
Register základných sídelných jednotiek
a priestorové jednotky SR

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. arch. Štefan Galdík - CTK stredisko R.Sobota
Ing. Bohdan Vavrinec - CISK Bratislava



Priestorová identifikácia údajov
Prioritou tvorby priestorovo orientovaného informačného systému je tvorba 

a udržiavanie stabilnej, celoplošnej a dostatočne podrobnej siete priestorových 
jednotiek, slúžiacich pre  priestorovú identifikáciu prvkov.

priestorovo vztiahnuté údaje
- údaje viazané k určitému miestu 
na zemi

priestorová lokalizácia
- proces určovania priestorových 
vzťahov pomocou geodetických 
referenčných sytémov a súradníc

priestorová identifikácia 
prvkov / informácií
- pre určenie polohy niektorých 
prvkov najmä hromadného cha-
rakteru je výhodné ich jedno-
značné zaradenie do vopred vy-
medzených priestorových jedno-
tiek



Základná územná jednotka (ZUJ) je priestorová jednotka, 
ktorá sa na výkon štátnej správy už ďalej nečlení. Územný 
obvod každej ZUJ sa môže tvoriť súhrnom niekoľkých UTJ 
alebo je totožný s jednou UTJ. Obecne pod pojmom ZUJ sa 
rozumejú samosprávne obce, vojenské obvody a mestské 
časti v Bratislave a Košiciach.

Priestorové jednotky
spôsob priestorovej identifikácie sociálno-ekonomických a územno-technických 

informácií v informačných sústavách a systémoch upravuje

vyhláška 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií

Základná sídelná jednotka (ZSJ) je skladobnou časťou 
sídelného útvaru. Je určená na priestorovú identifikáciu a 
sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických 
javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná 
lokalita alebo urbanistický obvod.

Územno-technickou jednotkou (UTJ) je 
zásadne katastrálne územie. Pokiaľ sa 
výnimočne katastrálne územie delí 
hranicami ZUJ, pozerá sa na takto vzniknuté 
časti kú ako na samostatné UTJ. UTJ je 
stálym štatistickým obvodom na priestorovú 
identifikáciu sociálno-ekonomických a
územno-technických javov v plošných 
štruktúrach územia.



Číselníky priestorových jednotiek

Aplikovanie identifikačných čísiel priestorových jednotiek umožňuje jednoznačné a 
jednoduché priradenie sledovaných údajov k určenej priestorovej jednotke. Pre určenie IČ 
bola použitá metóda neutrálnych identifikačných čísiel z určeného číselného intervalu, ktoré 
zostávajú počas existencie priestorovej jednotky nemenné. Pre jednotlivé kategórie 
priestorových jednotiek na území SR boli vyhradené nasledovné číselné  intervaly:

20001 – 29999 pre ZSJ
80001 – 89999 pre UTJ  s jadrovou ZSJ 
95001 – 99999 pre UTJ bez trvalého osídlenia
50001 – 59999 pre ZUJ

Identifikačné číslo UTJ sa vytvára na báze IČ ZSJ, tvoriacej v danom území tzv. jadro 
osídlenia, pripočítaním konštanty 60000. Pre kontrolu zápisu päťmiestneho identifikačného 
čísla sa na jeho šiestu pozíciu dopľňa kontrolná číslica. Príslušnosť priestorových jednotiek 
do vyšších správnych celkov či štatistických územných jednotiek (okresy, kraje, NUTS, LAU 
a pod.) sa určuje doplnkovými kódmi nezávisle na identifikačných číslach.



Register základných sídelných jednotiek SR
Register ZSJ slúži na zaistenie stabilnej sústavy priestorových jednotiek pre priesto-
rovú identifikáciu sociálno-ekonomických, územno-technických a environmentálnych 
informácií vzťahujúcich sa k osídleniu vedených v štátnom informačnom systéme. 
Zabezpečuje priebežne aktualizované zoznamy a číselníky ZSJ s ich zaradením do 
nadradených priestorových jednotiek podľa platného územného a správneho členenia. 
Umožňuje poskytovanie vybraných údajov registra cez WEB server SAŽP a tiež 
účelových výstupov podľa požiadaviek užívateľov.

http:/www.sazp.sk/zsj



Prvé vymedzenie ZSJ ako stálych štatistických obvodov bolo uskutočnené v rámci prípravy 
SODB v r.1970. Hranice SL boli určované zastavaným územím, pri rozptýlenom osídlení 
obalovou krivkou. Pričlenenie ostatného rozptýleného osídlenia (lazy, samoty, chaty, 
horárne a pod.) k jadrovej SL sa označovalo priraďovacími šípkami. Na rozdiel od 
vymedzenia UO vymedzenie SL nepokrývalo plošne celé katastrálne územie obce. Hranice 
UO boli určené ako polygóny bezozvyšku rozdeľujúce územie miest podľa funkčného 
využitia územia.

Vymedzenie základných sídelných jednotiek SR



Revízia základných sídelných jednotiek SR - 2001

Významnou úlohou revízie bolo nahradenie obrysov hraníc SL a šípkami priraďovaného 
rozptýleného osídlenia hranicami referenčných území SL. Tým sa i pre SL vytvorili 
rovnocenné polygonálne územia ako pri UO vybraných miest. Vytvorilo sa tým celoplošné 
rozdelenie územia SR medzi jednotlivé ZSJ analogicky ako pri vyšších priestorových 
jednotkách (UTJ, ZUJ). Pri revízii boli využité nové možnosti, ktoré poskytuje digitálna forma 
spracovania a prezentácia grafických údajov prostriedkami výpočtovej techniky v prostredí GIS

• aktualizácia stavu hraníc PJ
• vylúčenie už neexistujúcich sídelných lokalít
• vymedzenie hraníc referenčných území SL
• vytvorenie Mapy priestorových jednotiek SR v M 1:50 000 (MPJ)
• vytvorenie Mapy priestorových jednotiek mesta v M 1:10 000 (MPJM)



Popis dátovej úrovne registra ZSJ

polygónová vrstva referenčných území ZSJ 
v shape formáte GIS ArcView



Popis dátovej úrovne registra ZSJ

bodová vrstva ZSJ
v shape formáte GIS ArcView



Súčasný stav registra ZSJ
K dátumu SODB v r. 2001 bolo v registri ZSJ evidovaných 7083 existujúcich základných 
sídelných jednotiek. Z tohto počtu boli pre 6850 ZSJ vytvorené referenčné územia
celeoplošne pokrývajúce územie SR. Ostávajúcich 233 samostatne nesčítavaných ZSJ bolo 
priradených k jadrovej ZSJ v rámci jej referenčného územia.

Z celkového počtu 6850 ZSJ 
s vytvoreným referenčným územím 
prináleží 4318 ZSJ s charakterom 
sídelnej lokality (SL) do 2749 ZUJ 
s charakterom vidieckeho osídlenia a 
101 ZSJ s charakterom sídelnej lokality 
(SL) do 34 ZUJ nečlenených na 
urbanistické obvody ale s charakterom 
mestského osídlenia. Z uvedeného 
prehľadu vyplýva, že až 63,04 % ZSJ 
má charakter vidieckeho osídlenia.
Charatker mestského osídlenia 
(v obciach so štatútom mesta či už 
členených alebo nečlenených na 
urbanistické obvody)  má 36,84 % ZSJ. 
Zvyšných 0,12 % predstavujú ZSJ 
zaradené vo vojenských obvodoch.



Skladobnosť priestorových jednotiek 
Každá priestorová jednotka na ľubovolnej rozlišovacej úrovni je bezo zvyšku zložená 
z územných jednotiek najbližšej vyššej rozlišovacej úrovne. Zároveň každá priestorová 
jednotka na ľubovolnej rozlišovacej úrovni je súčasťou priestorovej jednotky na 
najbližšej nižšej rozlišovacej úrovni. 

referenčné územie ZSJ je 
totožné s územím UTJ aj 
ZUJ

územie ZUJ je tvorené viacerý-
mi UTJ, ktoré sú totožné s úze-
miami ZSJ, jedna UTJ má dve 
ZSJ

územie ZUJ je totožné 
s územím UTJ, ktoré má tri 
ZSJ

rôzne varianty dodržania skladobnosti priestorových jednotiek



Narušenie skladobnosti priestorových jednotiek 

Podľa výsledkov analýzy vzťahov PJ zo 6850 samostatne sčítaných ZSJ s vytvoreným 
referenčným územím 320 ZSJ porušuje skladobnosť s vyššími priestorovými 
jednotkami, čo tvorí však len 4,67 % z počtu ZSJ. Z tohto počtu (320 ZSJ) - 259 ZSJ 
len sčasti presahuje do inej UTJ, 42 ZSJ obsahuje vo svojom RÚ viac UTJ, a 19 ZSJ 
sa celým svojím vymedzeným RÚ nachádza v inej UTJ a zároveň v inej ZUJ, ako tej, 
ku ktorej sa jej obyvatelia v rámci SODB sčítavali.



Priestorové zobrazenie údajov z SODB 2001
s využitím GIS vrstiev priestorových jednotiek 



vďaka za pozornosť

KRAJ          OKRES    ZUJ  UTJ ZSJ


	Register základných sídelných jednotiek�a priestorové jednotky SR

