
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12  Bratislava 212 

 

 

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a 

kartografických činností podľa § 6 písm. a) – e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 

kartografii. 

 

Komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie 

osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov 

vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) – e) zákona č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v súlade s Rokovacím a skúšobným poriadkom 

ustanovuje: 

 

Čl. 1 

Rozsah kvalifikačnej skúšky 

Rozsah kvalifikačnej skúšky je nasledovný: 

  

1. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

 

2. Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

 

3. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov  
 

4. Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii 

a kartografii v znení neskorších predpisov  
 

5. Zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov  
 

6. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov   
 

7. Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a 

o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  
 

8. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov  
 



9. Zákon SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k 

nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov  
 

10. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
 

11. Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov  
 

12. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov  
 

13. Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 

vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov  

 

14. Zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

15. Zákon NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov 

16. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov  

17. Zákon NR SR č.66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 

usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a 

vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

18. Vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre 

katastrálne úrady a správy katastra  
 

19. Smernice na spravovanie geodetických základov O-84.11.13.31.11.00-06  

(S 74.20.73.11.00)  

 

20. Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej 

priestorovej observačnej služby O-84.11.13.31.12.00-16 

 

21. Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach O-84.11.13.33.11.00-94 (I 

4.20.73.12.00 (984 121 I/93), § 34 – 39 

 

22. Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy SR veľkej mierky O-84.11.13.33.51.00-93  

( I 74.20.73.21.00 (984 211 I/93)  

 

23. Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 

pozemkov O-84.11.13.31.21.00-97 (S 74.20.73.43.00) 

  

24. Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických 

informácií katastra nehnuteľností O-84.11.13.31.31.00-16 

 

25. Smernica na evidovanie chránených skutočností v katastri nehnuteľností O-

84.11.13.31.30.00-16 

 



26. Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území O-84.11.13.31.24.00-

02 (S 74.20.73.42.00)  

 

27. Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií 

katastra nehnuteľností O-84.11.13.31.22.00-99 (S 74.20.73.43.20)  

 

28. Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním O-

84.11.13.31.25.00-17   

 

29. Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností O-84.11.13.31.26.00-99 

(S 74.20.73.49.00).  

 

30. Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného informačného systému geodézie, 

kartografie a katastra O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00)  

 

31. Smernice na technickohospodárske mapovanie S – 4/7-1969 
 

32. Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.31.26.00-99 

(MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95)  

 

33. Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-

84.11.13.32.25.00-95 (MN 74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95).  

 

34. Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich 

aktualizáciu O-84.11.13.32.23.00-02 (MN 74.20.73.46.10)  

 

35. I. Horňanský – Katastrálne mapovanie, skriptá ISBN 80-227-2485-8 

 

36. Ľ. Hudecová – Kataster nehnuteľností 1. časť, skriptá ISBN 978-80-227-4529-1 

 

37. P. Kúdeľa – Kataster nehnuteľností, 1991 

38. M. Daniš - Matematická kartografia  

39. Hefty, Husár – Družicová geodézia 

40. J. Abelovič a kol. - Meranie v geodetických sieťach 

41. V. Čada- Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití 

mílových tabulek, GaKo 10/2001 

42. Ing. Droščák Branislav - Technická správa: Súradnicový systém Jednotnej 

trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému 

referenčnému systému 1989 (Verzia 3.0), PhD., Geoportal) 

43.  Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt 

pozemkových úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – august 2008)  

 

44.  Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov 
O-84.11.13.32.31.00-06 (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006) 



45. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav, Zlatica Muchová, Jozef 

Vanek a kol., 09/2009 

 

46. Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK SR_4/2013 zo dňa 30. 01. 2013 

o zriadení Rezortnej transformačnej služby 

 

47. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa 

ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických 

informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná 

číselná vektorová katastrálna mapa. 

 

48. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa 

ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických 

informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná 

nečíselná vektorová katastrálna mapa. 
 

49. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa 

ustanovuje elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií 

 

50. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa 

ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra + príloha č.2 

 

51. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa 

ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní 

a v operáte geometrického pánu (značkový kľúč) 

 

52. Usmernenie ÚGKK SR  č. USM_ÚGKK SR_20/2013 zo dňa 07. 05. 2013, ktorým sa 

ustanovuje jednotný postup správ katastra pri zápise zmeny druhu pozemku v 

nadväznosti na zápis stavby skolaudovanej po 30. apríli 2004 do katastra 

nehnuteľností 

 

53. Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-

4070/2013 zo dňa 11.07.2013 

 

54. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_27/2013, zo dňa 17.07.2013, ktorým sa 

ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v 

rámci jedného operátu geometrického plánu 

 

55. Usmernenie ÚGKK SR č. KO – 168/2005 na stanovenie postupu pri spracovaní 

podkladov na odňatie poľnohospodárskej pôdy 

56. Usmernenie ÚGKK SR č. USM ÚGKK SR 5/2012  zo dňa 20. 09. 2012, na 

zabezpečenie jednotného postupu úradných overovateľov pri overovaní 

geometrických plánov 

57. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_3/20014 zo dňa 07. 04. 2014  

na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra 

„C“ a parciel registra „E“. 

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/rp_ugkk_sr_4_2013.pdf
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http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_11_2013.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_11_2013.pdf
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http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_27_2013.pdf
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58. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_6/2019 zo dňa 10. 05. 2019, ktorým sa 

ustanovuje postup pri úradnom overovaní častí operátu geometrického plánu v 

elektronickej podobe 

 

59. Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území (O- 

84.11.13.32.22.00-01) 

60. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P - 

6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri 

aktualizácii hraníc katastrálnych území 

61. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky KO - 

2333/2005 zo dňa 9. 5. 2005 na pridelenie údajov katastrálneho operátu pre potreby 

vyhotovenia geometrických plánov prostredníctvom elektronickej pošty 

Slovenské technické normy:  

 

62. STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy  

účinnosť 01.91  

 

63. STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky  

účinnosť 01.91  

 

64. STN 01 9322 Značky veličín v geodézii a kartografii  

účinnosť 05.81  

 

65. STN 73 0401 Terminológia v geodézii a kartografii  

účinnosť 08.90  

 

66. STN 73 0415 Geodetické body  

účinnosť 01.80 

 
 

Čl. 2 

Obsah kvalifikačnej skúšky 

 

Obsah kvalifikačnej skúšky je nasledovný: 

 

A. Zoznam otázok z oblasti právnych predpisov  
 

1. Čo je spoločenstvo podľa § 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

a čo je spoločná nehnuteľnosť podľa § 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 

spoločenstvách? 

(§ 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách) 

2. Drobenie pozemkov. 

(§ 23 a § 24 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 

vlastníctva k pozemkom) 

3. Vysvetlite pojem „identifikácia parcely“. Aký je postup pri vyhotovení identifikácie 

parciel? 



(§ 3 ods. 12 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. a Metodický návod zo dňa 13 júna 2003 

číslo P – 2280/2003, na vyhotovovanie identifikácie parciel) 

4. Aké sú podmienky zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností evidenčným 

spôsobom? 

(§ 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

5. Čo treba považovať za poľnohospodársky pozemok a čo nie? 

(§ 2 zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

6. Čo je „katastrálny operát“, čo sa rozumie verejnosťou katastrálneho operátu a komu 

možno vydať časti katastrálneho operátu? 

(§ 3 ods. 9, § 8, § 10 a § 68  zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

7. Aké listiny sú spôsobilé na vklad a záznam a aký je postup pri posudzovaní a pri 

odstraňovaní nedostatkov týchto listín? 

(§ 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

8. Aký mechanizmus a význam má vyznačenie plomby na liste vlastníctva? 

(§ 44 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

9. Vysvetlite pojem „vecné bremeno“, uveďte príklady tzv. zákonných vecných bremien 

a spôsob ich zápisu do katastra nehnuteľností. Kedy je potrebné predložiť k zápisu 

zákonného vecného bremena geometrický plán? 

(§ 151n Občianskeho zákonníka) 

10. Aký je postup správy katastra pri oprave chyby v katastrálnom operáte? 

(§ 59 a § 78 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

11. Čo je obsahom katastra? 

( § 7 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

12. Aké listiny sú podkladom pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

k novej stavbe a rozostavanej stavbe? Aké listiny sú podkladom pre výmaz údajov 

o stavbe? 

(§ 46 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

13. Čo treba rozumieť pod pojmom verejnosť katastrálneho operátu? 

(§ 68 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

 

14. Uveďte podmienky vydržania vlastníckeho práva alebo iného práva k nehnuteľnosti 

podľa Občianskeho zákonníka a spôsob zápisu práva k nehnuteľnosti do katastra, 

ktoré vzniklo vydržaním. 

(§ 134 Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 34 zákona 

NR SR č.162/1995 Z. z.) 

 

15. Aké sú priestupky a porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností a aké sú 

sankcie za ne? Kto prejednáva priestupky a porušenia poriadku na úseku katastra? 

(§ 74 - § 77 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 



16. Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra (podrobnejšie vysvetliť 

jednotlivé formy zápisu)? 

(§ 4, § 5, § 31, § 34 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

 

17. Čo je kataster nehnuteľností a čo je jeho súčasťou? Na čo slúži informačný systém 

katastra a čo je predmetom jeho evidovania? 

(§ 1, § 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

 

18. Správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností. 

(zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

 

 

 

B. Zoznam otázok z oblasti pozemkových úprav a obnovy evidencie niektorých 

pozemkov a právnych vzťahov k ním  
 

 

1. Dôvody pozemkových úprav  

(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 1-2; zákon NR SR č.66/2009 Z .z. o 

niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 

ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).  

 

2. Etapy konania o pozemkových úpravách 

(Zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov; 

Metodický návod ÚGKK SR a MP SR č. MN 74.20.73.46.30 z augusta 2008 na 

vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav; 

Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav, Zlatica Muchová, Jozef 

Vanek a kol., 09/2009) 

 

3. Obvod pozemkových úprav,  obvod projektu pozemkových úprav a komisia podľa § 3 

zákona SNR č.330/1991 Zb. a jej úloha v konaní o pozemkových úpravách 

 (Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 3, 4; 

Metodický návod ÚGKK SR a MP SR č. MN 74.20.73.46.30 z augusta 2008 na 

vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav)  

 

4. Spolupráca zhotoviteľa projektu pozemkových úprav so štátnou správou na úseku 

katastra nehnuteľností v konaní o pozemkových úpravách 

(Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 

úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – august 2008;  

Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov).  

 



5. Rozdelenie parciel registra „C“ hranicou obvodu projektu 

(Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 

úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – august 2008) 

 

6. Autorizačné a úradné overenie výsledkov geodetických činností pre projekt 

pozemkových úprav a dokumentácia projektu odovzdávaná pre kataster  

(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov ; 

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 

úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – august 2008), § 33, 34; 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov; 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a 

kartografii)  

 

7. Proces pozastavenia zápisov do katastra nehnuteľností pred zápisom projektu 

pozemkových úprav 

(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov;  

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 

úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30) – august 2008;  

Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam; 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov)  

 

8. Proces opravy chyby po schválení vykonania projektu pozemkových úprav 

(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov;  

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 

úprav O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – august 2008)  

 

9. Predmet konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, 

členenie katastrálnych území podľa technickej úrovne dokumentačných materiálov. 

(Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-

84.11.13.32.31.00-06 (MN 74.20.73.47.00, júl 2006) § 3, Zákon NR SR č. 180/1995 Z. 

z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov, § 3) 

 

10. Určený operát a jeho využitie pre účely konania o obnove evidencie niektorých 

pozemkov a právnych vzťahov k nim  

(Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-

84.11.13.32.31.00-06 (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 8)  

 

11. Obsah a časti registra obnovenej evidencie pozemkov  

(Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-

84.11.13.32.31.00-06 (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 16)  

 



12. Autorizačné overovanie častí registra obnovenej evidencie pozemkov a zápis registra 

do katastra nehnuteľností 

 (Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, § 7 ods. 1; Vyhláška č. 

300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii, 

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-

84.11.13.32.31.00-06 (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 18, 19)  

 

13. Predmet obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Etapy obnovy; stručná 

charakteristika 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním O-84.11.13.31.25.00-17,§ 2 a 4) 

 

14. Obvod obnovy katastrálneho operátu. Komisia a jej úloha. Sprievodný záznam; účel, 

obsah 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním § 3, 5 a 8) 

 

15. Obsah a časti výsledného operátu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. 

Autorizačné overenie a úradné overenie výsledkov obnovy. 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam, vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním) 

 

16. Miestne prešetrovanie; prešetrovací náčrt, obsah a zaznamenanie výsledkov miestneho 

prešetrovania a meračských prác 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním § 16, § 31, § 32) 

 

17. Miestne prešetrovanie; zápisnica o vykonaní miestneho prešetrovania, obsah 

a zaznamenanie výsledkov miestneho prešetrovania 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním § 17, § 30) 

 

18. Činnosti zhotoviteľa, správneho orgánu a komisie pri obnove katastrálneho operátu 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním) 

 

19. Konanie o námietkach pri obnove katastrálneho operátu. Vyhlásenie, postup, protokol 

o skončení konania o námietkach 

(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam, vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., § 52 až 54 

smernice na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním) 

 

20. Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu. Zastavenie zápisov, prevzatie 

obnoveného katastrálneho operátu do katastra, vyhlásenie platnosti 



(Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam; vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.; smernica na 

obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním § 55 až 58) 

 

 

C. Zoznam otázok z oblasti katastra nehnuteľností a zhotovovania geometrických 

plánov 
 

 

1. Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov 

(vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 45; smernice na vyhotovovanie geometrických plánov  

a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 5) 

 

2. Súčinnosť katastrálneho odboru s vyhotovitel'mi geometrických plánov 

 (vyhláška 461/2009 Z. z., § 49; smernice na vyhotovovanie geometrických plánov 

a vytyčovanie hraníc pozemkov, §6;  zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 10 Sadzobníka správnych 

poplatkov); USM ÚGKK SR 5/2012 zo dňa 20. 09. 2012, na zabezpečenie jednotného 

postupu úradných overovateľov pri overovaní geometrických plánov), Usmernenie 

KO-2333/2005 zo dňa 9.5.2005 na pridelenie údajov katastrálneho operátu pre 

potreby vyhotovenia geometrických plánov prostredníctvom elektronickej pošty) 

 

3. Geometrické plány - výpočtové a zobrazovacie práce 

 (vyhláška 461/2009 Z. z., § 58, 59; smernice na vyhotovovanie geometrických plánov 

a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 8)  

4. Autorizačné a úradné overovanie geometrických plánov  

(zákon č. 162/1995 Z. z, § 67, ods. 4,5; vyhláška č. 300/2009 Z. z., § 40-46; § 59; 

vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 50) 

 

5. Geometrické plány - grafické znázornenie (obsah a zásady pri jeho vyhotovovaní)  

(Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov  a vytyčovanie hraníc pozemkov,  

§11) 

 

6. Geometrické plány - výkaz výmer (obsah a zásady pri jeho vyhotovovaní), 

 (Smernice na vyhotovovanie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov  §20, § 12) 

 

7. Záznam podrobného merania zmien (časti a ich obsah) 

(Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 

20-22)  

 

8. Pozemková kniha a jej využívanie pri vyhotovovaní geometrických plánov  

(Skriptá: Peter Kúdeľa, „Kataster nehnuteľností“, skriptá: Ľubica Hudecová, 

„Kataster nehnuteľností 1. časť“) 

 

9. Vyhotovenie geometrického plánu na vecné bremeno, zobrazenie rozsahu vecného 

bremena v katastrálnej mape  

(Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 151 n, o, p; 

Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií 

katastra nehnuteľností) 



 

10. Operát geometrického plánu na zriadenie VB 

(Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií 

katastra nehnuteľností) 

11. Elektronické podklady pri GP na VB - všeobecne VGP vo vecnom bremene,  osobitné 

ustanovenia pre VKM číselnú, transformovanú a implementovanú 

(Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií 

katastra nehnuteľností) 

 

12. Druhy VKM a ich špecifiká (VKMč,  VKMč+BODY,  VKMi,  VKMt, SPM, UO, UO 

na nematematickom základe) 

(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013; USM 10/2013; Metodický návod na 

spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov 2006) 

 

13. Obsah a aktualizácia VKMč a tvorba VGPm bez vrstvy BODY 

(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013)  

  

14. Obsah a aktualizácia VKMč a tvorba VGPm s vrstvou BODY 

(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013)  

 

15. Obsah a aktualizácia VKMi a tvorba VGPi  

(vyhláška č.461/2009 Z. z., § 58c; USM 10/2013; USM 12/2013) 

 

16. Obsah a aktualizácia VKMt a tvorba VGPt 

(vyhláška č.461/2009 Z. z., § 58c; USM 10/2013; USM 12/2013) 

 

17. Obsah a aktualizácia SPM a tvorba VGPm (VGPm_spm pre tvorbu SPM)  

(vyhláška 461/2009 Z. z., §1ods.3, §50c, §58d; Technologický postup na tvorbu 

a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO – 4070/2013; USM 12/2013, ktorým sa 

ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra ) 

 

18. Tvorba VGP na rozhraní kvality máp 

(USM 27/2013, ktorým sa  ustanovuje obsah podkladov pri  aktualizácii viacerých 

vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu) 

 

19. Geometrické určenie hraníc a výpočet výmer nových a zmenených parciel v k.ú. 

s VKMn  

(vyhláška č. 461/2009 Z. z.; USM 10/2013, príloha USM 3_2014) 

 

20. Preberanie predchádzajúcich číselných výsledkov merania vo VKMn  

(vyhláška č. 461/2009 Z. z.; USM 10/2013) 

 

21. Určovanie identických bodov vo VKMč a vo VKMn  

(vyhláška č. 461/2009 Z. z., §55a, §56) 

 

22. Evidovanie katastrálnej hranice v katastrálnom operáte, záväznosť katastrálnej hranice 

pri zhotovovaní GP, číslovanie bodov katastrálnej hranice, oprava bodov na 

katastrálnej hranici, zmeny hraníc k. ú. 



(Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území O- 84.11.13.32.22.00-

01, Pokyn P-6250/2009 ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri 

aktualizácii hraníc katastrálnych území, zákon č. 162/1995, §58) 

 

23. Obsah a aktualizácia VMUO, tvorba VGPuo 

 (USM 10/2013, vyhláška 461/2009 Z. z., §2, §58d;)  

 

24. Zásady kartografickej tvorby VKM a VGP 

(USM 13/2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v 

súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického plánu)  

 

25. V akom prípade je možná lokálna dotransformácia  s vrstvou BODY 

(vyhláška č. 461/2009 Z. z., USM  9/2013) 

 

26. GP na odňatie, vyňatie a zmenu druhu pozemku 

(Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 

326/2005 Z. z. o lesoch; smernice na vyhotovovanie GP a vytyčovanie hraníc 

pozemkov, Usmernenie č. KO – 168/2005 na stanovenie postupu pri spracovaní 

podkladov na odňatie poľnohospodárskej pôdy) 

 

27. Tvorba súborov GP a ZPMZ vo formáte PDF geodetom vyhotoviteľom , úradné 

overenie súborov GP a ZPMZ vo formáte PDF  

(USM_UGKK SR_6/2019 čl.2, čl.3) 

 

28. Vyhotovenie ZPMZ pre opravu chyby v katastrálnom operáte, opravy výmery parcely 

(USM_UGKK SR_3/2014 Čl.II bod (9) a (10), Čl.VIII, Čl. IV) 

 

29. Oprava polohy podrobného bodu s kódom kvality T=1 resp. T=2, oprava polohy 

podrobného bodu s kódom kvality T3 a T4 

(USM_UGKK SR_3/2014 Čl.I,  Čl.III, Čl.V) 

 

30. Kvalitatívny postup spôsobu určenia lomových bodov vo VKMn, oprava podrobných 

bodov vo VMUO a oprava výmery parcely registra E 

(USM_UGKK SR_3/2014 príloha č. 1 a Čl. VI, Čl. II bod (4) c a (7) 

 

31. Spôsob evidovania chránených skutočností v katastri nehnuteľností, podklady na zápis 

do KN 

(Vyhláška 461/2009 §9 bod 1) a 3), Smernica na evidovanie chránených skutočností v 

KN  §2, §3, §4 a §5 a §6) 



 

D. Zoznam otázok z oblasti geodézie 
 

 

1. Štátna priestorová sieť, členenie bodov na triedy  

(vyhláška č. 300/2009; Smernice na spravovanie geodetických základov O-

84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00; Geoportal) 

 

2. Štátna nivelačná sieť , členenie 

(vyhláška č. 300/2009; Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach O-

84.11.13.33.11.00-94 (I 4.20.73.12.00 (984 121 I/93), § 34 – 39; Smernice na 

spravovanie geodetických základov O-84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00 , § 34 – 

39; Geoportal)  

 

3. Geodetické meranie pre kataster nehnuteľností (ETRS89, JTSK03, S-JTSK, základná 

transformácia, ∆p) 

(vyhláška č. 300/2009 Z. z., §2; vyhláška č.461/2009 Z. z., §1, §55,56) 

 

4. Rezortná transformačná služba (RTS), rozhodnutie, možnosti využitia RTS, prevodná 

interpolačná tabuľka,  

(vyhláška č. 300/2009; Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK 

SR_4/2013; Geoportal) 

 

5. Štátna trigonometrická sieť, história budovania siete, členenie bodov 

(vyhláška č. 300/2009; J.Abelovič a kol.- Meranie v geodetických sieťach, kap.2.4.1.)  

 

6. Křovákovo zobrazenie, popis, vzorce, skreslenia 

(vyhláška č. 300/2009; M. Daniš – Matematická kartografia, skriptá kap. 8) 

 

7. Realizácie JTSK a JTSK03, vzťah medzi S-JTSK a JTSK03  

(vyhláška č.300/2009; Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK SR_4/2013; 

vyhláška č. 461/2009 Z. z., §1, ods. 4, §55, ods.4; Geoportal – Technická správa: 

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah 

k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (Verzia 3.0) Ing. Droščák 

Branislav, PhD.,) 

 

8. Slovenská priestorová observačná služba, aktívne geodetické základy 

(Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SK POS O-

84.11.13.31.12.00-16; Geoportal) 

 

9. Meranie technológiou GNSS - metóda RTK, RTN a DGNSS 

(Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SK POS O-

84.11.13.31.12.00-16) 

 

10. Meranie technológiou GNSS – statická metóda 

(Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SK POS O-

84.11.13.31.12.00-16) 

 

11. Meranie technológiou GNSS – PPK kinematická metóda s následným spracovaním 

(postprocessing)  



(Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SK POS O-

84.11.13.31.12.00-16 

 

12. Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku a dokumentácia o vytýčení hranice pozemku, 

podklady na vytyčovanie hraníc pozemku 

(vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 51-54; Smernice na vyhotovovanie geometrických 

plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 20, 21, 22).  

13. Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky (metódy jej tvorby, obsah,  

meračské náčrty, číslovanie bodov)  

(Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy SR veľkej mierky O-84.11.13.33.51.00-93 ( 

I 74.20.73.21.00 (984 211 I/93))  

14. Štruktúra a obsah VKM , výmenný formát VKM 

(Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného informačného systému geodézie, 

kartografie a katastra O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00) časť‘ 3. A 4.;  

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.31.26.00-99 

(MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95))  § 10).  

 

15. Stereografické zobrazenie v podmienkach SR 

(skriptá: M. Daniš – Matematická kartografia, , skriptá: I. Horňanský - Katastrálne 

mapovanie,) 

 

16. Mapy vyhotovené podľa Návodu A, technickohospodárske mapovanie  (možnosť 

prepočítavania súradníc) využitie pri tvorbe geometrických plánov a vytyčovaní 

hraníc) 

(skriptá: Ľ. Hudecová – Kataster nehnuteľností 1. časť; Smernice na 

technickohospodárske mapovanie ) 

17. Mapy veľkých mierok na území SR (druhy máp, presnosť) 

(skriptá: Ľ. Hudecová – Kataster nehnuteľností; STN 01 3410 Mapy veľkých mierok) 

18. Klady a označovanie mapových listov máp veľkých mierok na území SR 

(skriptá: Ľ. Hudecová – Kataster nehnuteľností; skriptá: M. Daniš – Matematická 

kartografia; STN 01 3410 Mapy veľkých mierok) 

19. Transformácia medzi stereografickou sústavou a JTSK 

(V. Čada- Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití 

mílových tabulek, GaKo10/2001;) 

20. Presnosť meračských prác  (triedy presnosti v minulosti  - základy a podrobné meranie 

a v súčasnosti) 

(STN 73 0415 – Geodetické body; vyhláška č. 461/2009 Z. z.) 

21. Záväzné geodetické referenčné systémy, ich realizácie 

(vyhláška č. 300/2009 Z. z., Geoportal) 

 

 

 

 



Čl. III 

 

(1) Rozsah a obsah skúšky sa stanovuje na dobu neurčitú.  

(2) Rozsah a obsah skúšky možno meniť a dopĺňať v nadväznosti na nové právne predpisy, 

technické predpisy a Slovenské technické normy.  

(3) Rozsah a obsah skúšky nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.  

 

 

 

                                                                                                                 

       Ing. Michal Leitman  

                                                                                                                        predseda komisie 

        v. r. 


