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 Predstavuje informačný systém, slúžiaci najmä na 
ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely daňové 
a poplatkové, na oceňovanie nehnuteľností 
a v neposlednom rade na ochranu 
poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ochranu 
prírody a na budovanie iných informačných 
systémov 



 

 

 

 

 

 Súbor popisných informácií 

 

 Súbor geodetických informácií 

 

 Meracie technológie 

Kataster nehnuteľností 
 

Evidencia práv k 

nehnuteľnostiam 

Spolu jedno pracovisko, jedna databáza 



 Evidencia vo forme PKV 

 Mapovanie na základe Inštrukcie A 

 Zavedenie triangulačnej siete S-JTSK 

 



Vlastníctvo ustupuje o úzadia  

Ruší sa povinnosť zápisu do PKV 

Jednotná evidencia pozemkov - 
fotogrametrické mapovania 

pokračovanie mapovania naďalej podľa 
inštrukcie A 



 Zakladanie listov vlastníctva hlavne v intravilánoch 

 Aktualizácia operátu pomocou geometrických plánov 

 Mapové podklady vznikali na základe THM, ktoré sa stalo nevyhovujúce a prišlo sa ZMVM 

 



 Nová právna úprava katastra nehnuteľností 
ako hlavného nástroja na ochranu 
vlastníckeho práva  

 Spojene technickej a právnej časti do jedného 
systému 

 1995 nový katastrálny zákon 



 Nástup počítačových technológii 

 Prvé evidenčné programy pod systémom MS DOS a grafiké CAD aplikácie systému KOKEŠ 

 90 roky prechod z evidencii na papierových LV na digitálny tvar 

 Obr: AKN 

 

 Vytváranie  prvých VKM, jednalo so a číselné výsledky mapovania. 

 

 

 

 

 Začatie usporiadavania vlastníckych vzťahov ROEP, PPU. 

 

 V procese merania využívanie S-JTSK a naďalej tvorba ZMVM s výsledkom ako VKM 

 

 



 Rozvoj informačných technológii a hlavne 
Internetu 

 Prechod všetkých aplikácii zo systému  MS 
DOS na systém Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rozvoj geodetických základov a meraní cez GNSS 
SK POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spustená pilotná prevádzka Kataster portálu 
zatiaľ len ako spoplatnená aplikácia  

 

 



 

 

 

 

 

 

 Spustený v roku 2004 ako platený portál s týždennou aktualizáciou 

 Zmena legislatívy v roku 2008 – bezplatný portál, nárast užívateľov  

 V súčasnosti denná aktualizácia údajov SPI a týždenná aktualizácia údajov 
SGI. 

 Údaje na portáli majú informatívny charakter 

 Vo všeobecnosti sa údaje poskytujú na úrovni katastrálneho územia, niektorí 
užívatelia (oprávnený) môžu vyhľadávať cez celé územie SR. 

 



 Merania pre kataster len cez GNSS  

 

 

 Prechod na správu písomných informácií len v 
elektronickej forme 

 Zadefinovanie kvalitatívneho rozdelenia VKM 
zapracovanie všetkých použiteľných 
výsledkov do VKM 

 

 

VKM číselné 

VKMi 
(implementovaná) 

VKMt 
(transformovaná) 

s SPM 

VKM číselné

ETRS89 JTSK03 JTSK   



 Od 1.1.2015 – všetky VKM prevzaté do KN (iba elektronická evidencia kat. máp) 

 Počet katastrálnych území: 3559 (17 k. ú. vojenské obvody) 

 Priemerná rozloha k. ú. : cca 13,8 km2  

 Priemerný počet parciel v k. ú.: cca 2000 

 



2016  Projekt ukončený 

Každá parcela je evidovaná na liste vlastníctva 



Návštevnosť: cca 3000 používateľov denne, 





 

 

 



 Aplikácia v mobilnom telefóne 

 Cez GNSS sa identifikuje na parcele 



 Vylepšovanie presnosti jednotlivých lomových bodov hraníc 

 

 Zosúlaďovanie písomných a grafických informácií  zo skutočným stavom 

 

 Vylepšovania poskytovania informácii pre používateľov ktorý najčastejšie 

využívajú naše služby 
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