 
mapy mesta 1:500 

3-4/1973 

20/O Rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre rezort SSGK zo zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS 
o hlavných úlohách ideologickej práce po XIV. zjazde KSČ 

3-4/1973 

21/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte 
geodézie a kartografie za rok 1972 

3-4/1973 

22/O Pokyny na účtovanie v rozpočtových organizáciách  rezortu SSGK 3-4/1973 

23/O Schválenie projektových úloh 3-4/1973 

8/N Úprava SSGK a SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného 
obchodu o zriadení putovnej Červenej štandardy, Čestného diplomu a Čestného 
uznania 

5-6/1973 

9/N Smernice na poskytovanie osobných pracovných prostriedkov slúžiacich osobnej 
ochrane života a zdravia pri práci 

5-6/1973 

b3/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SSGK a ČÚGK  
na rok 1973 

5-6/1973 

34/O Poskytovanie náhrad pracovníkom za dobu izolácie z dôvodu veterinárno-
ochranných opatrení 

5-6/1973 

35/O Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku 5-6/1973 

36/O Hmotná zainteresovanosť riaditeľov organizácií rezortu SSGK v roku 1973 5-6/1973 

37/O Záverečné hodnotenie a schválenie výsledkov hospodárenia organizácií rezortu 
SSGK za rok 1972 

5-6/1973 

39/O Výsledky plnenia programov komplexnej socialistickej racionalizácie v rezorte SSGK 
za rok 1972 

5-6/1973 

47/O Oznámenie termínov skúšok 5-6/1973 

4/II.2/N Výmer č. 2/1973 o stanovení ceny za meranie vzdialeností elektrooptickými 
diaľkomermi 

7/1973 

5/II.2/N Výmer č. 3/1973 o stanovení ceny za oznamovanie geodetických a nivelačných 
údajov 

7/1973 

6/II.2/N Výmer č. 4/1973 o stanovení ceny za stabilizáciu bodov nivelačných sietí 7/1973 

7/II.2/N Cenové úpravy za geodetické a kartografické práce – úprava 7/1973 

48/O Zásady pre vnútropodnikové účtovníctvo 7/1973 

49/O Pokyny na zostavenie a predkladanie rezortného štatistického výkazu 7/1973 

50/O Zavedenie jednotného spôsobu vykazovania geodetických a kartografických výkonov 
v automatizovanom systéme spracovania ekonomických informácií 

7/1973 

63/O Slovenská kartografia, n. p., Bratislava – podnik VIII. všeodborového zjazdu 8-9/1973 

65/O Geodézia, n. p., Bratislava medzi experimentujúcimi organizáciami 8-9/1973 

1/N Coragraph – stanovenie ceny 1/1974 

2/N Úprava ceny THM 1/1974 

6/O Časopisecká čitáreň VÚGK oznamuje 1/1974 

1/N Hlavné smery rozvoja pracovnej iniciatívy v rokoch 1974-75 na počesť 30. výročia 
SNP a 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou 

2/1974 

5/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1974 

2/1974 
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8/O Víťazné organizácie celorezortnej socialistickej súťaže o putovnú Červenú štandardu, 
Čestný diplom a Čestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ za rok 1973 

2/1974 

1/N Vyhláška FMPSV č. 34/1974, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1965 Zb. o používaní 
osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch 

3/1974 

12/O Vyhodnotenie Mesiaca ochrany a bezpečnosti práce v roku 1974 v rezorte geodézie 
a kartografie 

3/1974 

19/O Určenie MOC neperiodických publikácií 3/1974 

14/O Výsledky plnenia racionalizačných programov v rezorte SÚGK za rok 1973 3/1974 

21/O Návšteva vedúcich predstaviteľov československej geodetickej služby v Maďarsku 4/1974 

4/N Súbor opatrení na zabezpečenie záverov májových plén ÚV KSČ a ÚV KSS  
na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti   
čs. národného hospodárstva v rezorte SÚGK 

5/1974 

28/O Oslavy 20. výročia vzniku rezortu geodézie a kartografie 5/1974 

29/O Plán školení, kurzov a inštruktáží v rezorte SÚGK na roky 1973-1975 5/1974 

31/O Určenie MOC Smerníc na zameriavanie zmien v mapách EN 5/1974 

34/O Vyhodnotenie tematickej úlohy č. 5/1973 5/1974 

38/O Ocenenie obetavej práce Ústredným výborom KSS 5/1974 

4/N Úprava SÚGK o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov 
v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti SÚGK 

1/1975 

5/N Úprava SÚGK o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách 
v pôsobnosti SÚGK 

1/1975 

1/N Nástupné platy absolventov škôl 1/1975 

2/N Hodnotenie štvorročného učebného odboru s maturitou a strednej školy pre 
pracujúcich pre výkon technicko-hospodárskych funkcií 

1/1975 

3/O Správa o smrteľnom úraze Ing. Ladislava Vrabca, pracovníka Geodézie, n. p., 
Prešov 

1/1975 

4/O Čiastková platová úprava pre pracovníkov krajských správ geodézie a kartografie 1/1975 

5/O Uplatnenie racionalizácie práce a mzdových sústav v hospodárskych organizáciách 
rezortu SÚGK 

1/1975 

3/N Výmer FCÚ, ktorým sa určí VC poľných prác pri mapovaní výškopisu THM, fotogram. 
vyhodnotenia profilu tunela metra a vyhotovenia nivelačných údajov 

2/1975 

2/N Výnos ČÚGK a SÚGK, ktorým sa vydáva odborový kalkulačný vzorec na kalkuláciu 
cien výkonov a výrobkov geodetickej a kartografickej činnosti a pokyny k nemu 

2/1975 

2/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortov SÚGK a ČÚGK  
na rok 1975 

2/1975 

8/N Rozvoj vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia v roku 1974 2/1975 

3/N Úprava SÚGK o bezplatnom vyhotovení kópií, odpisov, výpisov z písomných 
operátov EN niektorým orgánom a organizáciám 

3/1975 

17/O Celoslovenský aktív pracovníkov rezortu geodézie a kartografie 3/1975 

20/O Víťazné organizácie celorezortnej socialistickej súťaže o putovnú Červenú štandardu, 
Čestný diplom a Čestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ za r. 1974 

3/1975 

21/O Výsledky plnenia racionalizačných programov v rezorte SÚGK 3/1975 

29/O XII. ročník celoštátneho turnaja geodetov a kartografov v stolnom tenise 3/1975 

30/O Určenie MC Smerníc na THM 4/1975 

32/O Školenie o právnych normách pre vynálezcovské a zlepšovateľské hnutie 4/1975 

34/O Vyhodnotenie „Mesiaca bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci“ v roku 1975 
v rezorte geodézie a kartografie 

4/1975 

35/O Schválenie projektových úloh 4/1975 

39/O Zrušenie Zásad pre uzatváranie zmlúv na úlohy štátneho plánu RVT 5/1975 

42/O Schválenie Zásad na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a štátnej 
správe 

5/1975 

1/O Výmery FCÚ č. 1320/10/1974 a č. 2388/10/1975, ktorými sa určuje VC 
mikrofilmovanie geodetických a kartografických elaborátov 

5/1975 

2/O Dodatok č. 3 k odvetvovým pokynom ČÚGK a SÚGK na realizáciu komplexnej 
prestavby VC v odbore 984 – geodetické a kartografické výkony 

5/1975 

3/O Výmer FCÚ č. 2391/10/1975, ktorým sa poveruje Geodézia, n. p., Brno cenovou 
gesciou v odbore 984 – geodetické a kartografické výkony 

5/1975 
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4/O Výmer FCÚ č. 2389/1975 o určení sadzby nepriamych nákladov odboru 984 – 
geodetické a kartografické výkony 

5/1975 

5/O Informácia o stanovení maloobchodných cien nových druhov máp pre hospodársku 
výstavbu 

5/1975 

7/N Metodické pokyny na vypracovanie, zavádzanie, sledovanie a kontrolu programov 
KSR v orgánoch a organizáciách rezortu SÚGK 

6/1975 

8/N Dodatok č. 1 k Úprave SÚGK o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov 
v hospodárskych organizáciách 

6/1975 

9/N Pokyny pre odmeňovanie školiteľov a inštruktorov výcviku učňov 6/1975 

45/O Informačné dni na VÚGK 6/1975 

6/O Stanovenie nových združených sadzieb výpočtového strediska Geodetického ústavu, 
n. p., Praha za výkony na digitalizátore CODIMAT 

6/1975 

1/N Súbor opatrení rezortu SÚGK na zabezpečenie splnenia úloh roka 1976 1/1976 

3/N Stanovenie doplnkových ukazovateľov pre prídel do FO a FKSP a vymedzenie 
okruhu vedúcich hospodárskych pracovníkov, ktorých prémie a odmeny budú 
v hospodárskych organizáciách rezortu SÚGK uhradzované z FO 

1/1976 

4/N Program účinnej diferenciácie miezd v hospodárskych organizáciách SÚGK 1/1976 

1/O Výsledky rozvoja iniciatívy pracujúcich na počesť XV. zjazdu KSČ v rezorte SÚGK  
za rok 1975 

1/1976 

1/O Výklad SÚGK k oceňovaniu geodetických výkonov pri dopravnej frekvencii 1/1976 

2/O Oznámenie SÚGK o správnej cenovej kalkulácii mapovania miestnych tratí v mierke 
1:1 000 fotogrametrickou metódou 

1/1976 

3/O Cenový výmer VÚGTK o stanovení definitívnej veľkoobchodnej ceny invarového 
pásma 

1/1976 

5/N Zásady právnej výchovy a propagandy a právnej prevencie v rezorte SÚGK 2-3/1976 

6/N Zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií 
Slovenského úradu geodézie a kartografie 

2-3/1976 

5/O Víťazné organizácie celorezortnej socialistickej súťaže o putovnú Červenú štandardu, 
Čestný diplom a Čestné uznanie predsedu SÚGK a SVOZ za rok 1975 

2-3/1976 

6/O Rozvoj vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia v rezorte SÚGK za rok 1975 2-3/1976 

13/O Znovuschválenie projektových úloh 2-3/1976 

4/O Vysvetlenie k cenníku odboru 984 2-3/1976 

5/O Opatrenia na zjednotenie oceňovania niektorých reprodukčných prác 2-3/1976 

6/N Opatrenie predsedu SÚGK a predsedu ČÚGK, ktorým sa vytvára systém oceňovania 
geodetických a kartografických výkonov 

4/1976 

3/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1976 

4/1976 

14/O Oznámenie o vydaní Zborníka normatívov základných operácií geodetických 
a kartografických výkonov 

4/1976 

16/O Rokovanie zástupcov organizácií rezortu SÚGK v oblasti VZH 4/1976 

6/O Pravidlá na tvorbu a zmeny veľkoobchodných cien odboru 984 – geodetické 
a kartografické úkony 

4/1976 

7/O Výmer Federálneho cenového úradu, ktorým sa určujú veľkoobchodné ceny odboru 
984 – geodetické a kartografické výkony 

4/1976 

8/O Oznámenie o vyhlásení výstupných indexov na vyčíslenie a vybilancovanie cenových 
rozdielov na prepočet plánu na r. 1977 za oblasť geodetických a kartografických 
výkonov 

4/1976 

8/N Zásady účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy v rezorte SÚGK  
na obdobie 6. päťročnice 

5/1976 

9/N Program rozvoja vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia na obdobie 6. 5RP 
v rezorte SÚGK 

5/1976 

10/N Úprava smerných ukazovateľov pre zvyšovanie odmien za úspory palív, elektrickej 
energie a preukázateľné úspory devízových prostriedkov pri využití vynálezov 
a zlepšovacích návrhov 

5/1976 

27/O Nový platový poriadok vo VÚGK Bratislava 5/1976 

28/O II. ročník celorezortných branno-športových hier v Prešove 5/1976 

9/O Výklad k prirážke 03 tab. č. 68 cenníka odboru 984 5/1976 
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11/N Dodatok k Úprave pre plánovanie, zadávanie a kontrolu výskumných úloh  
a na realizáciu výsledkov výskumu v rezorte SÚGK 

6/1976 

31/O Cenník veľkoobchodných cien odboru 984 6/1976 

5/N Dodatok č. 1 k Zásadám účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy 
v rezorte SÚGK na obdobie 6. päťročnice 

1-2/1977 

1/O Zavedenie poštových poukážok série „A“ pri platbách za drobné geodetické 
a kartografické práce 

1-2/1977 

2/O Sadzba zisku pri výskumných a vývojových prácach 1-2/1977 

6/O Seminár o aplikácii cenníkov 984 a 735 1-2/1977 

1c/O Výmer č. 1277/686/1976 o poverení Správy geodézie a kartografie Bratislava 
a Geodetickej a kartografickej správy pre Stredočeský kraj a hlavné mesto Prahu 
v Prahe pôsobnosťou v určovaní cien 

1-2/1977 

7/O Celoslovenský aktív pracovníkov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie 3/1977 

9/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte SÚGK  
za rok 1976 o putovnú Červenú zástavu, Čestný diplom predsedu SÚGK a P-SVOZ 

3/1977 

10/O Výsledky plnenia racionalizačných programov v rezorte SÚGK za rok 1976 3/1977 

16/O Zmena kategórie rezortných stavieb s rozpočtovým nákladom nad 2 mil. Kčs 3/1977 

17/O Oznámenie FMTIR zo dňa 15.8.1976 k rozpočtovaniu geodetických prác v súhrnných 
rozpočtoch stavieb 

3/1977 

2c/O Výmer FCÚ č. 361/10/1977 o oceňovaní geodetických a kartografických výkonov 
občanmi 

3/1977 

I.B2/N Všeobecné devízové povolenie – bezdevízové výmenné zájazdy mimopracovnej 
povahy do socialistických štátov 

4/1977 

18/O Oznámenie o vykonaní verejných kontrol VZH v rezorte SÚGK za 1. polrok 1977 4/1977 

3c/O Výmer č. 922/453/1977 o určení VC reprografických prác – odbor 735 – polygrafické 
výrobky a výkony 

4/1977 

4c/O Výmer č. 940/471/1977 o určení združených VC tlačív geodetickej služby – odbor 
735 - polygrafické výrobky a výkony 

4/1977 

II.A1/N Dodatok č. 2 k Zásadám účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy 
v rezorte SÚGK na obdobie 6. päťročnice 

1/1978 

II.A2/N Úprava SÚGK, ktorou sa mení a dopĺňa Úprava č. 2-2000/1974 a dodatok č. 1 
k Úprave o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v hospodárskych 
organizáciách v pôsobnosti SÚGK 

2/1978 

II.B2/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1978 

2/1978 

5/O Aktív pracovníkov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie 2/1978 

6/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte 
SÚGK za rok 1977 o putovnú Červenú zástavu a Čestný diplom predsedu SÚGK 
a P-SV OZ 

2/1978 

7/O Vyhodnotenie riešenia tematickej úlohy č. 1/76 zo spoločnej tematickej súťaže 
rezortu SÚGK a ČÚGK na r. 1976 

2/1978 

8/O Plnenie programu komplexnej socialistickej racionalizácie v rezorte SÚGK  
za rok 1977 

2/1978 

1/N Pokyny, ktorými sa stanovujú zásady komplexného systému riadenia kvality 
geodetických a kartografických prác a výrobkov v orgánoch a organizáciách rezortu 
SÚGK 

1/1979 

1/C Pokyny na overovanie cien výkonov 984 JKV, vytvorených individuálnou kalkuláciou 1/1979 

2/C Výmer SÚGK č. 1/1978 o určení sadzieb nepriamych nákladov pre tvorbu cien 
výskumných a vývojových prác 

1/1979 

3/C Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1978 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1979 

4/C Oceňovanie výkonov odboru 984 hodinovými sadzbami 1/1979 

4/N Pokyny na tvorbu a zmeny technicko-hospodárskych noriem 2/1979 

5/N Dodatok k Metodickým pokynom na vypracovanie, zavádzanie, sledovanie a kontrolu 
programov komplexnej socialistickej racionalizácie v orgánoch a organizáciách 
rezortu SÚGK na obdobie 6. 5RP 

2/1979 

2/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1979 

2/1979 
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11/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte 
SÚGK za rok 1978 o putovnú Červenú zástavu a o Čestný diplom predsedu SÚGK 
a P-SV OZ 

2/1979 

12/O Plnenie programov komplexnej socialistickej racionalizácie v rezorte SÚGK  
za rok 1978 

2/1979 

1/c Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1978 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1979 

2/c Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1978 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1979 

6/N Úprava SÚGK o poskytovaní dotácie na všeobecnú činnosť OBISu kartografie 
z rezortného fondu technického rozvoja 

3/1979 

18/O Celoslovenský aktív pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku rezortu geodézie 
a kartografie 

3/1979 

19/0 Pozdravný list tajomníka ÚV KSS s. Janíka k 25. výročiu rezortu geodézie  
a kartografie 

3/1979 

24/O Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 3/1979 

3/c Pravidlá na oceňovanie geodetických a kartografických výkonov – odbor 984 JKV 3/1979 

4/c Oznámenie o vydaní výmeru FCÚ č. 858/10/1979 o určení veľkoobchodných cien 
geodetických a kartografických výkonov 

3/1979 

1/N Smernice FMPSV o odmeňovaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania 
vedú služobné motorové vozidlá 

4/1979 

7/N Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov slúžiacich 
osobnej ochrane života a zdravia pri práci 

4/1979 

c/5 Štatút gestorstva Jednotných výkonových noriem v rezorte SÚGK 4/1979 

c/6 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1979 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

4/1979 

c/7 Výmer č. 806/438/1979 o určení úprav a doplnkov cenníka VC 15/1, V. diel – 
kartografická polygrafia 

4/1979 

c/8 Výmer č. 466/241/1979 o stanovení opráv a doplnkov cenníka VC 15/1, II. diel – 
odbor 735 – polygrafická výroba 

4/1979 

c/9 Výmer FCÚ č. 853/10/1979 o stanovení veľkoobchodnej ceny dodávok výkonov 
zodpovedného geodeta 

4/1979 

c/10 Výmer FCÚ č. 864/10/1979, ktorým sa menia nesprávne stanovené ceny odboru 984 
– geodetické a kartografické výkony 

4/1979 

1/N Pokyny na racionalizáciu autodopravy v podmienkach rezortu SÚGK 1/1980 

2/N Pokyny na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov 
a pri uskutočňovaní propagácie  

1/1980 

3/N Dodatok č. 3 k Zásadám účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej iniciatívy 
v rezorte SÚGK na obdobie 6. päťročnice 

1/1980 

1II.B/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK 
na rok 1980 

1/1980 

c/O Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1980 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1980 

5/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte 
SÚGK za rok 1979 o putovnú Červenú zástavu a Čestný diplom predsedu SÚGK 
a P-SVOZ 

2/1980 

c/2 Výmer FCÚ č. 6173/09/80 o stanovení veľkoobchodnej ceny výpočtových prác 
vykonávaných Geodetickým ústavom, n. p., Bratislava 

2/1980 

4/N Škartačný poriadok 3/1980 

c/3 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1980 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

3/1980 

c/4 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 3/1980 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

3/1980 

c/5 Oznámenie k 2. vydaniu Cenníka veľkoobchodných cien odboru 984 – geodetické 
a kartografické výkony 

3/1980 

c/6 Úpravy a doplnky k výkladu ČÚGK č. 1100/1976-23 a SÚGK č. P-68/1980 3/1980 

1/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení Jednotných výkonových noriem odboru 
984 – geodetické a kartografické výkony a odboru 736 – polygrafická výroba 

1/1981 

3/N Pokyny na riadenie komplexnej socialistickej racionalizácie v hospodárskych 
organizáciách rezortu SÚGK 

1/1981 
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4/N Plán zainteresovanosti organizácií rezortu pri plnení Programu VZH v 7. 5RP 1/1981 

c/1 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1981 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1981 

5/N Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na rok 1981 

2/1981 

8/O Politicko-ekonomický aktív vedúcich pracovníkov a funkcionárov rezortu 2/1981 

9/O Rozvoj pracovnej iniciatívy  a socialistické súťaženie o putovnú Červenú zástavu 
predsedu SÚGK a Čestný diplom predsedu SÚGK a P-SVOZ v roku 1980 

2/1981 

21/O V brannej výchove za efektívnosť a kvalitu 2/1981 

c/2 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1981 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1981 

7/N Opatrenie na riešenie problémov úplatkárstva a korupcie v rezorte SÚGK 3/1981 

9/N Úprava SÚGK o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

3/1981 

10/N Zásady SÚGK na uzavieranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru 

3/1981 

22/O Hlavné úlohy SÚGK po XVI. zjazde KSČ 3/1981 

24/O Doplnky rezortného zoznamu utajovaných skutočností 3/1981 

3/O Vydanie Pokynov na riadenie a realizáciu technického rozvoja v rezorte SÚGK  
na roky 1981-1985 

1/1982 

c/1 Výmer č. 1630/946/1981 o určení cien máp pre hospodársku výstavbu (č. JKPOV 
736 241) 

1/1982 

c/2 Výmer FCÚ č. 8255/10/1981, ktorým sa určuje spôsob oceňovania geometrických 
plánov a doplňuje cenník geodetických a kartografických výkonov 

1/1982 

c/3 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 3/1981 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1982 

9/O Vyhodnotenie pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia o putovnú Červenú 
zástavu a Čestné uznanie predsedu SÚGK a P-SVOZ v roku 1981 

2/1982 

c/4 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1982 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1982 

c/5 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1982 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1982 

c/6 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 3/1982 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1982 

c/7 Výmer č. 1049/574/1982 o doplnení cenníka odboru 7356 241 – mapy pre 
hospodársku výstavbu 

2/1982 

3/N Úprava predsedu SÚGK na zdokonalenie kontrolného systému v rezorte 1/1983 

1/O Spoločný postup SÚGK a SVOZ pri zabezpečovaní úloh 7. päťročnice v rokoch 
1983-85 

1/1983 

3/O Koordinačná porada vedúcich hospodárskych pracovníkov rezortu 1/1983 

7/O Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na r. 1983 

1/1983 

c/1 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 4/1982 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1983 

c/2 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 5/1982 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1983 

15/O Vyhodnotenie pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia o putovnú Červenú 
zástavu predsedu SÚGK a P-SVOZ a čestný diplom predsedu SÚGK a P-SVOZ  
v r. 1982 

2/1983 

17/O Celoslovenský aktív zlepšovateľov, vynálezcov a vedúcich KRB v rezorte SÚGK 2/1983 

c/3 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1983 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1983 

c/4 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1983 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1983 

c/5 Výmer FCÚ č. 8109/10/1983 o oceňovaní výkonu funkcie zodpovedného geodeta 2/1983 

c/6 Výmer ČCÚ a SCÚ o doplnení cenníka odboru 735 2451 – mapy pre hospodársku 
výstavbu 

2/1983 

c/7 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 3/1983 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 
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3/O Celoslovenská konferencia BSP rezortu SÚGK 1/1984 

4/O Ocenenie pracovnej iniciatívy jednotlivcov a kolektívov rezortu SÚGK v r. 1983 1/1984 

5/O Plán tematickej súťaže pre zlepšovateľov a vynálezcov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na r. 1984 

1/1984 

12/O Oznámenie o konaní VII. kartografickej konferencie 1/1984 

c/1 Oznámenie k oceňovaniu niektorých geodetických prác pre investičnú výstavbu 1/1984 

c/2 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 4/1983 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1984 

c/3 Zmena spôsobu oceňovania výkonov spojených s vedením evidencie nehnuteľností 1/1984 

c/4 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 5/1983 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1984 
 

5/N Zásady SÚGK na uzavieranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru a zamestnávania pracovníkov vo vedľajšom pracovnom pomere 

2/1984 

13/O Koordinačná porada vedúcich pracovníkov rezortu SÚGK 2/1984 

14/O Aktív o ochrane pôdneho fondu 2/1984 

15/O V. ročník branno-športových hier pracovníkov rezortu SÚGK 2/1984 

16/O Branné cvičenie pracovníkov bratislavských organizácií rezortu SÚGK o Strieborný 
partizánsky samopal 

2/1984 

17/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia za rok 1983 2/1984 

c/5 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1984 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1984 

c/6 Oprava tlačových chýb v cenovom výmere SÚGK a ČÚGK č. 5/1983 2/1984 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK a Predsedníctva SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, 
peňažníctva a zahraničného obchodu o schválení preverených zborníkov JVN 

1/1985 

1/O Oprava tlačovej chyby 1/1985 

2/O Ocenenie pracovnej iniciatívy 1/1985 

4/O V. ročník zimných brannošportových pretekov pracovníkov rezortu SÚGK 1/1985 

5/O Plán tematickej súťaže pre vynálezcov a zlepšovateľov rezortu SÚGK a ČÚGK  
na r. 1985 

1/1985 

c/1 Výmer FCÚ č. 8141/10-1984, ktorým sa mení a doplňuje cenník VC 20/103 – 
geodetické a kartografické výkony 

1/1985 

c/2 Výklad FCÚ k tabuľke č. 244 Cenníka VC 20/103 – geodetické a kartografické 
výkony 

1/1985 

c/3 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1984 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1985 

9/O Koordinačná porada vedúcich pracovníkov rezortu SÚGK 2/1985 

10/O Informácia o súťaži v amatérskej fotografii pracovníkov rezortu SÚGK 2/1985 

11/O Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia za rok 1984  
v rezorte SÚGK 

2/1985 

c/4 Výmer SÚGK č. 1/1985 o určení veľkoobchodných cien nových geodetických 
a kartografických výkonov 

2/1985 

c/5 Oznámenie o vydaní prehľadu indexov zmien cien odboru 984 – geodetické 
a kartografické výkony pre vypracovanie návrhu plánu na rok 1986 

2/1985 

c/6 Oznámenie o príprave nového vydania cenníka VC 20/103 2/1985 

21/O Vyhodnotenie rezortných tematických úloh vyhlásených v r. 1984 3/1985 

28/O Zmena predaja pozemkových máp EN v Stredoslovenskom kraji 3/1985 

c/7 Výmer č. 329-1985 o určení veľkoobchodnej ceny pre geodetické tlačivá na kartóne 3/1985 

c/8 Výmer č. 1350/1258/1985 o doplnení cenníka odboru 735 241 – mapy  
pre hospodársku výstavbu 

3/1985 

1/N Zásady o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu 
a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

1/1986 

1/O Plán spoločnej tematickej súťaže SÚGK a ČÚGK pre vynálezcov a zlepšovateľov  
na r. 1986 

1/1986 

c/1 Výmer FCÚ č. 8137/333/1985, ktorým sa schvaľuje cenník VC-20/103. 3. vydanie 1/1986 

Príloha Výklad k cenníku geodetických a kartografických výkonov 1/1986 



 Vecný register normatívnej a oznamovacej časti Spravodajcu ÚGKK SR za roky 1969 – 1989          strana  39 

 

7/1986 Stranícko-politický aktív rezortu SÚGK o socialistickej zákonnosti, morálke 
a disciplíne 

2/1986 

8/1986 Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia v rezorte 
SÚGK za rok 1985 

2/1986 

c/2 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1986 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1986 

c/3 Výmer č. ČCÚ 1657/23/86 – SCÚ 1395/13/86 o doplnení cenníka odboru 735 241 – 
mapy pre hospodársku výstavbu 

2/1986 

1/O Koordinačná porada vedúcich pracovníkov rezortu SÚGK 1/1987 

4/O Spoločný plán rezortných tematických úloh SÚGK a ČÚGK na rok 1987 1/1987 

9/O Zmena spôsobu tvorby MOC technických predpisov 1/1987 

12/O Oznámenie o konaní 8. kartografickej konferencie 1/1987 

c/1 Výmer FCÚ č. 8131/333/86 o určení prirážok a zrážok v odbore 984 – geodetické 
a kartografické výkony pri dodávkach občanom 

1/1987 

c/2 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/1986 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

1/1987 

5/N Smernica SÚGK o správe národného majetku 1/1988 

6/N Pokyny SÚGK na sledovanie využitia vybraných základných prostriedkov v rezorte 
SÚGK 

1/1988 

c/1 Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/1987 o určení veľkoobchodných cien nových 
geodetických a kartografických výkonov 

2/1988 

c/2 Výmer FCÚ o určení zmien veľkoobchodných cien odboru 984 – geodetické 
a kartografické výkony 

2/1988 

1/N Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného 
tajomstva v odbore pôsobnosti ČÚGK a SÚGK 

1/1989 

1/O Poskytovanie geodetických služieb občanmi podľa nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb. 1/1989 

c/1 Výmer FCÚ č. 8238/332/1988, ktorým sa doplňuje výmer FCÚ č. 8086/333/1988 
o určení veľkoobchodných cien odboru 984 - geodetické a kartografické výkony 

1/1989 

7/O Plán rezortných tematických úloh SÚGK a ČÚGK na r. 1989 2/1989 

c/1 Výmer FCÚ č. 5065/5.2/1989, ktorým sa určujú Pravidlá na oceňovanie geodetických 
a kartografických výkonov – odbor 984 

2/1989 

príloha Cenník veľkoobchodných cien máp pre hospodársku výstavbu 2/1989 

 


