
Ing. Ján MRVA – predseda 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

XXVI. Medzinárodné Poľsko-Česko-Slovenské geodetické dni

Lodž 2022

Spolupráca a výmena informácií, by sa mala po Covide 

zintenzívniť k čomu nás tlačí doba sama.

Lodž 02.06.2022



Úvod - bilancia

• Pandemické roky 2020 – 2021 cez epidemiologické
opatrenia poznačili prácu v rezorte. Núdzový stav
nás obohatil o využívanie on-line práce cez
elektronické prostriedky.

• v máji 2021 bol schválený strategický dokument
„Koncepcia rozvoja rezortu na roky 2021 až 2025“.

• podarilo sa prevziať fungujúce a dokončené
moduly a časti projektu ESKN. ÚGKK SR sa tak stal
vlastníkom licenčných práv a zdrojových kódov
k projektu ESKN.



• V priebehu rokovaní sa uskutočňovali odborné videokonferencie k technickým
odpočtom, k analýzam stavu projektu, k návrhu licenčnej zmluvy a uzatváraniu
projektu ESKN, kde boli prizývaní predstavitelia zainteresovaných orgánov verejnej
moci ako naše NKÚ, MIRRI, MF SR, ÚV SR a iní, ako aj občianske združenie
Slovensko.Digital.

• Ďalej sa nám podarilo vyriešiť pretrvávajúce problémy súvisiace s obstarávaním
komunikačnej infraštruktúry, na ktoré v minulosti poukazovali orgány verejnej moci,
pôsobiace v oblasti kontroly a dohľadu. V roku 2021 boli na väčšinu služieb spadajúcich
pod komunikačnú infraštruktúru, realizované riadne verejné obstarávania.

• Pokračovali sme v tvorivej spolupráci s odbornými akademickými pracoviskami
a s inými odbornými a profesijnými organizáciami v oblasti geodézie a kartografie
v rôznych oblastiach. Osobitne by som chcel poukázať na oblasť legislatívy a prípravy
technických predpisov, v ktorej bola táto spolupráca v roku 2021 pretavená do
úspešného schválenia úplne nového zákona o KGK v takej forme, ako bolo požadované.
Tento a budúci rok zároveň pokračuje spolupráca na tvorbe nového zákona o geodézii
a kartografii a na tvorbe novej smernice na vyhotovenie GP, ako aj v súvislosti
s pripomienkovaním nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní a plánovanej
vyhláške o geodetických činnostiach vo výstavbe. Úrad zároveň intenzívne kreoval
novelu zákona o katastri nehnuteľností za účelom jej predloženia do medzirezortného
pripomienkového konania.







• V katastri sme pokračovali v rozvoji elektronických služieb katastra nehnuteľností,
konkrétne v elektronickom poskytovaní rastrových podkladov pre geodetov v portáli CICA
a iných podkladov katastrálneho operátu, v optimalizácii VKM so súčasným odstraňovaním
nesúladov. Uvedeným postupom by sa zvýšila kvalita katastrálnych máp v zásadne kratšom
čase a za výrazne nižšiu cenu ako obnovou katastrálneho operátu OKO NM.

• V roku 2021 ÚGKK SR zabezpečil úspešným a transparentným Verejným obstarávaním (VO)
overenie vylepšenej metodiky aj v okrese Zlaté. Moravce na 4 k.ú. a na 4 k.ú. z okr.
Piešťany.

• Rovnako tak KO ÚGKK SR zabezpečil v roku 2021 technické podklady do ďalšieho veľkého
VO tak, aby boli realizované v každom kraji SR. V každom kraji na základe tohto VO došlo
k podpisu zmluvy s výhercami VO, pričom optimalizácia máp katastra v podobe tvorby VKMi
tak prebieha od februára 2022 v okresoch Malacky, Hlohovec, Partizánske, Zlaté Moravce,
Nitra, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Humenné, Stropkov, Gelnica
a Rožňava. Spolu tak ide o skvalitnenie máp metódou optimalizácie a tvorby VKMi v 52 k.
ú. v objeme 0,4 mil Eur v 2022.

• Pokračovali sme vo vylepšovaní aplikácie Zoznam stavieb ako aj v spustení procesu čistenia
dát SPI na OÚ KO po celom Slovensku.



Zaujímavé grafy



P. č. 
OÚ KOv sídle 

kraja

Hodnotové vyjadrenie vybraných katastrálnych konaní (€) 

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

za rok 2020

o nárhu na vklad o úradnom overení

o prešetrovaní a vykonávaní  zmien 

údajov katastra nehnuteľností podľa 

§ 57 KZ

spoplatnené oslobodené spoplatnené oslobodené spoplatnené oslobodené

1 Bratislava 5 092 283 28 056 208 787 2 486 102 153

2 Trnava 2 832 188 10 090 272 462 1 706 522 207

3 Trenčín 2 388 106 18 135 236 748 1 818 957 450

4 Nitra 2 576 357 8 982 262 624 2 367 1 198 1 648

5 Žilina 3 165 380 105 586 351 292 4 066 2 370 1 497

6 B. Bystrica 2 265 329 95 106 206 749 3 142 1 284 647

7 Prešov 2 234 924 82 082 276 612 3 765 1 659 225

8 Košice 2 243 221 15 358 181 858 2 176 1 083 3 060

9 SR spolu: 22 797 788 363 395 1 997 132 21 526 9 175 7 887

Príjmy z katastrov pre SR



DOBRE VEDIEŤ ročne SR na správnych poplatkoch z KN 

- cca vklady 23 -26 mil. Eur

- + GP 2 mil Eur

- + z LV 1,5 mil

- + nespoplatnené 2 mil Eur 

V roku 2020 zarobil štát 26,5 mil Eur a v roku 2021 30,2 mil Eur. 
Pripomeniem len, že od roku 2005 neboli správne poplatky zvyšované o infláciu za tie 

roky bola 40%.

Za rok 2021



• Ubehlo to ako voda a už 16. rokom je v prevádzke služba SKPOS. Neustále rastie počet
spokojných zákazníkov s poskytovanými službami SKPOS. K dnešnému dňu presiahol počet
používateľov služby hodnotu 2 376. V rokoch 2020 a 2021 pokračoval rovnako aj nárast počtu
používateľov SKPOS z mimo geodetickej sféry (najmä z oblasti presného poľnohospodárstva).
Podľa získaných informácií využíva službu SKPOS na negeodetické účely čosi viac ako 38 % zo
všetkých registrovaných používateľov.

• V zmysle koncepčných zámerov rezortu v oblasti metrológie a zvyšovania kvality geodetických
činností pokračoval rezort v uplynulom období v budovaní dĺžkovej základnice na overovanie
elektronických diaľkomerov. Koncom roka 2020 bola ukončená stabilizácia pilierov v blízkosti obce
Viničné. V minulom roku sme zabezpečili veľmi presný prístroj na určenie rozmeru základnice,
ktorý by sme chceli mať určený do konca roka 2022. Rok 2023 by tak mohol byť prvým rokom
reálnej prevádzky základnice.

• Úspešne sme napredovali aj v oblasti priestorových referenčných údajov, kde sme pokračovali
v projekte leteckého laserového skenovania, tvorbe digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky
SR. V roku 2021 pokračoval projekt leteckého laserového skenovania Slovenskej republiky.
V súčasnej dobe je už hotový digitálny model reliéfu na 78 % územia, čo je 33 lokalít z celkového
počtu 42, Projekt plánujeme ukončiť v roku 2023. V súčasnosti pripravujeme projekt aktualizácie
DMR v rozsahu cca 1/10 územia ročne.

• Tvorba ortofotomozaiky SR je príkladom úspešnej medzirezortnej spolupráce medzi rezortom
MPRV SR a našim rezortom. V súčasnosti prebieha už 2. cyklus leteckého snímkovania a tvorby
ortofotomozaiky (v rozlíšení 20 cm/pixel). V tomto roku je v pláne snímkovanie východného
Slovenska, a tým sa zavŕši 2. cyklus tvorby ortofotomozaiky. Aktualizácia sa vykonáva v 3-ročnom
cykle.

• 1.cyklus snímkovania bol 2017 – 2019. Ortofotomozaiky sú poskytované bezodplatne a na
stiahnutie z vládneho cloudu.



2. cyklus ortofotomozaiky



DMR 5.0



• Spomenuté aktivity v oblasti leteckého laserového skenovania a leteckého snímkovania
sú nepostrádateľným zdrojom údajov na aktualizáciu ďalšej sady priestorových údajov,
ktoré rezort spravuje, a to údajov topografickej databázy ZBGIS. Veľmi presný digitálny
model reliéfu a digitálny model povrchu sú vynikajúcim zdrojom údajov na aktualizáciu
výšok a polohy vybraných objektov ZBGIS. V nasledujúcom období plánujeme
spresňovať výšky vrchov a sediel a súčasne spresňovať polohu umiestnenia ich geograf.
názvov.

• Na webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS si už za roky jej existencie zvykla nielen
odborná geodetická komunita, ale aj široká verejnosť. Je to jeden prístupový bod na
prezentáciu všetkých rezortných, ale aj mimorezortných priestorových údajov. V tomto
roku bola aplikácia zásadne prepracovaná tak, aby využívala najnovšie technológie. Nové
verzie MK ZBGIS sú nasadzované priebežne, posledná verzia 4.11 bola nasadená
21.02.2022, kedy bola pridaná podkladová mapa Freemap v témach Kataster
nehnuteľností, Terén a v ich 3D zobrazení.

• Koncom roka 2021 bol sprístupnený nový Geoportál, ktorý prešiel komplexným
prepracovaním grafickej časti s cieľom zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť informácií z
rezortu geodézie, kartografie a katastra SR. Nový Geoportál umožňuje plnohodnotné
prehliadanie aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet) a taktiež bolo vylepšené
vyhľadávanie na portáli.



Počet používateľov v roku 2017 bol na úrovni cca 17 000 používateľov/deň.
V roku 2021 počet používateľov narástol na viac ako 50 000
používateľov/deň.
Počet používateľov sa od roku 2017 je  3x väčší a 88% sa vracia



• Budúce potrebné projekty financované buď z štátneho rozpočtu či z možných zdrojov z EU z 
OP Slovensko keď budú známe výzvy

• Už som skôr hovoril, že  na katastr. Odboroch OU prebieha oprava v databázach SPI chýb štrukturálnych a 
konzistencie – tzv. predmigračná oprava dát a potom sa prejde na projekty, ktoré budeme žiadať pokryť 
či z EU fondov, alebo zo štát. rozpočtu. 

• Keďže už vieme ako má  nový údajový model (NÚM) na SPI vyzerať, tak by mali nasledovať už spomínané 
projekty: 

•

• 1. Konsolidácia údajov SPI – za pomoci už vyvíjanej aplikácie na štrukturalizáciu údajov osôb a tiarch 
evidovaných v KN – najskôr piloty na vychytanie chýb metodiky a potom celoslovenské nasadenie. 
Pripravujeme podklady pre VO a projektovú dokumentáciu.

•

• 2. Vytvorenie nového údajového modelu (NÚM) na SGI a migrácia graf. dát do neho – Je spracovaný 
projektový zámer a OPZ na spustenie VO.

• 3. Vytvorenie spoločnej Aplikácie pre SPRÁVU údajov SPI a SGI – na pilote na 20 kat. úz. a potom 
celoslovenské nasadenie (náhrada WISKN, VÚK).   

• Očakávame VO v priebehu roka 2023.
•

• 4. Roz voj ESKN - V rámci rozvoja ESKN ideme po častiach tento rok 1, časť  čo obnáša 7 modulov 
(1,CUD 2,ZK 3,G1  4, Plombovanie  5,Prihlasovanie  6,vypnutie WRKN a zabezpečenie doručovania 
7,cezhračné.okresné konanie-na tomto robí oddelenie SPI KO )  a plánujeme automatizovať a 
elektronizovať činnosti a procesy vykonávané na katastri: 

•

• z pohľadu geodetov pôjde predovšetkým o:
• Automatizácia prideľovaní podkladov na geodetické činnosti (ZPMZ, podlomenia parcelných čísiel).
• Automatizácia vyhotovenia platobného predpisu a detekcie vykonanej úhrady.
• Úplná elektronizácia konania – iba elektronická forma operátu geometrického plánu. 



• Z pohľadu zamestnancov KO OÚ pri podaní do KN

• procesná časť spracovania podaní v ESKN – projekt voláme „ odpapierovanie“ výrazné 
zjednodušenie pre pracovníkov KO OÚ a postupné rušenie doterajších dočasných alebo 
zastaralých modulov (ELODO, WRKN, Obalovačka, ELPO) a ich nahradenie funkcionalitou 
nového systému (CSKN) – predpoklad jeseň zima tento rok súvisí aj s dodaním druhých 
monitorov na KO OU tento rok 

5. Informačný systém pre správu rastrov - ide o Metainformačný systém pre geodetov čo sa 
stane súčasťou ESKN v časti Služby 

• geodetom

•

• 6. Rozšírenie ZBGIS - jeho rozvoj neustále prebieha je našou ambíciou jeho  povýšenie 
na Centrálny geoinformačný portál Slovenska (CeGePoS)

•

• 7. Skenovanie a elektronizácia a inventarizácia zbierky listin a listinných údajov – skúšame s 
MIRRI, aby takýto  projekt-výzvu vyhlásili - po inventarizácií zbierky listín na 

• KO OU aj ich skenovanie a archivácia na uložiskách – možná spoluúčasť komercie

• 8. Skenovanie a archivácia mapov. podkladov – dtto skúšame s MIRRI, aby takýto  projekt -
výzvu vyhlásili ako historické dedičstvo s trvalou archívnou hodnotou –

• možná spoluúčasť komercie

• 9. Už spomínané zlepšenie kvality katastrálnych máp – VKMt na VKMi



• 7. Záver – Všetci dúfame v skorý návrat do normálnej doby 

• Na ÚGKK SR pracujeme na plné obrátky čo vidíte z odprezentovanej činnosti  ÚGKK 
SR  

• Stále sa snažíme pomáhať aj našim bývalým kolegom aj v oblasti na ktorú nemáme 
žiadne kompetencie a to v personálnej politike na KO OÚ, snažíme sa v rámci svojich 
možností čo naviac pomôcť aj našim kolegom geodetom zamestnaným v štátnej 
správe na katastrálnych odboroch OÚ, a to aj s ochranou ich pracovných miest, aj s ich 
lepším ohodnotením. 

• Ako iste viete, stále je v hre znižovanie pracovných miest na OÚ.
• ESO - Reforma štátnej správy – okrem klient. centier sa s odstupom času sa ukazuje, 

že to bol omyl aj s centrami podpory OÚ a bolo by lepšou alternatívou, keby sme zas 
KO komplexne riadili priamo my - ÚGKK SR aj personálne aj materiálno technicky aj 
metodicky, ale to je už aj veľká politika a nielen odbornosť.

• Sme na jednej lodi rezortu GaKK či už  ÚGKK SR, KGK, KPÚ, SSGK, ZZGK aj zamestnanci 
katastrálnych odborov a akademická odborná verejnosť  pri presadzovaní našich 
spoločných záujmov a zámerov v legislatíve a aj pri snahe o získavanie finančných 
prostriedkov na ne.  

• Kto môže nech priloží ruku k dielu v ochrane spoločných rezortných záujmov

Záverom si týmto dovoľujem poďakovať všetkým kolegom z ÚGKK SR či z našich   
organizácií, ktorí sa podieľali a podieľajú  na plnení úloh vyplývajúcich z ustanovení 
všeobecne záväzných právnych predpisov, pri skvalitňovaní údajov  a tak napomáhajú pri 
tvorbe nových služieb pre nás všetkých, občanov Slovenskej republiky.



Ďakujem za pozornosť

Lodž, 02.06.2022

Spolupráca a výmena informácií, by sa mala po Kovide

zintenzívniť k čomu nás tlačí doba sama.


