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Pozn. nové funkcie pridané vo verzii 2.1 R13 sú uvedené na konci dokumentu v časti H. 
 

ÚČEL PROGRAMU 
 
INFOKAT Win 2.1 je počítačový program pre prezeranie  údajov z katastra. Údaje z katastra sú : 

C-parcely - tj. parcely evidované na katastrálnej mape 
E-parcely - tj. parcely evidované na mape určeného operátu 
Stavby na pozemku 
Byty a nebytové priestory 
Vlastníci a listy vlastníctva 
Užívatelia – v súčasnosti už iba archívne neaktualizované údaje 
Právne vzťahy (poznámky, obmedzenia, tituly nadobudnutia) 

 

• Údaje  o  C  a  E  parcelách  obsahujú  údaje, ako číslo parcely, výmera, druh pozemku, spôsob 
využívania, číslo Evidenčného listu, číslo Listu vlastníctva, a rôzne iné. 

• Údaje o Stavbách obsahujú  číslo stavby (súpisné), číslo parcely, na ktorej stojí stavba, číslo LV,EL a 
pod. 

• Údaje o  bytoch a priestoroch  obsahujú číslo vchodu,  poschodie, byt,  kód priestoru,  vlastnícke 
podiely  na spoločných častiach, vlastnícke podiely na byte, priestore a pod. 

• Údaje  o  Vlastníkoch  obsahujú   Meno,  adresu  vlastníka,  jeho vlastnícky  podiel k  nehnuteľnosti, typ  
vlastníka zadaný kódom, identifikátor   (rodné   číslo,    dátum   narodenia   a   pod.), identifikátor v 
BSM,  a iné. 

• Údaje o  nájomcoch ako u  Vlastníkov, plus sektor,  umiestnenie v obci. 

• Listy  vlastníctva  a  Evidenčné  listy  obsahujú  podrobne údaje týkajúce  sa  určitej  skupiny  vlastníkov,  
nájomcov  ku určitej skupine nehnuteľnosti. 

 
V aktuálnej verzii je to aplikácia na spracovanie súboru popisných informácií katastra.  V spolupráci 

s externou prehliadačkou máp umožňuje priamo z programu otvárať mapové okno s otvorením digitálnych máp 
katastra. 

 
Program vyžaduje  dodanie údajov z katastra  na magnetickom médiu vo formáte FÚVI (čo je  jednotný 

formát pre výmenu údajov), eventuálne DBF databáz, ktoré poskytuje Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava prostredníctvom svojho portálu (www.gku.sk, resp. www.geoportal.sk). Bližšie informácie nájdete  
na uvedených internetových stránkach.  Súčasne odporúčam vyžiadanie aj súborov digitálnych máp vo formáte 
VGI, čím získate plnohodnotný prístup ku kompletným údajom katastra. 

 
Program  umožňuje   po  inštalovaní,  prevedení   importu  údajov (nahratí   z  FÚVI,DBF,VGI)   ich  pohodlné   

prezeranie,  triedenie, filtrovanie podľa zadaných parametrov, tlač zostáv, opisov listov vlastníctva a 
evidenčných listov.  

Zároveň prostredníctvom externej prehliadačky digitálnych máp, napr. MiSys View (produkt firmy Gepro 
Praha www.gepro.cz) aj zobrazenie digitálnych máp v samostatnom okne. Pripravujem však viaceré možnosti 
zobrazenia digitálnych máp s priamym prepojením popisných a grafických údajov a rôznymi možnosťami 
tabuľkového aj grafického zobrazenia, o ktorých Vás budem v najbližších mesiacoch informovať. 

 
Upozornenie : pre využívanie funkcií prehliadania digitálnych máp si prehliadačku digitálnych máp stiahnete 
z internetovej stránky www.gepro.cz, prípadne priamo pomocou odkazu : 
http://stahuj.gepro.cz/sign/in?backlink=2q82d 
Pre stiahnutie sa musíte registrovať, stiahnutie programu a jeho využívanie na nekomerčné použitie je zdarma. 
 
 
A. INŠTALÁCIA 
 

Inštalácia je riešenia formou dodaného CD disku, resp. súčasne alebo pri aktualizácií verzie aj formou 
elektronickej pošty. 

http://www.gku.sk/
http://www.geoportal.sk/
http://www.gepro.cz/
http://www.gepro.cz/
http://stahuj.gepro.cz/sign/in?backlink=2q82d


 
Na inštalačnom CD sú nahraté nasledovné priečinky a súbory: 
 
InfokatWin - inštalačné súbory programu Infokat Win, v ktorom sú súbory  

InfokatWin20Ins.exe (alebo InfokatWin20InsRx.exe) - hlavný inštalačný súbor, kde Rx 
označuje verziu, napr. R1, R2, R3 atď.  
- Tento inštalačný súbor spustite ako prvý, predtým si však preštudujte návod na inštaláciu 

v súbore Infokat Win 2-inštalácia.doc 
MviewUprava - obsahuje súbory pre úpravu tabuliek prehliadačky digitálnych máp MisysView z produkcie 

firmy Gepro 
TeamViewer10 - je aplikácia pre priame spustenie bez inštalácie, ktorá Vám umožní napríklad vzdialenú 

podporu dodávateľom software 
IE8 - je inštalácia Internet Explorera verzie 8 v prípade, že máte na svojom PC staršiu verziu m 

napr. 6,7 a pod. 
IE8-slovencina - je jazykový modul pre podporu slovenčiny pre Internet Explorer 8 
 

Na inštalačnom CD môže byť priložený aj samostatný súbor Infokat2.idf, čo je licenčný súbor Vami  
zakúpenej licencie ku programu. V takomto prípade budete musieť tento súbor ručne dokopírovať do adresára 
inštalácie programu Infokat Win 2.1, spravidla do C:\InfokatWin . Prípadne aj Infokan2.idf, čo je licenčný modul 
PNZ pre prípravu a spracovanie nájomných zmluv, pokiaľ máte aj tento zakúpený. 
 
Na CD môžu byť dodané aj iné adresáre a súbory, informácie ku nim budú vždy priložené formou textového 
súboru !CITAJ. 
 

V prípade, že je program zasielaný elektronickou poštou, mailom, súbor InfokatWin20Ins.exe je 
premenovaný na InfokatWin20Ins.eee, (alebo InfokatWin20InsRx.eee) kvôli blokovaniu posielania exe súborov 
elektronickou poštou. Po stiahnutí súboru tento pred inštaláciou premenujte na InfokatWin20Ins.exe. 
 
Postup inštalácie z inštalačného CD disku je uvedený v samostatnom dokumente InfokatWin20Instalacia.doc 
 
V podstate pozostáva zo spustenia inštalátora, nahratí licenčného súboru do adresára programu, nahratia 

údajov, ktoré získate z GKÚ, nastavenia konfigurácie programu. 

V prípade, že chcete využívať aj prehliadačku digitálnych máp, pred prvým spustením si ju nainštalujte a overte 
nastavenie konfigurácie, kde sa  program odkazuje na túto prehliadačku. 

 
B. PRVÉ SPUSTENIE PROGRAMU 
 
Postup pri prvom spustení programu je uvedený v samostatnom dokumente Infokat Win 2-Instalacia.doc 

 
 

C. IMPORT ÚDAJOV Z KATASTRA  
 
Postup pri importe údajov z katastra je uvedený v samostatnom dokumente Infokat Win 2-Instalacia.doc 

 
Import údajov z katastra je možný v dvoch formátoch : FÚVI a DBF. GKÚ Bratislava poskytuje hromadné 

údaje z katastra v jednotnom výmennom formáte FÚVI, aj DBF a digitálne mapy vo formáte VGI, preto 
predpokladajme možnosť importu FÚVI a VGI. 
 
V aktuálnej verzii je pre maximálne uľahčenie importu a spracovania údajov zapracovaná komplexná funkcia 
SPRIEVODCA IMPORTOM, INDEXÁCIOU A SPRACOVANÍM ÚDAJOV v zložke SERVIS.  Pomocou tejto funkcie 
Vám program zabezpečí takmer bezobslužné načítanie ZIP súboru, ktorý obdržíte z Geoportálu na vyžiadanie 
(a v ktorom sú zabalené všetky potrebné dáta ako súbory popisných údajov a grafických údajov), jeho 
spracovanie a preindexovanie databáz.  Stačí, ak si súbor z geoportálu uložíte do priečinku INFOKATW\ 
#DataGeoportál, (prípadne aj na iné miesto na Vašom PC) a spustíte funkciu.  
 
Zobrazí sa okno : 



 
 
Pozn. pre kompletné spracovanie potrebujete aj súbor IDE, ktorý Vám na požiadanie vygenerujem, 
a potrebujete ho pre spracovanie identifikácií medzi C a E parcelami, spravidla pre generovanie zostáv 
v extraviláne pre C parcely, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva. 
V prípade, že chcete spraviť import bez tohto súboru, nezaškrtávajte voľbu 

 
 
Po potvrdení program ponúkne výber súboru z geoportálu : 

 
 
Tam zvolíte svoj súbor dát, a potvrdíte.  
Ďalej už iba potvrdzujete proces spracovania. 
 
Po skončení importu už môžete s programom pracovať.  
 
Kompletný import a spracovanie môžete spraviť aj postupne , jednotlivé úkony, avšak jednoduchší je vyššie 
uvedený postup. 
 

 

Pred spustením funkcií v postupe ako na obrázku vyššie musíte ale nahrať požadované údajeo do priečinkov 

VSTUPFPU, VSTUPDBF, VSTUPVGI. 

 

 



D. INFORMÁCIE Z KATASTRA - PRÁCA 
 

Táto časť popisuje podrobne obsluhu programu INFOKAT. 
 

Základné aplikačné okno obsahuje hlavné menu v hornej časti, kde kliknutím na položku menu sa rozbalí 
roletové menu, a tak isto nástrojová tlačítková lišta pre rýchle spustenie. Oba spôsoby sú identické, roletové 
menu však obsahuje presnejší opis tej ktorej funkcie. 

 
 

 
Tlačítková lišta : 

 
 
 
 
Kliknutím na KÚ, alebo výberom ÚDAJE KATASTRA\Katastrálne územie, vyberiete katastrálne územie, ktoré 
chcete prezerať (ak ich máte viac). Výber je dvojklikom myši, alebo Enterom. 
Podmienkou však je, aby ste údaje o katastrálnych územiach mali zaevidované v číselníku katastrálnych území.  
Postup, ako zadať katastrálne územie do číselníka a importovanie údajov je v príručke Infokat Win 2-
Inštalácia.doc 
Ak máte viac kat.území, ale chcete, aby sa Vám pri spustení programu prioritne zobrazovalo Vami zvolené 
kat.územie, predvoľte si jeho kód cez Servis\Nastavenie konfigurácie. 
Výber katastrálneho územia vyzerá takto : 

 



 

1. C-Parcely 
 

Po kliknutí na CPA, resp. ÚDAJE KATASTRA\Parcely registra C sa Vám zobrazí nasledovné okno : 

 
 
 
Okno je rozdelené do troch častí:  

- prvá obsahuje zoznam všetkých parciel, v ktorom môžete listovať scrollbarom vpravo, kolieskom myši, 
alebo aj z klávesnice klávesami up, down, pg up, pg down... 

- druhá prostredná obsahuje už údaje viazané na záznam, na ktorom ste nastavení, resp. na ktorý 
kliknete myškou, teda pre konkrétnu parcelu sa zobrazí vlastník resp. vlastníci  tej parcely. 

- Tretia obsahuje tak isto údaje o stavbách naviazané na konkrétnu parcelu. 
 

Kliknutím na tlačítko hore   sa zoznam parciel rozbalí na celú plochu obrazovky, ak chcete 
prezerať väčší rozsah údajov 
 
V spodnej časti každého z troch okienok je scrollbar, ktorým môžete posúvať obsah okna vpravo, vľavo. Nie 
všetky údaje je totiž možné zobraziť súčasne na monitore. 
Všetky tabuľky obsahujú funkciu na automatické prispôsobenie obsahu, ak kliknete na hlavičku zvoleného poľa 
tak sa šírka stĺpca prispôsobí obsahu, opakovaným kliknutím sa spôsob zobrazenia mení. 
 
V pravej časti obrazovky je tlačítková lišta s funkciami : 

 
 
Prvý, posledný, vpred, a vzad pre posúvanie medzi položkami,  



 
Detail – aktuálne nevyužitý, do budúcna bude obsahovať podrobnejšie údaje o konkrétne zvolenej položke 
 
Hľadaj – umožňuje hľadať a triediť podľa vybraných kľúčov, pri parcele napr.  

 
 
Po zvolení hľadacieho kľúča sa program nastaví na túto položku a zároveň aj zotriedi podľa zvoleného poľa, 
stĺpca.  
Tip: ak nezadáte nič, tak sa zotriedi a nastaví na prvý záznam vo zvolenom zotriedení 
 
Filter – je univerzálny filter položiek umožňujúci veľa spôsobov filtrovania údajov. Umožňuje odfiltrovať 
a kombinovať filtrovanie podľa všetkých evidovaných položiek v databáze. Funkcia obsahuje komfortný 
management zvolených filtrov vrátane ich uloženia pre neskoršie použitie. 
Napríklad chcete odfiltrovať všetky parcely s druhom pozemku 2 – Orná pôda : 
 
Kliknem na Filter, zobrazí na okno : 

 
 
Kliknem na Výber zo zoznamu polí, zobrazí sa okno : 

 
 
Kliknem na KN_DRP, čo je druh pozemku, zobrazí sa okno s výberom logických podmienok, popisy sú zatiaľ 
v angličtine, ale v ďalšej verzii predpokladám ich preklad do slovenčiny 
 



 
 
Vyberiem voľbu rovná sa =, a zadám hodnotu, pre druh pozemku Orná pôda je to 2 

 
 
Zvolím Next, a zadám Ok 
 

 
 
Zobrazia sa odfiltrované údaje : 
 

 
 

Zrušiť filter je možné tlačítkom  
 
Filtračná podmienka však môže byť rôzne komplikovaná. 
 



Ak chcete filtračnú podmienku uložiť pre ďalšie použitie, vyberte Filter, Súbor, Nahraj dotaz do katalógu, 
a uložte si nastavené parametre. Neskôr sa ku nim dostanete cez Filter, VYMAŽ DOTAZ, Výber zo zoznamu 
dotazov. 
 
 

 
 
Výber – slúži na odfiltrovanie vybraných záznamov, ak kliknete ľavým tlačítkom myši na riadok parcely zo 
súčasne stlačenou klávesou CTRL, tak sa táto vyznačí žltou farbou. Takto môžete označiť ľubovoľný počet 
parciel, resp. pri všetkých funkciách stavieb, vlastníkov, atď. Po kliknutí na tlačítko Výber sa odfiltrujú na 
obrazovke iba tieto záznamy a viete ich prezerať, resp. generovať tlačovú zostavu. 
 
Výber-Vyp – zruší označenie vybraných záznamov a znova zobrazí všetky záznamy 
 
Editor – zatiaľ nieje funkčný, do budúcna sa počíta s pridaním funkcií pre evidovanie ďalších údajov ako napr. 
poznámky ku nehnuteľnosti, vlastníkovi, evidencie dane, a pod. 
 
Mapa – táto funkcia slúži pre otvorenie samostatného mapového okna a zobrazenie digitálnych katastrálnych 
máp.  Po stlačení Mapa tlačítka sa program opýta, či chcete otvoriť KN, alebo UO, alebo súčasne obe mapy : 
 

 
 
Implicitne sú zvolené obe, údaj zmeníte kliknutím na box. 
Zakliknutím na Vyfarbenie vybraných parciel sa vybrané parcely na mape farebne zvýraznia. 
 
Následne program skontroluje,či existuje predvolená prehliadačka digitálnych máp. 
V aktuálnej verzii program implicitne predpokladá, že sa bude využívať prehliadačka máp Misys View 
z produkcie firmy Gepro CZ, ktorú si môžete nainštalovať na nekomerčné účely za dodržania podmienok 
uvedených pri inštalácii tohto programu. 
 
Ak program existuje, tak ho spustí v samostatnom okne, pričom mu odovzdá zoznam súborov digitálnych máp, 
ktoré má otvoriť. 
Predpokladá sa, že v adresári VSTUPVGI sú nahraté digitálne mapy a to súbor KNxxxxxx.vgi a Uoxxxxxx.vgi, 
kdexxxxxx je číslo katastrálneho územia. 
Podľa čísla kat.územia otvorí príslušné katastrálne územie takto : 



 
  
Pripomínam informáciu, že MISYS View je produkt firmy Gepro, INFOKAT Win iba umožňuje jeho spustenie 
a načítanie zvolených máp.  
Použiť môžete akúkoľvek inú prehliadačku máp, ktorá dokáže otvoriť VGI súbory. 
Bližšie informácie ku obsluhe prehliadačky máp nájdete v návode ku tej ktorej  prehliadačke. 
 
Do budúcna sa predpokladá plná implementácia prehliadačky máp tak, že bude priamo súčasťou programu 
a umožní mnoho nových funkcionalít. 
 
Pozn. INFOKAT Win nekontroluje, či je mapové okno už otvorené, takže umožní jeho niekoľkonásobné 
otvorenie. 
 
Mapa-detail – výberom tejto funkcie sa Vám zobrazí mapové okno rovnako, ako pri predchádzajúcej funkcii 
s tým, že sa parcela, na ktorej ste aktuálne nastavení priamo zobrazí vo výreze okna.  To je zabezpečené 
prepojenie písomnej a grafickej časti. Opačné prepojenie zatiaľ nieje implementované, teda z mapky na zoznam 
parciel 

 
 
ukážka zobrazenia parcely z vyfarbením : 



 
 
Tlač – je funkcia na generovanie tlačových zostáv, po jej výbere sa zobrazia možnosti typov tlačových zostáv,  
v prípade C parciel je to iba jeden typ tlačovej zostavy. Následne program ponúkne možnosť iba pre 
prehliadanie, alebo prehliadanie aj tlač : 

 
 
Každá zostava sa uloží do adresára TLAC pod názvom uvedeným vo výberovom okne, a neskôr je možné ju 
znova zobraziť resp. vytlačiť. 
Po výbere sa zobrazí okno náhľadu tlačovej zostavy : 

 
 
Kliknutím na Tlač sa zobrazí výber parametrov tlače, pričom sa ponúka výber štandardne nainštalovanych 
tlačiarní v systéme, je možné zvoliť spôsob tlače, počet kópií, prípadne výber strán. 
 
VÝBER 
 
V zozname parciel je možné jednotlivé parcely vyberať a následne z nimi pracovať niekoľkými spôsobmi : 

- Kliknutím na požadovaný riadok v zozname ľavým tlačítkom myši pri stlačenej klávese CTRL 
- Kliknutím na medzerník na klávesnici 

Riadky farebne zvýraznené žltou farbou si následne odfiltrujeme kliknutím na tlačítko Výber 



 
 
Tieto parcely po výbere Mapa a zaškrtnutí Vyfarbenie vybraných parciel sa aj na mape farebne zvýraznia. 

 
 
Výber zrušíte kliknutím na Výber Vyp a Filter Vyp. 
 
Ďalej obrazovka obsahuje tieto tlačítka :  

 
 
LV – vygeneruje a zobrazí list vlastníctva pre nastavenú parcelu, resp. stavbu atď.  
XY – vypočíta a zobrazí súradnice polohy nastavenej parcely, stavby v súradniciach JTSK ako aj GPS, pričom 
v teréne potom túto parcelu na tejto súradnici nájdete 
MAPKA – volá webový portál MAPKA, pričom sa pozícia kurzora nastaví na pozíciu nastavenej parcely, takto 
získate rýchlo a jednoducho ďalší zdroj údajov v inom prevedení webovej služby 
GOOGLE – volá portál Google Maps, pričom rovnako sa pozícia kurzora nastaví cez GPS súradnice na polohu 
parcely, stavby a viete si pozrieť aj satelitný náhľad uvedenej parcely alebo pohľad cez Street view, ktorý 
poskytuje Google Maps portál 
 
 

2. E-Parcely 
Obsluha je v podstate identická ako pri C parcelách 
 

3. Stavby 
Obsluha je v podstate identická ako pri C parcelách 
 

4. Byty a priestory 



Obsluha je v podstate identická ako pri C parcelách 
 

5. Vlastníci, resp. Listy vlastníctva 
Funkcionalita je rovnaká teda VLA a LV je to isté. 
 
Okno pri vlastníkoch resp. listoch vlastníctva je rozdelené do 6 častí : 
 

 
 
V prvej časti sú vlastníci, v ďalších piatich ostatné údaje naviazané na vlastníka  teda nehnuteľnosti (parcely C, 
parcely E, stavby, byty a priestory) a právne vzťahy. 
Rovnako ako pri C parcelách je možné okno vlastníkov zobraziť na celú plochu obrazovky. 
 
Tlačítková lišta obsahuje navyše niektoré funkcie ako : 
 
Sumár –  vygeneruje a vypíše sumárnu výberu podľa druhov pozemku a podľa podielových výmer pre zadaného 
vlastníka, pričom vlastník je identifikovaný osobným číslom.  
Zostava vyzerá nasledovne : 

 
 
Okrem tohto základného sumáru program generuje ešte podrobnejší sumá cez voľby : 

 
 
Po tejto voľbe program navyše zobrazí aj detailnejšie informácie ku parcelám, stavbám aj s voliteľnými popisom 
spôsobu využitia : 



 
 
Osobné číslo je špeciálny identifikátor používaný len interne programom INFOKAT, pomocou ktorého sa 
stotožnia údaje identických vlastníkov evidovaných na viacerých listoch vlastníctva. Bližšie pri funkcii 
Servis\Označenie identických vlastníkov. 
 
Vzťah Zap/Vyp –  touto funkciou viete vypnúť previazanosť údajov na vlastníka, použiteľné pre prípad, ak 
nechcete vychádzať z okna vlastníci a pritom listovať medzi napr. všetkými parcelami C 
 
Edit OSC – funkcia pre dodatočnú editáciu osobného čísla, manuálne, ak viete identifikovať, že vlastník 
s rôznym osobným číslom je ten istý. Používajte s rozvahou, nakoľko bez rodného čísla nemáte istotu že vlastník 
s rovnakým menom, a adresou je ten istý. Potrebujete minimálne dátum narodenia pre stotožnenie 
 
CICA – prepojenie na údaje z katastrálneho portálu, resp. presnejšie služby www.cica.gku.sk, kliknutím na toto 
tlačítko sa Vám zobrazí list vlastníctva priamo z databázy katastrálneho portálu, kde je aktualizácia každých 24 
hodín. Takto si môžete previť aktuálnosť a platnosť údajov na liste vlastníctva aj keď nemáte naimportované 
aktuálne údaje z www.gku.sk, resp. www.geoportal.sk. Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. 

 
 
Servis – Servisné funkcie , v aktuálnej verzii je možné označiť identických vlastníkov osobným číslom, teda 
stotožniť rovnakých vlastníkov pod jedno osobné číslo a tak uľahčiť sumarizáciu pre vybraného vlastníka,  
prípadne zrušiť osobné čísla: 

  
 
Infokat Win pri spracovaní identických vlastníkov porovnáva meno, priezvisko, adresu, a dátum narodenia. 
V prípade že sú identické, vlastníka označí rovnakým osobným číslom.  
Ak je akýkoľvek minimálny rozdiel v písaní adresy , čiarka, bodka, medzera, vlastníkov nestotožní. 
To je možné manuálne. 
 

http://www.cica.gku.sk/
http://www.gku.sk/
http://www.geoportal.sk/


V prípade záujmu môžem funkciu stotožnenia zdokonaliť, doplniť „inteligentnejšie“ porovnávanie, avšak 
s vyšším rizikom, že označíte jedným osobným číslom rozdielnych vlastníkov. 
 
Tlač – je rozšírená o viac typov tlačových zostáv : 

 
  
Výpis listu vlastníctva je klasický výpis kompletného listu vlastníctva. V aktuálnej verzii Infokat Win 2.1 bez 
možnosti výberovej tlače. Táto funkcionalita bude dostupná až v ďalšej aktualizácii 
Súpisy sú dostatočne popísané, aký obsah majú. 
 
List vlastníctva je možné vygenerovať a vytlačiť aj pomocou tlačítok nad zoznamom LV : 

 
Pričom :  
LV – je zjednodušený interný formát listu vlastníctva bez možnosti výberu, ktoré objekty na LV je potrebné 
vytlačiť 
LV – ÚGKK – je formát podobný oficiálnemu výpisu Listu vlastníctva, avšak NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
!. Navyše pri tejto voĺbe je možné vyberať objekty pre tlač teda parcely, stavby, byty, právne vzťahy 
a vygenerovať čiastočný list vlastníctva. 
Výber je pritom jednoduchý a prehľadný : 

 
 

 
 
Jednotlivé parcely, stavby,.. je možné vyberať jednoducho kliknutím, opakované kliknutie objekt odznačí. 
 
Následne sa vytvorí list vlastníctva : 



 
 

6. IDENTIFIKÁCIE 
 

Táto funkcionalita je určená primárne pre komplexné prehľady vlastníctva poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov za účelom zisťovania vlastníctva pozemkov pre prípravu nájomných zmluv. 
Vzhľadom na široké možnosti je to využiteľné aj pre daňové účely, analýzy a podobne. 
 
UPOZORNENIE : táto funkcionalita vyžaduje špeciálny súbor identifikácií *.IDE. Bližšie informácie o vytvorení 
a dodaní tohto súboru Vám zašlem na požiadanie. Podmienkou bude dodanie digitálnych máp vo formáte 
VGI na spracovanie, pričom musia byť k dispozícii súbory KN aj UO, teda musí v danom katastrálnom území 
vyhlásená vektorová mapa KN ako aj vektorová mapa určeného operátu. 
 
Pre využívanie tejto funkcie musíte vykonať niekoľko úkonov : 

1. Do adresára VSTUPFPU nahrajte *.IDE súbor, spomínaný vyššie 
2. Cez Servis, import údajov identifikácií spustite import údajov z tohto súboru 
3. Cez Servis, indexácia údajových databáz preindexujte databázy 
4. Spustite funkciu IDE, Identifikácie, pričom sa Vám zobrazí zoznam identifikácií ešte bez napojenia na 

údajové databázy :  

 
 
Databáza obsahuje parcely registra C-KN, ktoré nie sú na liste vlastníctva (spravidla), a ku nim 
zodpovedajúce parcely registra E-KN. Laicky povedané pod každou C-KN parcelou, ktorá nemá 
evidovaný list vlastníctva, ležia E-UO parcely, resp. ňou prechádzajú. 
 
Jedná sa spravidla o parcely v extraviláne, veľké hony obhospodarované poľnohospodármi, ku ktorým 
sa vzťahuje množstvo vlastníckych vzťahov 



 
5. Spustite funkciu Spracovanie\1.etapa – Kontrola existencie C a E parciel v ISKN,  

 
 

6. Následne aj funkciu Spracovanie\2.etapa – Zistenie informácií z ISKN a zápis do IDF databázy. 
 

7. Týmto je spracovanie ukončené a údaje môžete využívať. V tabuľke identifikácií sa zobrazia kompletné 
vlastnícke vzťahy, v ktorých viete listovať, hľadať, triediť, tlačiť rôzne tlačové zostavy pre zadanú  
parcelu CKN, EKN, vlastníka , sumarizovať a podobne. 
Podrobný popis by si vyžadoval samostatný manuál, v prípade záujmu Vám zašlem podrobnejšie 

informácie. 

 

8. Jednoduchšie môžete využiť sprievodcu importom v skupine funkcií Servis, kde sa tieto kroky vykonajú 

automaticky vrátane indexácie a spracovania. Bližšie v príručke Inštalácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    



 
                                                                                                                
V nástrojovej lište vpravo sú niektoré nové nástroje ako : 
Filter CPA – rýchle odfiltrovanie údajov pre zadanú parcelu C KN 
Filter EPA – rýchle odfiltrovanie údajov pre zadanú parcelu E UO 
Filter UNI – univerzálny filter taký ako v predchádzajúcich funkciách 
FilterVYP -  zrušenie filtra 
 
Program ponúka tlačové zostavy : 

  
       
Prvá vygeneruje iba zostavu parciel 
Druhá aj s vlastníkmi 
Tretia si vyžiada číslo C KN parcely, honu, ktorý chcete analyzovať 
Štvrtá navyše aj parcelu E UO 
Piata umožní zadať meno vlastníka a údaje zosumarizuje len pre tohto vlastníka. 
 
Hlavným účelom týchto funkcií je zistiť a zobraziť vlastníctvo konkrétneho vlastníka vo vyjadrení podielovej 
výmery, teda zosumarizovanie výmer na rôznych listoch vlastníctva v jeho podieloch a zobrazení sumárnych 
hodnôt podľa druhov pozemku. 
 
V prípade poľnohospodárskych subjektov je to vytvorenie podkladu pre spracovanie nájomných zmluv ku 
pozemku, ktorý chcú užívať. 
Príklad takejto zostavy pre vlastníka je tu : 
 
 
 



 
 
EXPORT :  
V programe je implementovaná aj funkcia pre export zobrazených výsledkov spracovania do tabuľky vo formáte 
Excel a použitie napr. pre ďalšie spracovanie, výpočty, generovanie vlastných reportov. 
Program dokáže generovať tabuľku takto : 

 
 
Vyskúšajte aj ďalšie možnosti programu napr. typové filtre pre zvolenú parcelu, druh pozemku atď.  

Napr. Filter TYP,  



 
E. OSTATNÉ FUNKCIE 
 
V roletovom menu sú dostupné ďalšie pomocné funkcie ako : 
ZOSTAVY – slúži na neskoršie zobrazenie vygenerovaných a uložených tlačových zostáv. Primárne program 
vytvára PRN súbory, ale dokáže prehliadať aj obyčajné textové ASCII súbory napr. zo staršej DOS verzie 
programu 
 
ČÍSELNÍKY – slúži na prehliadanie číselníkov používaných v programe a aktualizáciu vlastného registra 
spravovaných kat.území 
 
SERVIS – všetky servisné funkcie súvisiace s inštaláciou, importom, nastavením prístupových práv a pod. 

 
 

        
Help – pomocník, obsahuje návod na inštaláciu a návod na používanie programu 
Indexácia číselníkov – pri bežnom používaní nieje potrebné spúšťať, v prípade nekorektného správania resp.  

havárie PC odporúčam preindexovať                          
Príjem popisných údajov katastra formát FÚVI – popísané v inštalácii, import súboru s príponou FPU 
Príjem popisných údajov katastra formát DBF  – popísané v inštalácii, import súboru s príponami DBF a FPT 
Príjem identifikácií parciel IDE – popísané vyššie, podmienkou je, že máte k dispozícii špeciálny IDE súbor, ktorý  

Vám dodám na vyžiadanie ja  
Príjem grafických údajov katastra – digitálnych máp VGI – popísané v inštalácii, import digitálnych máp  

s príponou VGI, je nevyhnutný pre zabezpečenie zobrazovania máp a prepojenia s písomnými údajmi 
Indexácia všetkých údajových databáz – potrebné spustiť vždy po jednotlivom importe údajov 
 
Sprievodca importom, indexáciou a spracovaním všetkých údajov – TOTO odporúčam využívať prioritne,  

zabezpečí Vám kompletné spracovanie údajov v správnom postupe !!! 
Archivácia naimportovaných údajov  - slúži pre uloženie aktuálne naimportovaných údajov do archívu pre ich 
neskoršie použitie . Odporúčam toto spraviť hneď po importe aktualizovaných údajov. Neskôr tieto údaje 
môžete použiť pre vyhodnotenie zmien, ktoré nastali od posledného importu (zmeny údajov katastra, 
novozaložení vlastníci, parcely, lv, zmenené údaje, zrušené údaje.). Popis vyhodnotenia zmien je v ďalšej časti. 
Export popisných údajov katastra do formátu DBF Wiskn – slúži pre prepojenie s inými aplikáciami , ktoré  

pripravujem do budúcna,  
Nastavenie konfigurácie programu – nastavuje sa po inštalácii, resp. je možné aj neskôr zmeniť, ak by bol 
problém, napr. pri presune programu do iného adresára, odporúčam zmazať INFOKAT.CFG súbor a nastaviť 
znova správne parametre,  
Prístupové práva užívateľov  - bude popísaný v nasledujúcom bloku  
              
  
F. PRÍSTUPOVÉ PRÁVA UŽÍVATEĽOV 
 
Z pohľadu ochrany osobných údajov bol program Infokat Win doplnený o vlastný systém prístupových práv , 
ktorý dovoľuje využívať program a dáta iba oprávneným užívateľom. 
 
Po inštalácii je systém ochrany vyradený, program žiada síce meno ID a heslo, ale pustí do programu bez jeho 
vyplnenia. 
 
Pri spustení funkcie Nastavenie konfigurácie si v prvom rade zvoľte Servisné heslo správcu. 



 
 
To Vám zabezpečí, že do nastavenia konfigurácie ako aj do nastavenia prístupových práv sa dostane iba 
oprávnený užívateľ. 
 
Následne zvolte funkciu Prístupové práva uživateľov, program si vyžiada servisné heslo správcu, ktoré ste si 
zadali a zobrazí Vám okno prístupových práv : 

 
 
Nový prístup pridáte cez Pridaj, a vyplnte potrebné údaje : 
Poradové číslo je len interný údaj, môžete ale nemusíte zadávať 
Kód užívateľa zadajte číselný kód, pomocou ktorého sa užívateľ bude prihlasovať do programu 
Meno používateľa je informatívny údaj, slúži na identifikovanie prístupu. 
Heslo užívateľa – zadajte heslo, ktoré bude určené užívateľovi, uložené bude v zašifrovanej podobe, pri 
zadávaní sa nezobrazí, správu nad heslami máte iba Vy ako správca,  v nasledujúcej verzii plánujem rozšírenie 
zabezpečenia pre vyššiu bezpečnosť pred neoprávneným prístupom 
Boxy pre povolenie editácie, tlače, sprac.dát, a admin sú pripravené do ďalšej verzie, kde bude možné tieto 
funkcie užívateľovi zakázať, alebo povoliť, v aktuálnej verzii je prístup bez obmedzenia 
 
Uložte údaje a vyskúšajte prihlásenie. 
 
G. POROVNANIE AKTUÁLNYCH ÚDAJOV Z ARCHÍVOM 

 
Táto funkcionalita slúži pre vyhodnotenie zmien ktoré nastali od predchádzajúcej aktualizácie údajov. 

Podmienkou je, aby ste mali staršie údaje archivované.  
Odporúčam tento postup : 
 
- Po inštalácii programu naimportujte údaje 
- Pri ďalšej aktualizácii údajov si doterajšie archivujte pomocou funkcie Archivácia naimportovaných 

údajov, pričom je predvolený adresár C: \ INFOKATW\ARCHIV, a zadávate adresár najlepšie podľa 
dátumu aktuálnosti práve nahratých údajov 

- Po archivácii si naimportujte nové údaje 
 
Následne , ak chcete vyhodnotiť, aké zmeny nastali od posledného importu, tak cez KATASTER\Načítanie 
archívnych dát pre porovnanie s aktuálnymi dátami nastavte cestu do archívneho adresára 



 
 

Po spustení práce z programom, napr. pre C Parcely sa Vám zobrazia nové tlačítka  

 
 
Kliknutím na + Archív sa zobrazia parcely v dvoch oknách, horné sú aktuálne nahraté údaje, dolné sú 
archívne údaje. 
Kliknutím na Porovnaj sa údaje porovnajú a vyhodnotia zmeny. 
Zmeny sú farebne zvýraznené , pričom : 

        ZELENÁ v aktuálnych dátach znamená NOVOZALOŽENÉ ÚDAJE 
ORANŽOVÁ v aktuálnych aj archívnych dátach znamená ZMENENÉ ÚDAJE, tj. niektorý z údajov parcely bol  
Zmenený 
ČERVENÁ v archívnych dátach znamená, že údaje boli ZRUŠENÉ, a v novom stave už niesú. 
 

 
 
Kliknutím na Len zmeny sa Vám odfiltrujú iba novozaložené, zmenené a zrušené údaje pre ich  
jednoduchšiu identifikáciu 

   
  

Táto funkcia pracuje identicky pre E Parcely, Stavby, Vlastníkov.  
Byty nie sú riešené, nakoľko program je určený hlavne pre obce, a vyhodnotenie zmien v priestoroch je 
komplikovanejšie . 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. Ukážky prepojení s inými Webovými portálmi  
 

1. CICA – Cadastral Information Correctly Applied – je portál, ktorý Vám podobne ako www.katasterportal.sk 
umožní vyhľadať a zobraziť údaje o parcelách, vlastníkoch, stavbách a podobne, ale o čosi rýchlejšie a 
jednoduchšie.  
INFOKAT Win 2.1 využíva tento portál pre priame zobrazenie listu vlastníctva (tlačítko CICA pri prehliadaní 
vlastníkov) pričom je na tento portál priamo naviazaný. Údaje z CICA sú aktualizované každých cca 24hodín  
 

 
2. MAPKA – rovnako ako CICA ale zobrazí mapy katastra vrátane ďalších podrobných údajov.  
 

 



 
3. WWW.VELEKTRONIC.SK – je priamy odkaz na moju WEB stránku. Tu nájdete aktualizované informácie o 
programe, nových verziách, úpravách, diskuziu, prípadne aj o možnosti stiahnutia update . V blízkej budúcnosti 
tu nájdete aj odkaz na aktualizáciu verzie, prípadne webové služby. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Želám Vám príjemnú prácu s programom. 
 
V prípade akýchkoľvek problémov ma kontaktujte na : 
 
Adresa:           Ing. Viktor Lajterčuk 

 P.Jilemnického 1, 071 01 Michalovce 
 
Internet : WWW.VELEKTRONIC.SK 
e/mail :  VELEKTRONIC@GMAIL.COM 
 
Mobil               :  0905/102124 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmeny , nové funkcie vo verzii 2.0 R11 : 
 

1. Doplnenie nových funkcií pre vyhodnotenie zmien v katastri za určité časové obdobie 
 
V prípade, že pred načítaním nových údajov (naimportovaním po vyžiadaní nových údajov z Geoportálu) si 
pôvodné údaje uložíte (napr. Zo stavom ku 1.1. predchádzajúceho roku) máte možnosť si porovnať, aké zmeny 
za dané obdobie (napr. posledný rok) v katastri nastali. 
 

Na toto slúži jednak nová funkcia prístupná cez položku hlavného menu  
Ktorá po spustení vyhodnotí zmeny kompletne pre všetky údajové súbory C parcely, E parcely, Stavby 
a Vlastníci a vyexportuje ich do protokolov vo forme Excel XLX súborov: 
Zmeny sú pritom popísané podľa druhu napr. pri zmenách parciel : 

 
 
Kde je vidno, ktoré parcely napríklad boli zrušené a nahradené novými pri geometrickom pláne, alebo u ktorých 
bola zmena druhupozemku, výmery, listu vlastníctva a podobne. 
 
Pri vstupe priamo do C parciel a voľbe + Archív sa tiež údaje zobrazia takto : 

 
Čo je popísané v predchádzajúcej časti manuálu. 
 
Rovnako je možné zobraziť zmeny pre e parcely, stavby a hlavne vlastníkov resp. listy vlastníctva : 
 
POZOR, pred spustením ANALÝZY musíte otvoriť uložený archív dát cez funkciu : 
 
 
 

 



2. Bola upravená, zjednodušená funkcia pre ukladanie údajov pôvodných pred importom nových do 
archívu 
 

3. Boli upravené / opravené menšie nedostatky so zobrazovaním tabuliek, a ich popisov, ovládacích 
tlačitok , riadkov tabuliek v závislosti od nastavenia rozlíšenia obrazovky konkrétneho počítača, na 
ktorom je program spustený. 
Napr. informácia FILTROVANÉ  sa už zobrazuje korektne. 
 
Tak isto sa zmenila výška riadkov s údajmi pre lepšie zobrazenie na notebookoch z menším rozlíšením 
 
 

 
H. NOVÉ FUNKCIE vo verzii 2.1 R13 
 
 

1. Analýzy parciel podľa typu vlastníka, veľkosti podielu, správcu a ďalších kritérií 
 

Funkcie slúžia na možnosť hromadného prelustrovania celého katastrálneho územia a analýzu 
pozemkov podľa týchto kritérií : 

o Druh vlastníka : či je to :  

• Obec 

• Slovenská Republika 

• Slovenský pozemkový fond zapísaný ako vlastník 

• Neznámy vlastník (u ktorého nepoznáme ani meno) ďalej len NV 

• Známy vlastník s neznámym pobytom (u ktorého poznáme meno ale 
nemáme identifikátor ani adresu) ďalej len NP 

o  Veľkosť  podielu : či má podiel : 

• Podiel v celku tj. 1/1 

• Podiel väčší ako ½ 

• Podiel menší ako ½ 

• Podiel nulový 
o  Správcu, ak sa jedná o majetok štátu, alebo NV alebo NP 

• Napr. Slovenský pozemkový fond s IČO 17335345 

• Lesy SR 

• Iný správca, napr.samosprávny kraj a pod. 
 
Podľa týchto kritérií a s možnosťou pridania ďalších je možné parcely farebne označiť a zobraziť prípadne 
vytlačiť ako tlačové zostavy zoznamu parciel , prípadne exportovať do Excelu 
 
Postup pri spracovaní : 
 
- Predpokladáme, že údaje máte naimportované vrátane identifikácií , tj. Pod tlačítkom IDE máte 

nahraté údaje 
- Zvoľte funkciu ANALÝZY  

 
- A pre začiatok položku E-Analýza identifikácií parciel podľa typu.... 
- Spustí sa spracovanie dát, po ktorom budete mať v databáze identifikácií parciel automatizovane 

priradené jednotlivé kódy pre generovanie tlačových zostáv a mapových výstupov : 
- Po spracovaní kliknite na IDE – IDENTIFIKÁCIE , a zvoľte MAPA, pričom sa Vám zobrazí ponuka : 

 
 
 



 
 

- Vyznačte Vyfarbenie vybraných parciel a farbou podľa typu vlastníka : 

 
- Po potvrdení sa Vám zobrazí takáto mapa : 

 
Alebo v detaile takto : 



 
 

- Na príklade sú parcely ktoré sú vo vlastníctve Obce v celku fialovou, vo vlastníctve Obce ale v podiele 
fialovou šrafovanou, Slovenskej republiky v celku oranžovo žltou, vo vlastníctve SR ale v podiele 
oranžovo žltou šrafovanou, a pozemky vlastníkov s neznámym pobytom modrou. 

- Podobne je možné zvoliť aj rôzne iné kombinácie priradenia farieb, čo je popísané nižšie. 
 

Zoznam farieb nájdete napríklad tu : 

 
 
- Ak chcete zmeniť kritéria ako farebne odlíšiť parcely, upravte si číselník filtrov a farieb ktorý nájdete 

v ANALÝZY\D-Číselníky filtrov a farieb. Kde sú ku jednotlivým kódom priradené napr. takto : 
 



 
 

- Jednotlivé filtre môžete aktivovať alebo deaktivovať,  
- Aby sa priradenie farieb prejavilo, po úprave číselníka spustite znova túto funkciu : 

-  
A to buď v menu cez ANALÝZY, alebo priamo v IDE identifikáciách pod tlačítkom Analýzy 
 
 

- Popis kódov, tj. Čo znamená TVLA, VPOD, SPRICO atď. nájdete ak v prehľade IDE zvolíte funkciu Filter 

UNI  
Následne vyberiete Výber zo zoznamu polí : 

 
A zobrazí sa Vám zoznam dostupných polí, ktoré môžete zadávať v Číselníku filtrov a farieb : 



 
 

- Tu je iba základný zoznam polí, ktoré sú využité pre základné predvolené nastavenie v číselníku filtrov 
a farieb : 
TVLA :  

o  0 nezaradené 
o  1 fyzická osoba – nevyužíva sa 
o  2  firma, právnická osoba – nevyužíva sa 
o  3 OBEC 
o  4 SR 
o  5 SPF ako Vlastník 
o  6 SPF ako Správca 
o  7 Neznámy vlastník 
o  8 Známy vlastník s neznámym pobytom 
o  9  rezerva 

  
TVLA2 : 

o  0 nezaradené 
o  9 pozemok je v spoluvlastníctve Obce, a SR, resp. SPF 

 
SPRICO : 

o  IČO správcu ku pozemku 
 

VPOD : 
o  0  Vlastníctvo v podiele 0/0 
o  1 Vlastníctvo v podiele menej ako 1/2 
o  2 Vlastníctvo v podiele viac ako 1/2 
o  3 Vlastníctvo v podiele 1/1 

 
FP : 

o  Kód farby plochy podľa vyššie uvedeného zoznamu pre zobrazenie na mape 
 



VPOD0 až VPOD9 
o  tieto pomocné polia obsahujú zosumarizovaný podiel jednotlivých podielov vlastníkov 

v rámci LV, tj. VPOD3 zodpovedá podielu pozemkov v majetku Obce 
 
 

Vzhľadom na to, že systém je pomerne komplikovaný, v prípade nejasností neváhajte kontaktovať 
autora programu pre vysvetlenie ako systém funguje, resp. ako je potrebné systém nastaviť aby ste 
dostali požadované výstupy 
  

2.  V súvislosti s vyššie uvedeným sú do programu pridané nové typy tlačových zostáv : 
 

 
 
Kde si môžete vygenerovať požadované tlačové zostavy a získať podrobnejší prehľad ku tomu, čo je zobrazené 
na mape. 
Každá zostava obsahuje aj štatistiku v sumarizovaní podľa spočítaných podielov. 
 
!!! UPOZORNENIE !!! :  
Sumarizácia výmer podĺa typu vlastníkov je orientačná , pretože program vyhodnocuje parcely podľa toho, aké 
typy vlastníkov nájde na LV, tj. Ak nájde Obec x , ale sú tam aj iní vlastníci v podiele, vyhodnotí to ako pozemok 
v spoluvlastníctve obce.  Podobne SR, SPF atď. 
 
Zostavy sú určené pre orientačný prehľad kvôli rôznym projektom, či už jednoduchých pozemkových úprav, 
pozemkových úprav, nového mapovania, územným plánom a podobne. 
 
 

3. Upravené tlačové zostavy pre sumarizáciu parciel a výmer s prepočtom na vlastnícke podiely a ďalšie 
zostavy 

 
- Je upravené formátovanie pre lepšie využitie papiera pri tlači vylúčením tlače nepotrebných údajov 

a prehľadnejšie zobrazenie sumáru 
- Doplnená možnosť generovania zostavy Sumár vlastníka  s odfiltrovaním iba parciel v intraviláne, 

extraviláne, alebo tlač pre celé katastrálne územie 
 

 
 
 
 
 
 



I. NOVÉ FUNKCIE vo verzii 2.1 R50 
 
NÁJOMNÉ VZŤAHY K POZEMKOM  
 
Od verzie 2.1 R50 distribuovanej od 6.7.2021 sú v programe k dispozícii nové, sofistikované funkcie, ktoré 
analyzujú nájomné vzťahy k pozemkom podľa údajov evidovaných na listoch vlastníctva a na základe získaných 
dát následne umožňujú s týmito údajmi pracovať.  
Základnými výstupmi je zobrazenie značiek pri parcelách, ktoré sú v nájme, možnosť odfiltrovania parciel 
v nájme, zobrazenie na mape farebne odlíšené vrátane odlíšenia podľa nájomcu, sumarizácia parciel pre 
nájomcov, upravená sumarizácia vlastníka s prepočtom na podiely vlastníka a podľa druhov pozemkov 
s možnosťou vyňatia parciel, ktoré sú v nájme a mnoho ďalších možností. 
 

I.1. Inštalácia aktualizovanej verzie 
 
V prípade, že inštalujete program Infokat Win prvýkrát, inštalujte ho klasicky, podľa predvolených 
parametrov, prípadne tento Vám nainštalujem na diaľku v rámci technickej podpory a zaškolím ku 
funkciám 
V prípade, že program už máte v staršej verzii nainštalovaný, nainštalujte aktualizáciu / upgrade, tj. modul 
Infokat Win upgrade na verziu 2.1 R50. Prípadne nahrajte manuálne všetky súbory dodané pre upgrade na 
verziu 2.1 R50 alebo vyššiu 
 
I.2. Postup spracovania analýz nájomných vzťahov k pozemkom 
 
Vzhľadom na to, že nová verzia využíva upravené štruktúry databáz, niektoré funkcie Vás upozornia, že sa 
bude upravovať štruktúra databáz a indexovať. To platí, že už máte naimportované staršie údaje. 
Po importe katastrálnych údajov podľa postupu uvedeného v základnom postupe pre nájmy spustite 
funkcie : 
 
N-Analýza nájomných vzťahov – pre blok IDE 
O-Analýza nájomných vzťahov – pre blok VLA 
  

 
 
Odporúčam Vám spustiť aj F-Analýza identifikácií parciel podľa typu vlastníka, pokiaľ som Vám nedodal pri 
zaslaní programu už stav dát vrátane tejto analýzy 
 
Po spracovaní , ktoré môže trvať od pár minút po pár desiatok minút v závislosti od veľkosti katastrálneho 
územia môžete začať využívať nové funkcie.  
 
Pozn. proces analýzy je náročný na zložité vyhodnocovanie zápisov právnych vzťahov na listoch vlastníctva , 
z ktorých program vyhľadáva údaje o nájomcoch, o konkrétnych vlastníkoch, s ktorými títo nájomcovia 
majú uzatvorené nájomné vzťahy a tiež o konkrétnych parcelách, na ktoré sa tieto nájomné vzťahy 
vzťahujú. Zároveň sa pre vlastníkov a parcely vyznačujú značky o nájme, konkrétnych nájomcoch, 
priradenie rozlišovacích kódov farieb a ďalšie dôležité dáta pre neskoršie spracovanie. 
 
Vzhľadom na rôznorodosť zápisov textových poznámok na listoch vlastníctva nie je technicky možné 
zabezpečiť 100% bezchybnosť vyhodnotených údajov, takže sa môže stať, že sa nájom vyznačí aj na 
vlastníkov, parcely, na ktoré nájom zapísaný nie je . Odhad chybovosti je cca 1-5%.  Ale aj tak táto analýza 
poskytne veľmi cenné údaje, ktoré by ste klasickým manuálnym spôsobom zisťovali veľmi ťažko a hlavne by 
si to vyžiadalo množstvo hodín . Program Vám takto ušetrí mnoho práce a zobrazí cenné dáta takmer na 
jedno kliknutie. 
 



I.3. Zobrazenie v prehliadačoch / browseroch  
 
Po spracovaní sa k parcelám C KN, E KN, Vlastníkom a tiež v identifikáciách C a E parciel vyznačia rôzne 
kódy a značky z ktorých potom viete vyčítať informácie ku nájmom. 
 
Napríklad v prehliadači C KN parciel : 

 
 
Sa pri parcelách v prvých dvoch stĺpcoch zobrazia značky, v rôznych farbách. Po nastavení kurzora na „NJ“ 
v hlavičke tabuľky sa zobrazia vysvetlivky 

 
Teda prvý stĺpcec udáva, že práve na túto parcelu je na liste vlastníctva nájomný vzťah. 
Druhý stĺpec udáva informáciu, že nájom je na danom liste vlastníctva pre všetky parcely na tomto LV 
 
Informácia sa čerpá z poznámky/právneho vzťahu, napr. ak je napísané že „K vlastníkovi xxx je nájomný 
vzťah k parcele 4085“,  alebo „... je nájomný vzťah k všetkym parcelám“ 
 
Ak posuniete tabuľku parciel doľava, na konci posledné sĺpce vpravo zobrazujú ďalšie údaje : 
 
 

 
 
NJICO1 až NJICO4 sú identifikátory IČO konkrétnych nájomcov  s ktorými je nájomný vzťah. 4 stĺpce preto, 
že môže nastať prípad, ak ku parcele je viacero nájomcov, napr. na časť výmery, diel a podobne 
 
V hornej časti sú dve tlačítka : 
 

 
 
Prvé odfiltruje len parcely s nájomnými vzťahmi 
Druhé zasa zobrazí nájomcov v katastrálnom území, ktoré program zistil pri analýzach. Zároveň je tam aj 
vzorka farebnej výplne, ktorou sa vyznačia parcely na mape pre každého nájomcu zvlášť. 

 



 
V prípade, že program zistí viac ako jedného nájomcu ku parcele, tak sa parcely na mape vyznačia 
osobitnou rozlišovacou farbou s kódom 150 

 
  

I.4. Zobrazenie pozemkov v nájme na mape 
 

Ak chcete zobraziť parcely na mape vrátane vyznačenia tých, ktoré sú v nájme, tak kliknite na tlačítko 
MAPA v pravej časti nástrojovej lišty : 

 
 
A zaškrtnite voľbu Vyfarbenie vybraných parciel  a Farbou podľa nájomcu 
 
Následne sa zobrazí mapa, kde budú pozemky farebne vyznačené napríklad takto : 

 
 
Rovnako postupujete pri zobrazení pri E parcelách. 
 
I.5. Zobrazenie pozemov v nájme spoločne C aj E v sútlači 

 
Ak chcete zobraziť pozemky C aj E naraz na mape s vyznačenými nájomcami, spravíte to jednoducho, 
v hlavnom okne menu kliknite na tlačítko MAPA 

 
 
Zašktrnite podľa vzoru a zobrazí sa mapa C a E parciel s farebným rozlíšením parciel podľa nájomcov 
pre C aj E parcely : 



 
 
 

I.6. Vlastníci/Listy vlastníctva a informácia o nájomcoch  
 
Pri voľbe funkcie VLA, alebo LV  máte ďalšie informácie :  

 
 
V ľavej časti sú značky, ktoré hovoria o tom že :  
- Na liste vlastníctva sa vyskytuje nejaký nájomca 
- Nájomca má nájomný vzťah zapísaný v poznámke a existuje aj informácia o počte nájomcov na tomto 

LV 
- Na konkrétneho vlastníka na LV, teda konkrétne poradové číslo spoluvlastníka je nájomný vzťah 
- Nájomný vzťah je ku všetkým parcelám na tomto LV 
Nižšie pri parcelách sú to už rovnaké kódy ako pri C a E parcelách : 

 
 
I.7. Sumarizácia pozemkov vlastníka s ohľadom na nájom k pozemkom 
 
Funkcia Sumár vlastníka a Sumár vlastníka Hromadne 

 
Je upravená tak, źe je možné zo sumarizácie vylúčiť parcely ktoré sú v nájme.  
Takto nedôjde ku dvojitému zdaneniu, teda ak na pozemok je nájom, daň platí nájomca,(ak má nájom 
zapísaný v katastri na LV) inak vlastník. 
Toto je možné nastaviť : 



 
 
Tj. Spracovať parcely všetky, len v nájme, mimo nájmu. 
 
Zároveň som tam pridal možnosť sumarizácie bez tlače stavieb, čo v niektorých prípadoch je možné využiť. 
 
 
I.8. NÁJOMCOVIA 
 
Osobitný prehľad o nájomcoch získate kliknutím na NAJ. Tu sa zobrazia všetci nájomcovia v katastrálnom 
území, resp. všetky listy vlastníctva, kde sú zapísaní ale ešte bez ohľadu na to, či v skutočnosti majú aj 
zapísané nejaké nájomné zmluvy k vlastníkom. 
 

 
 
Je treba poznamenať že  nájomný vzťah program vyhodnotí ako nájom iba vtedy, ak je zapísaný 
v poznámke pri nájomcovi. Ak je napr. nájomná zmluva zapísaná ako titul nadobudnutia pri vlastníkovi, ale 
pri nájomcovi poznámka o nájme chýba, takýto prípad sa ako nájom nevyhodnotí, pretože z titulu 
nadobudnutia sa nedá vyhodnotiť o ktorého konkrétneho nájomcu sa jedná. 
 
I.9. Sumár nájomcu 
 
Ak chcete vyhodnotiť sumárne pre konkrétneho nájomcu ku ktorým parcelám a listom vlastníctva má 
nájomné vzťahy, toto spravíte jedným klikom : 



 

 
 
Tj. zvoľte Len v nájme a bez stavieb, aby sa Vám na výpise zbytočne nezobrazovali. 
 
Následne sa Vám zobrazí takáto tlačová zostava, ktorá veľa napovie : 
 

 
 
Obsahuje totiž informáciu o všetkých LV kde má nájom a všetky parcely ku ktorým sa nájom vzťahuje. 
 
Neobsahuje informáciu o výmerách, pretože tie sú podielové a závisia od podielov vlastníkov s ktorými má 
uzatvorené nájomné zmluvy.  
Ak bude požiadavka o výpis aj tejto informácie, pokúsim sa do budúcej verzie dopracovať aj túto 
funkcionalitu. 
 
I.10. Identifikácie C a E parciel a nájom 

 
Funguje na obdobnom princípe, pričom tu sa vyhodnocujú nájomné vzťahy vrátane inforácie 
o identifikáciách C a E parciel. Keďže tu je to zložitejšie (parcely E sú rozsekané podľa toho, ako 
prechádzajú cez viaceré C parcely, resp. opačne ) , a vyhodnocuje sa list vlastníctva k C parcelám aj E 
parcelám, výsledky oproti VLA/LV sa môžu jemne líšiť. 

 
 
Vyskúšajte nové funcie a ak máte zaujímavé nápady na vylepšenie resp. doplnenie funkcionality, posielajte mi 
ich na moju e-mailovú adresu. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


