
Návod na používanie portálu Doplnkové služby katastra nehnuteľností 

Portál Doplnkové služby katastra nehnuteľností (DSKN) poskytuje služby na základe údajov 

katastra nehnuteľností vo forme nadštandardných zostáv vygenerovaných podľa špecifických filtrov. 

Užívateľom Portálu DSKN je žiadateľ definovaný v „Podmienkach poskytovania služieb cez Portál DSKN“. 

Pre účely tohto návodu sa užívateľ bude ďalej označovať ako „Objednávateľ“.  

 

Hlavné menu Portálu DSKN obsahuje tieto vstupy: 

, , ,  a  . 

Na stránke vľavo dole je možnosť , ktorou sa objednávateľ dostane na webovú stránku VÚGK. 

Pred využívaním služieb Portálu DSKN je potrebné, aby sa objednávateľ najprv zaregistroval a následne sa 

prihlásil.  

 

 - v hlavnom menu klikneme na tlačidlo  

 - zobrazí sa stránka s možnosťami pre registráciu a prihlásenie do aplikácie 

 

 - na registráciu slúžia tlačidlá  na hornej lište vpravo, alebo aktívny vstup  vo 

výzve na prihlásenie  

 - otvorí sa stránka Registrácia 

 

 - kliknutím na tlačidlo  sa otvorí príslušný formulár: 

Registrácia pre fyzické osoby  

 

 
 



- vyplnia sa minimálne povinné údaje v  kolonkách formulára. Ikona  zobrazí podmienky pre vytvorenie 

hesla. Pred stlačením Registrácie treba odsúhlasiť text „Súhlasím so všeobecnými obchodnými 

podmienkami“, ktoré sa zobrazia kliknutím na tento zvýraznený text. 

 

 - po stlačení  sa zobrazí oznamovacie okno o prebehnutí registrácie a zároveň Portál odošle 

objednávateľovi na jeho zadaný email potvrdzovací email o registrácii, 

 

 

 - po aktivácii registrácie cez linky v maili sa zobrazí potvrdzovací oznam a objednávateľ sa už môže prihlásiť: 

 
 

 

Registrácia pre právnické osoby – postupuje sa rovnako, ako pri vypĺňaní formulára pre Fyzické osoby. 

 



 

Zobrazí sa stránka Portálu doplnkových služieb s ponukou na prihlásenie: 

 

 - objednávateľ vyplní email a heslo zadané pri registrácii. 

 - kliknutím na ikonu  si môže overiť, či heslo napísal správne. Ak heslo zabudol, tak cez tlačidlo 

 sa zobrazí stránka s oknom na obnovenie hesla. 

    

 - heslo bude odoslané na zadanú emailovú adresu. 

 

 - ak je heslo v poriadku, po stlačení  sa zobrazí stránka Portál doplnkových služieb 

 

s ponukou dvoch modulov v hlavnom paneli, ktoré sa po nakliknutí otvoria v novom okne 

 

 

 

Bočný panel Portálu služieb – tu si objednávateľ môže spravovať svoje zaregistrované údaje: 

 - ikona vľavo na hlavnej lište Portálu služieb umožňuje skryť/odkryť bočný panel 

 - prepojenie otvorí stránku Zmena používateľských údajov, 

 



kde sa po stlačení Uložiť zobrazí potvrdzujúce okno  

 

a po odsúhlasení sa vráti späť na stránku Portál doplnkových služieb. Ak objednávateľ nechce uložiť žiadnu 

zmenu, tlačidlo DOMOV v bočnom paneli alebo v hlavnom menu vráti objednávateľa späť na stránku Portál 

doplnkových služieb. 

 - rozbaľovací zoznam, kde:  

Profil - má tú istú funkciu, ako ikona  

Zmeniť heslo – po zmene hesla a jeho uložení sa neodosiela potvrdzovací email, objednávateľ sa môže prihlásiť 

pod novým heslom. 

 

 - tlačidlo Naspäť - vráti sa naspäť na stránku Portál doplnkových služieb 

 – odhlási objednávateľa a zobrazí stránku Portál doplnkových služieb s oknom na 
Prihlásenie 

 

Horná lišta Portálu doplnkových služieb: 

 aj z bočnej lišty - slúži na návrat na hlavnú stránku Portál doplnkových služieb 

 - zobrazí sa kompletná kontaktná adresa poskytovateľa (VÚGK) 

 - ikona Odhlásiť – odhlási objednávateľa a zobrazí Portál doplnkových služieb s oknom na Prihlásenie 

    

 

Na Portál doplnkových služieb s otvorenou stránkou Zmena používateľských údajov sa objednávateľ tiež 

dostane po kliknutí na svoj zobrazený prihlasovací email na úvodnej stránke.  

 

 

 



Fyzická alebo právnická osoba môžu pokračovať v menu hlavnej stránky výberom rozbaľovacieho menu Služby 

alebo Informácie. 

 ponúkajú: 

 

 

 

 

 – zobrazí sa formulár Výpis nehnuteľností a grafické zobrazenie pre vlastníka – Fyzická osoba, Objednávka, 

kde sa vypĺňajú Údaje o hľadanej osobe: 

 

Kritérium hľadania údajov - je rozbaľovací zoznam, ktorý ponúka tieto voľby: 

 

rodné číslo – podľa ktorého sa vyhľadáva v databáze vlastníkov. Zadáva sa vo formáte xxxxxx/xxx(x) alebo 

aj bez lomky. Podľa rodného čísla sa automaticky vygeneruje dátum narodenia.  

Pri tejto voľbe sa zároveň tiež zadá Priezvisko a Krstné meno vlastníka – môžu sa zadať bez diakritiky. 

Meno, priezvisko a dátum narodenia – podľa ktorých sa vyhľadá vlastník v databáze katastra 

nehnuteľností. 

Meno a priezvisko neznámeho vlastníka  – podľa ktorých sa vyhľadá neznámy vlastník v databáze katastra 

nehnuteľností. 

 - pri zvolení kritéria hľadania rodné číslo alebo Meno, priezvisko a dátum narodenia sa zobrazí tiež 

rozbaľovací zoznam  

Vektorový súbor zostavy, ktorý ponúka možnosti: 

 

Žiadny súbor – súbor nebude vytvorený 

GeoJson-WGS84 – budú vytvorené maximálne 3 súbory dát (pre parcely C, pre parcely E a pre stavby) - 

tieto súbory sa vytvárajú na základe údajov o tom, čo osoba vlastní. Vytvorené súbory sú vo formáte 

GeoJson a ich súradnice sú vo formáte WGS84 (EPSG:4326), ktorý je možné importovať napríklad do 

Mapového klienta ZBGIS (https://zbgis.skgeodesy.sk/). Súbor obsahuje dáta platné k dátumu, ktorý je 

v názve súboru. Dátum je vo formáte „RR-MM-DD hh-mm“. Pri tejto voľbe vektorového súboru sa cena 

automaticky prepočíta. 

Územný rozsah – je rozbaľovacie menu, pomocou ktorého sa vymedzí územný rozsah vyhľadávania 

 

Formát výstupnej zostavy – je rozbaľovacie menu, ktoré ponúka odberateľovi tieto typy formátov: 

 

Dokument - PDF alebo MS Excel 2013 - XLS 

 - ak sú vyplnené všetky požadované údaje, tak tlačidlom  sa vykoná kontrola 

zadaných údajov a vyplnia sa polia  a . Tieto údaje sú konečné, 

pokiaľ sa nezmení Vektorový súbor zostavy alebo sa nezmenia počiatočné údaje. 

 - v objednávke sa pokračuje tlačidlom . Zobrazí sa prehľadný výpis 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/


Číslo – číslo objednávky, ktoré bolo vygenerované pre objednávateľa 

Dátum – dátum vytvorenia objednávky 

e-mail pre doručenie – email objednávateľa, ktorý je možné ponechať, alebo ho zmeniť. Na tento email 

dostane objednávateľ príkaz na úhradu a požadovaný výpis 

Cena EUR – je celková cena za celý výpis 

 - ak „Súhlasím s podmienkami poskytovania služby“, tak sa začiarkne prislúchajúce políčko. 

 - tlačidlom sa objednávateľ vráti na čistý formulár Objednávky. 

 - ak má objednávateľ všetko skontrolované, môže pokračovať tlačidlom . Zobrazí sa  

 

a zároveň Portál odošle objednávateľovi na jeho zadaný email Platobný predpis na úhradu.  

 

 - cez zadaný link si môže prezrieť svoj zoznam objednávok  

 

     a cez ikonu info svoju jednotlivú objednávku 

 

 

 - po uhradení platobného predpisu budú objednávateľovi zaslané aj jeho objednané dáta. 

 

 

 

 



 

 - zobrazí sa stránka Výpis nehnuteľností a grafické zobrazenie pre vlastníka – Právnická osoba, Objednávka, 

kde sa vypĺňajú Údaje o hľadanej osobe: 

 

Kritérium hľadania údajov – je rozbaľovací zoznam, kde je podporované len kritérium IČO.  

 - objednávateľ vyplní položky Názov, Sídlo (len mesto/obec), IČO a vyberie si z ponuky ďalších rozbaľovacích 

zoznamov, a to Vektorový súbor zostavy a Formát výstupnej zostavy. Nasledujúci proces je rovnaký, ako pre 

Fyzickú osobu. 

 

 

- postupuje sa rovnako, ako pri Výpise pre Fyzické osoby 

 

 



 ponúkajú:  

 

 

 

 

– zobrazujú zoznam všetkých objednávok (uhradených aj neuhradených), ktoré uskutočnil prihlásený 
objednávateľ 

 

Hľadaná a osoba - zodpovedajú poliam pre Priezvisko a Meno, ale aj poliam Názov a Sídlo vo výpise pre 

vlastníka 

Číslo – je číslo objednávky a taktiež variabilný symbol pre úhradu Platobného predpisu 

Druh –  VL-PO – je výpis vlastníctva - právnická osoba   

  VL-FO – je výpis vlastníctva - fyzická osoba 

Dátum – je dátum a čas vytvorenia objednávky 

e-mail pre doručenie – je email objednávateľa, na ktorý sa posiela príkaz na úhradu a tlačová zostava 

Cena EUR – je celková cena, ktorú je potrebné uhradiť 

Dátum úhrady – ak je prázdny, tak úhrada nebola pripísaná na účet. Ak úhrada bola prijatá a spracovaná, 

dátum úhrady sa zobrazí 

 - ikona po nakliknutí zobrazí informácie o obsahu objednávky vo forme výpisu. 

 

Poskytuje prehľadný popis hľadaných dát spolu s procesom spracovania a možnosťou zobrazenia 

výsledných tlačových zostáv pomocou tlačidla  – tlačidlo je aktívne až po uhradení faktúry. 

 

 

 – vráti objednávateľa späť na stránku  



 

 

 – poskytujú základné informácie o cenách poskytovaných služieb 

 

 

 

 - objednávatelia si môžu prezrieť vzory typov tlačových zostáv, ktoré obdržia po zaplatení svojej objednávky 

 

  

 - poskytuje všetky potrebné informácie o prevádzkovaní a poskytovaní služieb cez Portál VÚGK. 

 

 

 

 

- poskytuje kontaktnú informáciu 

 

 

Vzory zostáv 


