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• Základné informácie o archíve 

 

• Druhy máp archivovaných v ÚAGK 

 

 

 

Obsah 



• Založenie archívu: 5. januára 1990 

• Zakladateľ: Úrad geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky 

• Organizačne začlenený: Geodetický a 

kartografický ústav Bratislava 

• Metodologicky riadený: Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky – Odbor archívov a 

registratúr 

• Druh archívu: Špecializovaný verejný archív 

 

Založenie ÚAGK 



• mapy – 400 000 mapových listov 

• písomné operáty k mapám – 254 bm 

• geodetická dokumentácia – 255 bm 

• letecké snímky – 8 bm 

• digitálne nosiče – 1 000 ks 

• glóbusy, plastické mapy, geodetické 

prístroje – 200 ks 

• knihy – 82 bm 

 

Archiválie uložené v ÚAGK 



Pravidelný rast fondu ÚAGK 

ročne 441 – 19 461 kartografických 

diel: 

- Nové publikácie vydávané rezortom 

- Nové publikácie vydávané 

mimorezortnými vydavateľmi 

(povinné výtlačky) 

- Staršie kartografické diela 

presunuté z rezortných aj 

mimorezortných pracovísk 

Prírastky v ÚAGK 



Úložné jednotky v priestoroch 
archívu 



• poskytovanie informácií o archiváliách  

 

• poskytovanie archiválií na študijné účely 

v bádateľni archívu  

 

• vyhotovovanie kópií archiválií priamo, 

alebo na základe objednávok 

 

• vyhotovovanie skenov archiválií a ich 

poskytovanie 

Sprístupňovanie archiválií 
záujemcom 



Prezentácia ÚAGK  
na rezortnom geoportáli  

http://www.geoportal.sk/sk/archiv/archiv.html


Druhy máp  
archivovaných  

v ÚAGK 



obdobie:           1792 – 1944 

počet listov:     1016  

Lisková 

1792 

Liptovská Mara 

1798 

Komasačné mapy 



obdobie:           1849 – 1892 

počet listov:     13 507 

Doľany 

1879  

Konkretuálne mapy 

Doľany 

1854  



Fačkov 

1801  

Konkretuálne mapy 



Rusovce 1856  

Pôvodné katastrálne mapy, pôvodné písomné operáty,  

kópie katastrálnych máp, odtlačky katastrálnych máp 

obdobie:            1851 – 1960 

počet listov:      84 000 + 254 bm písomností 

Rusovce 1881  

Pôvodný katastrálny operát 



 Odtlačok katastrálnej mapy Rusovce 1951 

Pôvodný katastrálny operát 



pôvodný parcelný protokol a poľné náčrty 

Bardejov 1869 

Pôvodný katastrálny operát 



mapa evidencie nehnuteľností 

Rusovce 

1966 

technickohospodárska mapa 

Rusovce 

1983 

obdobie:            1965 – súčasnosť 

počet listov:      120 000  

Nové katastrálne mapy 

Mapy evidencie nehnuteľností a 

technickohospodárske mapy 



obdobie:                1922 - 2006 

počet listov:          14 500  

Špeciálna mapa 1:75000 

Vysoké Tatry 

1922 

Topografická mapa 1:10000 

Bešeňová - Vlachy 

1968 

Vojenské mapy 

Generálne mapy, špeciálne 
mapy, topografické mapy 



1. vydanie 

územie vodnej nádrže Starina 

1956 

obnovené vydania 

územie vodnej nádrže Starina 

1992 

obdobie:               1951 – 1994 

počet listov:         40 000 

Štátne mapy odvodené 1:5000 



Bešeňová 

1981 

obdobie:          1970 – súčasnosť 

počet listov:    41 500  
strednej a malej mierky 

Základná mapa  
Slovenskej republiky 



Slovenský raj 1959 

Turistické mapy, cestné mapy  
a plány miest 

Slovensko 1972 

Trnava 1977 



• Porastové mapy 

• Geologické mapy 

• Ortofotomapy 

• Hviezdne mapy 

• Reliéfne mapy 

• Glóbusy 

• Atlasy 

Ostatné kartografické 
archiválie 



Geodetické prístroje 



Ďakujem za pozornosť 

www.gku.sk 
 

www.geoportal.sk 
 

Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava 

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

