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Inventarizácia mapového 

fondu 2001 a 2008: 

... 

SZs – 32,7 % 

SZb – 0,5 % 

SZv – 0,7 % 

THM- 9,1% 

... 

 

Súhrnný počet súborov máp: 4156 
VKMč (číselné) – 44%, 1816 

VKMi (implementované) – 11%, 477 

VKMt + SPM –(transformované) – 45%, 1863 

 Podľa §3 ods. 10 zákona NR SR č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 

sa katastrálnou mapou rozumie 

polohopisná mapa veľkej mierky, 

zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a 

katastrálne územia evidované v katastri.  

 Nečíselná vektorová katastrálna mapa 

vzniká vektorizáciou na podklade 

nečíselnej katastrálnej mapy 

 VKMn je spravovaná v súradnicovom 

systéme Jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej „S-JTSK“ 



 Spôsoby aktualizácie VKMn (Usmernenie ÚGKK č. USM_UGKK SR_10/2013):  

a) mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní implementované tak, že poloha nových podrobných 
bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body 
pripája 

b) mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní preberané tak, že poloha nových podrobných bodov v 
mape nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy 
projektujú;  

 Nečíselná vektorová katastrálna mapa transformovaná - katastrálna mapa v elektronickej 
podobe, ktorej obsah vznikol vektorizáciou obsahu mapových listov pôvodnej nečíselnej 
katastrálnej mapy vyhotovenej spravidla v historických súradnicových systémoch a ktorej 
presnosť neumožňuje jej aktualizáciu nezmenenými číselnými výsledkami merania v S-JTSK. 
VKMt dopĺňa nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu súbor prevzatých meraní (SPM) 

 V súčasnosti je potrebné prehodnotiť pohľad na všetky tzv. nečíselné katastrálne mapy a je 
nutné pracovať s nimi ako s mapami čiastočne číselnými. 

 Pohľad na k. ú. ako na jednotné územie s homogénnou presnosťou katastrálnej mapy je v 
dnešnej dobe prekonaný. Spravovanie SGI KN si vyžiadalo v posudzovaní kvality ísť až na 
úroveň každého podrobného bodu 

 

 

Vektorová katastrálna mapa transformovaná 

(VKMt) 
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Kvalita podrobného bodu 
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Kód kvality Kvalita podrobného bodu 

1 
 Číselne   určený   bod   v   súradnicovom   systéme   Jednotnej   trigonometrickej 

siete   katastrálnej   podľa   §   55   ods.   4   (mxy   =   0,08   m) 

2 

 Číselne   určený   bod   v   súradnicovom   systéme   Jednotnej   trigonometrickej 

siete   katastrálnej   bez   reálneho   vyznačenia   v   teréne;   tento   kód 

nemožno   použiť   v   prípade,   v   ktorom   je   vyznačenie   bodu   v   teréne 

nutné,   alebo   v   prípade,   kde   podrobný   bod   je   už   v   teréne   

označený (mxy   =   0,08m) 

3 

 Číselne   určený   bod   v   súradnicovom   systéme   Jednotnej   trigonometrickej 

siete   katastrálnej   prostredníctvom   geodetických   terestrických   metód bez   

pripojenia   na   aktívne   geodetické   základy   (mxy   =   0,14   m) 

4 

 Číselne   určený   bod   v   súradnicovom   systéme   Jednotnej   trigonometrickej 

siete   katastrálnej   prostredníctvom   geodetických   terestrických   metód bez   

pripojenia   na   aktívne   geodetické   základy   (mxy   =   0,26   m) 

5 
 Nečíselne   určený   bod,   súradnice   bodu   určené   kartometricky (mxy   bez   

rozlíšenia) 

(príloha č. 12 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.) 



Vektorová katastrálna mapa transformovaná - 

tvorba 
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T=5 
podľa príl. č. 12 

Vyhlášky č. 

461/2009 Z. z. 



 Súbor prevzatých meraní  je definovaný v § 1 ods. 3 Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. 

 Technologický postup z 11. 7.2013, ktorý podrobnejšie upravuje činnosti pri tvorbe a aktualizácii 

SPM a nadväzuje na § 1 ods. 3 Vyhlášky ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. a na Usmernenie č. USM_ÚGKK 

SR_10/2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu SGI KN v k. ú., 

v ktorých je spravovaná nečíselná VKM 

 Funkcia SPM: Ak z dôvodu nižšej absolútnej presnosti už zobrazeného obsahu VKMn nie je účelné do 

nej priamo zapracúvať číselné výsledky meraní, alebo presnosť mapy nebola ešte z najrôznejších 

dôvodov posúdená, dopĺňa nečíselnú katastrálnu mapu SPM, obsahujúci číselné výsledky meraní 

zapísaných do platného stavu KN 

 Pod tvorbou SPM rozumieme spojenie všetkých využiteľných číselných výsledkov merania 

v príslušnom k. ú. zo zapísaných geometrických plánov do katastrálneho operátu. Zapísané GP 

tvoria jeden vektorový výkres v rámci jedného k. ú. SPM sa aktualizuje na základe vektorového 

geodetického podkladu vyhotoveného z meraných údajov súčasne s aktualizáciou VKM nečíselnej 

 Tvorbu SPM zabezpečujú KO OÚ alebo GKÚ  

 Aktualizácia SPM je vykonávaná priebežne spolu s aktualizáciou nečíselnej VKM – vykonáva ju KO 

OÚ. Povinnosť aktualizovať SPM – Vyhláška č. 87/2013 Z. z. k 1. 5. 2013 a zároveň vznikla 

povinnosť vytvoriť a ďalej kontinuálne aktualizovať SPM v každom k. ú., v ktorom je spravovaná 

VKMt 

 

 

 

Súbor prevzatých meraní (SPM) 
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Vektorová katastrálna mapa transformovaná –

aktualizácia 
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Platný stav 

VKMt 

VGPt a VGPm pre 

aktualizáciu KN 
el. podklady ku GP 

SPM 

Vektorový geodetický podklad VGP: 

VGPt (transformovaný) akt. VKMt 

VGPm (meraný) akt. SPM 

 
VGPt – T=5 všetky podrobné body 

VGPm – T=1, T=2, T=3 



Súbor prevzatých meraní 
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SPM v k. ú. Štefanová (Pezinok) 

Celé k. ú. 



Súbor prevzatých meraní 
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SPM v k. ú. Marianka (Malacky) 

Celé k. ú. 



Výsledky tvorby a aktualizácie SPM 
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  Tvorba SPM 

 Pod tvorbou SPM sa rozumie spojenie všetkých využiteľných číselných výsledkov 

merania v príslušnom katastrálnom území zo zapísaných geometrických plánov do 

katastrálneho operátu. Zapísané geometrické plány tvoria jeden vektorový výkres v rámci 

jedného katastrálneho územia (KO OÚ a GKÚ) 

 Aktualizácia SPM 

 SPM sa aktualizuje na základe VGPm vyhotoveného z meraných údajov súčasne s 

aktualizáciou VKMt, Povinnosť aktualizovať SPM vznikla v nadväznosti na účinnosť vyhlášky 

č. 87/2013 Z. z. ku dňu 1. 5. 2013 (KO OÚ)  

 

 Začiatok tvorby SPM: 1. 5. 2013 

 Konštantný počet VGP a ZPMZ pre tvorbu SPM  

   (nové VGP sú zapracované do SPM priebežnou aktualizáciou)  

 Počet k. ú. s tvorbou a aktualizáciou SPM: 1789 (celkový počet k. ú. 3559) 

 



Výsledky tvorby a aktualizácie SPM 
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Grafická a popisná časť SPM 

 Dôkladné prešetrovanie 

všetkých využiteľných 

číselných výsledkov meraní  

 Obsahom popisnej časti je 

najmä zoznam záznamov 

podrobného merania zmien 

s informáciou o výsledku 

prešetrenia 

 Výsledky z rôznych období 

 Rôznorodá forma evidencie 

 Zjednotenie údajov 

 Vektorová forma 

 



Postup spracovania SPM 
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Evidencia nesúladov v SPM 
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 Nesúladom rozumieme taký stav, keď pri zápise bezprostredne susediacich parciel 

(objektov) nedochádza k topologickej nadväznosti spoločných línií objektov 

 Zistené nesúlady sú priebežne označené číslom a zaznamenávajú sa do popisnej časti 

SPM 

 Pri tvorbe SPM nesúlady ako také nevznikajú. Zhromažďovaním a zapracovaním 

údajov z meraní dochádza iba k ich zisteniu a k ich následnej evidencii, čo pri údajoch 

v analógovom tvare nie je možné 

 Zmeny vytvárajúce nesúlad, ktorý nemožno pri tvorbe SPM bez ďalšieho preskúmania 

odstrániť, opraví na základe zoznamu nesúladov KO OÚ. Za účelom odstránenia 

nesúladu je možné využiť aj kapacity Geodetického a kartografického ústavu v 

Bratislave 

 Vyznačenie preukázateľne nesprávnych údajov do ZPMZ pri zistení nesúladu v rámci 

tvorby SPM, prípadne označenie celého ZPMZ za nepoužiteľný na ďalšie využitie 

 Počet nesúladov v jednom k. ú. nie je závislý od počtu ZPMZ, ale od kvality 

vyhotovovania geodetických a kartografických činností a od kvality preberania 

údajov GP do KN 

 



Evidencia nesúladov v SPM 
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Evidencia nesúladov v SPM 
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Evidencia počtu nesúladov po ukončení tvorby súboru prevzatých meraní podľa listu č. KO-

4319/2014-187 zo dňa 10.07.2014 

Kraj Okres Názov okresu Počet zistených nesúladov 

100 107 Pezinok 209 

100 106 Malacky 373 

200 205 Senica 168 

300 309 Trenčín 32 

500 509 Turčianske Teplice 51 

600 601 Banská Bystrica 14 

600 602 Banská Štiavnica 0 

600 603 Brezno 0 

600 605 Krupina 46 

600 606 Lučenec 136 

600 612 Žarnovica 0 

600 613 Žiar nad Hronom 42 

700 704 Levoča 5 

700 711 Stropkov 0 

500 508 Ružomberok 15 

Stav k 28.1.2015 



Výhody tvorby SPM 
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 Výsledky starších geodetických a kartografických činností sú 

v digitálnom tvare 

 Kompletná revízia geodetickej dokumentácie 

 Informácia a obraz o kvalite meraní a preberania údajov do 

KN 

 Prehľad nesúladov  v riešenom katastrálnom území 

 Všetky číselné výsledky merania aj v katastrálnom území so 

spravovanou VKMt 

 Okamžitá informácia o číselne určených bodoch 

 Zobrazenie platného stavu KN 

 



Výhody tvorby SPM 
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Zhodnotenie bázy údajov SGI KN 
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 Počet úradne overených GP za rok: cca 60 000 

 Väčšina GP zapísaných do KN do 12-36 mesiacov 

 Priemerný počet riešených parciel v jednom GP: 3,3  

 

 Ročne sa báza SGI KN zhodnotí o cca 200 000 

parciel, čo predstavuje cca 200 intravilánov 

(priemerné k. ú. obsahuje 2000 parciel) 

 



Štatistické údaje u konkrétnych k. ú. 
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 K. ú.: Marianka 

 Výmera: 3 223 477 m2, 

 Ročný počet zmien: 675 r. 2014 

 počet ZPMZ: 2273 (31. december 2014) 

 

 Počet parciel: 4277 (31. december 2014) 

 Počet objektov KLADPAR v SPM: 2752  

 Počet celočíselne určených parciel : 2726 

 cca 64% parciel celočíselne určených 

 Počet zistených nesúladov: 26 

 

 

 K. ú.: Štefanová 

 Výmera: 6 721 207 m2, 

 Ročný počet zmien: 96 r. 2014 

 počet ZPMZ: 183 ( 31. december 2014) 

 

 Počet parciel: 897 (31 december 2014) 

 Počet objektov KLADPAR v SPM: 151  

 Počet celočíselne určených parciel : 151 

 cca 17 % parciel celočíselne určených 

 Počet zistených nesúladov: 0 

 



Štatistika číselných výsledkov merania v SPM 
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Súbory prevzatých meraní v SR 

stav k 31.12. 2014 
Počet celočíselne určených 

parciel v SPM 

počet číselne určených 

podrobných bodov v SPM 

Bratislavský kraj 53 958 340 152 

Trnavský kraj 55 790 367 012 

Trenčiansky kraj 27 881 196 728 

Nitriansky kraj 41 579 332 135 

Žilinský kraj 44 209 306 807 

Banskobystrický kraj 43 165 325 653 

Prešovský kraj 22 528 169 065 

Košický kraj 33 036 273 948 

spolu: 322 146 2 311 500 



SPM s najväčším počtom celočíselne určených 

parciel (stav ku 31.12. 2014) 
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NÁZOV K. Ú. OKRES NAZOV ČÍSELNE UR. P. CELKOVO P. % 

1 Stupava 106 KN859338_SPM.VGI         6535 12175 53,7 

2 Žiar nad Hronom 613 KN874370_SPM.VGI         4254 6664 63,8 

3 Lozorno 106 KN833231_SPM.VGI         3296 6169 53,4 

4 Slovenský Grob 107 KN856657_SPM.VGI         3015 5367 56,2 

5 Limbach 107 KN832189_SPM.VGI         2904 4722 61,5 

6 Marianka 106 KN836079_SPM.VGI         2726 4277 63,7 

7 Svätý Jur 107 KN822884_SPM.VGI         2323 7957 29,2 

8 Novoť 507 KN842877_SPM.VGI         2137 5892 36,3 

9 Revúca 608 KN852104_SPM.VGI         2048 7631 26,8 

10 Rabčice 507 KN850811_SPM.VGI         2005 5817 34,5 

Priemerný počet parciel v jednom SPM – cca 160 (číslo 

bude narastať po kompletnom ukončení tvorby všetkých 

SPM) 
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SPM v k. ú. Stupava (Malacky) 

KN859338_SPM - 3 801 kB 
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SPM v k. ú. Limbach (Pezinok) 

KN832189_SPM - 1 847 kB 



Tvorba SPM v rámci SR 
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 Počet k. ú. s tvorbou SPM : 1789 

 Ukončená tvorba SPM ( ku dňu 31.12.2014): 917 k. ú. 

 

 

 

 



Cieľ tvorby SPM 
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 Docieliť žiaduci stav, keď SPM zobrazuje platný a aktuálny stav v operáte 

 Cieľom je preverenie všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní vo 

všetkých k. ú. s evidenciou VKMt 

 Zabezpečiť kvalitatívny prehľad o evidovaných meraniach, ktoré spolu 

s analýzou možnosti riešenia nesúladov pozitívne pôsobia na skvalitnenie 

SGI KN  

 Možná analýza a prehodnotenie zmeny spôsobu aktualizácie VKMn 

 

 Od 1.5.2013 sa podarilo tvorbou SPM do nečíselných máp vložiť viac ako 

320 000 celočíselne určených parciel, čo predstavuje cca 5 % z celkového 

počtu parciel 

 



SPM a VKMt 
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VKMt  SPM 

     VKMi 

 



Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých 

meraní, č. ÚGKK SR KO-4070/2013 zo dňa 11.7.2013. 
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