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Aplikácie a služby rezortu ÚGKK 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

KO je gestorom aplikačných 

programov týkajúcich sa 

problematiky katastra; navrhuje 

aktualizáciu aplikačných programov 

v súlade s platnou legislatívou, 

zabezpečuje ich autorizáciu, 

vyhodnocuje a navrhuje 

dopracovanie funkčnosti 

aplikačných programov na základe 

podnetov používateľov 



Automatizácia získavania údajov a spracovania GP 

GP 

• Údaje SPI 

• Mapy KN a UO 

• Údaje skorších meraní 

• Šetrenia údajov 

• Zber údajov v terénne 

• Spracovanie údajov pre 

GP 

• Tvorba GP 

• Tvorba el. podkladov pre 

aktualizáciu katastrálneho 

operátu 

• .......  

 

Aplikácie a 

služby rezortu 

Podklady a spracovanie GP 

KOOÚ – úradné 

overenie 

Výsledný 

geometrický plán 
Proces úradného overenia 

USM_UGKK 

SR_5/2012 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



- 1.6.  - služba je hotová, 

ukončené interné testovanie  

- 8.6.  - prvé predstavenie pre 

KGK 

- Jún - oboznámenie a 

školenie zamestnancov 

KOOÚ 

- 30.6. - všetko pripravené na 

prevádzku 

- 1.7. – spustenie testovacej 

prevádzky  

- Koniec júna – začiatok 

zasielania prístupov pre 

geodetov (do augusta) 
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https://kataster.skgeodesy.sk/ 
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https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/sk/Account/Login


Webové sídlo úradu http://www.skgeodesy.sk/sk/ 
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Pre koho je služba určená? 

• Pre zhotoviteľov GaK činností, ktorý sú evidovaný v CRG (sú držiteľmi 

preukazu geodeta) 

• Pre úradných overovateľov a technických zamestnancov KOOÚ 

• Prístup je zriadený automaticky a bezodkladne po zapísaní do CRG a bez 

osobitných žiadostí a bezplatne (1831 geodetov a 390 rezortných zamest.) 

• Prístup zaniká po uplynutí platnosti preukazu geodeta 

• Prístupy geodetom boli zasielané od júna do augusta (mali by mať všetci) 

 

 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



Nové služby pre geodetov 

• Podklady pre GP 

• Kontrola elektronických podkladov 

• Kvalita výmery parcely 
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Podklady pre GP 

• Údaje SPI (dbf bez r.č. a ZZ) 

• Údaje SGI (KN, UO, BJ) 

• Údaje VGP (priečinok IMPORT) 

• Ku každému typu údajov - log súbor s dátumom akt. 

 

• KO uvažuje o rozšírení o nové poskytovanie podkladov: 

• poskytovaní určitej sady rastrov KN a UO 

 
Vieme poskytnúť okamžite cca 11,3 tis. grafických súborov a cca 32 tis. súborov SPI  
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Podklady pre GP – množstvo poskytnutých údajov 

Mesiac SPI SGI VGP 

7/2018 376 974 541 

8/2018 680 2290 1245 

9/2018 761 2620 1432 

10/2018* 759 2806 1524 

Spolu 2576 8690 4742 

* do 26.10.     
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Obmedzenie: 10 zip-ov/deň  



Kontrola elektronických podkladov 

• § 45, ods. 2, písm. g vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z.: 

• či podklady na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch 

sú použiteľné na aktualizáciu údajov  

• § 45, ods. 2, vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z.: 

• Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných 

formátoch vykoná okresný úrad automatizovaným spôsobom 

 

• Bezplatné poskytnutie kontrolného nástroja 

• Zjednotenie kontrol pre geodetov a kataster 

• Objektívna kontrola u automatizovaných úkonov 

• Zníženie počtu vrátených GP pre topolog. a syntaktické chyby 
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Kontrola elektronických podkladov 
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Kontrola elektronických podkladov 

• 231 detegovaných chýb a kombinácií 

• Rozumný „leveling“ úrovní chýb 

• Snaha o zníženie subjektivity úradného overovateľa pri kontrole GP 

• Tvorba GP je stále odborná a rozumová činnosť, služba je len pomôcka 
na elimináciu niektorých typov chýb 

• Ak protokol obsahuje úroveň chyby č. 4 – nemusí to znamenať že sa GP 
úradne neoverí !  

• Aktualizácia typov chýb a úprava úrovní chýb na základe podnetov – 
máme predsa testovaciu prevádzku 
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Kontrola elektronických podkladov - štatistika 

Celkový počet kontrol 

Mesiac Počet kontrol iba XML Počet kontrol XML a VGP Spolu 

7/2018 677 6154 6831 

8/2018 1055 11082 12137 

9/2018 1051 12515 13566 

10/2018* 1091 13995 15086 

Spolu 3874 43476 47620 

* do 26.10.       

• Počet jedinečných kontrol – 21 458 

• Počet jedinečných loginov, ktoré spustili kontrolu – 1050 

• Počet k. ú., v ktorých bola spustená aspoň jedna kontrola – 2568 

• Počet GP doručených za rok na úradné overenie – cca 70 tis. 
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Kvalita výmery parcely v SPI 

• Experimentálna funkcia slúžiaca na overenie navrhnutej technológie 

a overenie možností výpočtu tzv. „kódu kvality výmery“ KKV 

• KKV plánovaná v budúcnosti ako kód automaticky počítaný z údajov 

KN a evidovaný ku výmere parcely v SPI 

• Technologická a legálna možnosť pre vlastníkov zapísať výmeru 

určenú výpočtom bez deformácie odchýlkovým systémom (napr. 

špeciálny GP pre tento účel) 

• KKV ako dôležitý atribút pre realitný trh, vlastníkov a vyhotoviteľov GP 

a celkovo pre zabezpečenie detailnejšej informovanosti o výmere 

parcely 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



Kvalita výmery parcely v SPI 

Typológia kódov kvality výmery (KKV): 

• 0 – Parcela nie je v SGI, 

• 1 – Výmera evidovaná v SPI je určená exaktne, je hodnoverná 
a maximálne zodpovedá reálnej výmere v teréne (v 
zobrazovacej rovine S-JTSK), 

• 2 – Výmera evidovaná v SPI je síce určená exaktne, do SPI sa 
však zapísala s vyrovnaním. Takto určená výmera je však v 
súčasnosti považovaná podľa vyhlášky za vyhovujúcu, ale 
nezodpovedá reálnej výmere, 

• 3 – Výmera evidovaná v SPI je určená exaktne, v SPI je však 
evidovaná rozdielna výmera, ktorá v súčasnosti nie je 
považovaná podľa vyhlášky za vyhovujúcu a musí dôjsť k jej 
oprave. Výmera v takomto prípade nezodpovedá reálnej 
výmere v teréne, 

• 4 – Výmera evidovaná k parcele v SPI nie je určená exaktne, 
jej hodnota je čisto informatívna, 

• 5 – Parcele sa nepodarilo určiť KKV. (napr. chyba vo VKM – 
jeden bod s dvoma kódmi T...) 

 

Mesiac 
Počet výp. 

KKV 

7/2018 1403 

8/2018 725 

9/2018 669 

10/2018* 594 

Spolu 4140 

* do 26.10.   
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Katastrálny zákon č. 162/1995 Z. z.,  

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. 

Technické Usmernenia vydané ÚGKK SR a nové smernice 

Technológia spravovania SGI 

Súčasná kategorizácia vektorových máp 

..... 

Tvorba SPM 

Implementácia a tvorba 

VKMi 

Teória odstraňovania 

nesúladov 

Skvalitňovanie a 

dopĺňanie máp 

OKO 

... 

Elektronický GP 

Kód kvality výmery 

Optimalizácia spravovania 

SGI 

Služby a aplikácie pre 

geodetov 
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Elektronický GP 
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§ 50, ods. 1 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.: 
 

Operát geometrického plánu, ktorý sa predkladá na úradné overenie, tvorí 

a) autorizačne overený geometrický plán, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach, 

b) autorizačne overený záznam podrobného merania zmien, ak sa vyhotovuje, 

c) elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií, 

d) po jednom vyhotovení časti operátu geometrického plánu v písmenách a) a b) vo formáte PDF. 

 

Na teraz: 

GP – samostatné PDF 

ZPMZ – samostatné PDF 

- bez podrobnejšej technickej špecifikácie 

 

Plánujeme: 

Vytvoriť a poskytnúť aplikáciu – podpisovač pre autorizovaných a úradných overovateľov 

(úradný overovatelia majú mandátny KEP) a to v dvoch krokoch: 

I. Úradné overovanie el. GP s KEP, usmernená špecifikácia na obsah, formu a rozmer 

PDF 

II. Autorizačné overovanie el. GP (rokovanie s KGK) 

Ak všetko pôjde OK: Rozširovanie el. služieb, úložisko GP a ZPMZ pre rýchlu výmenu 

údajov a informácií geodet  vs. kataster v celom priebehu úradného overenia   
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Ďakujem za pozornosť 
 

                  26. SGD,  8.- 9. november 2018 
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