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Čo sú to geodetické základy? 

 Súčasná definícia: (zákona NR SR 215/1995 Z.z.) 
 Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej 

siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich 
ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s 
použitím zákonných meracích jednotiek. 

 

 Nová (dnes neoficiálna) definícia: 
 Geodetické základy sú referenčný podklad na jednoznačnú priestorovú a časovo 

určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických 
referenčných systémoch s predpísanou presnosťou; ich súčasťou sú body 
špecializovaných štátnych geodetických sieti (štátna priestorová sieť, štátna 
trigonometrická sieť, štátna nivelačná sieť a štátna gravimetrická sieť), systém 
prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou 
a dokumentáciou, referenčné modely vyjadrujúce vzťah medzi realizáciami 
geodetických referenčných systémov a služby umožňujúce v geodetických 
referenčných systémoch v reálnom čase alebo dodatočne pracovať, alebo údaje 
medzi nimi transformovať. 



Správca Geodetických základov SR 

 Geodetický a 

kartografický ústav 

Bratislava – Odbor 

geodetických 

základov 



Odbor geodetických základov 

Ing. Branislav Droščák, PhD. 

Oddelenie správy bodov, sieti 
a SKPOS® 

Ing. Elena Beňová 

Skupina ISGZ 

Skupina SKPOS® 

Skupina údržby 1 

Skupina údržby 2 

Nivelačná čata 1 

Nivelačná čata 2 

Nivelačná čata 3 

Skupina Gravimetrie 

Oddelenie štátnej 
hranice 

Ing. Václav Bolech 

Skupina údržby hraníc 1 

Skupina údržby hraníc 2 

Skupina údržby hraníc 3 

Oddelenie spracovania 
meraní, analýz a 

transformácii 

Ing. Emília Havlíkova 

Spracovanie GNSS a SKPOS® 

Spracovanie nivelácie 

Transformácie 

Štruktúra odboru Geodetických základov 

 



Hlavné a rutinné úlohy a činnosti Odboru 

geodetických základov 

 správa ISGZ, SKPOS® a rezortnej 

transformačnej služby 

 správa geodetických referenčných sieti 

(vykonávanie a spracovávanie meraní) 

 správa a realizácia národných geodetických 

referenčných systémov 

 zabezpečenie prepojenia národných 

geodetických systémov na medzinárodné, 

 aktualizácia údajov na portáloch: GKÚ, 

SKPOS®, Geoportál (RGB, Transformačná 

služba), atď. 

 vybavovanie agendy týkajúcej sa bodov GZ 

(rušenie bodov GZ, hlásenie závad), 

 riešenie požiadaviek, otázok a reklamácii 

klientov a zákazníkov, 

 spolupráca s ÚGKK SR na tvorbe legislatívy 

 ... 

 



 

 

 

 Vývoj poskytovania údajov o bodoch 

geodetických základov 



ISGZ – informačný systém referenčných 

bodov GZ 

 ISGZ tvoria súbory textových, číselných a grafických údajov o všetkých 

geodetických bodoch geodetických základov vrátane metaúdajov. Ku každému 

referenčnému bodu sú v ISGZ evidované nasledovné atribúty alebo iba niektoré z 

nich (podľa zaradenia bodu do príslušnej geodetickej siete): 

 súradnice a/alebo výška a/alebo tiažové zrýchlenie so štandardnými neistotami v danom referenčnom 

geodetickom systéme v požadovanej presnosti, 

 úplné označenie a číslo, prípadne pôvodné označenie a číslo (ak bolo), 

 evidenčná jednotka, 

 stav a charakteristika, 

 typ, druh, rozmer, popis a materiál zariadenia geodetického bodu geodetických základov, 

 typ, druh, rozmer, popis a materiál ochrany zariadenia geodetického bodu geodetických základov, 

 príslušnosť ku štátnej geodetickej sieti a k pôvodnej geodetickej sieti (ak bol bod zaradený v minulosti aj 

v inej sieti), 

 trieda alebo rád v rámci štátnej geodetickej siete, 

 obec, okres, KÚ, 

 prístup k bodu a topografický popis okolia, 

 druh pozemku alebo nehnuteľnosti, voľnosť horizontu, miestopis a geometria, 

 fotografia alebo iná multimediálna informácia, 

 platnosť údajov, dátum údržby a meno vykonávateľa údržby, 

 rôzne poznámky 



 Architektúra ISGZ: 

 aplikačné prostredie: Bentley software 

 databáza: Oracle 10g 

 zobrazovanie: do Bentley Map 

 výstup: Gateway 

 ostatné aplikácie pristupujú k dátam ISGZ a SDO 

geometrii na základe prístupov a pravidiel. 

Architektúra ISGZ 

(Stav: október 2015) 



 

 Aktualizácia údajov a 

metaúdajov funguje 

systémom definovania 

úloh s následnou 

kontrolou 

 

 v rámci modulov sú 

umožnené rôzne 

štatistické výstupy aj 

externe do MS Excel 

ISGZ 

komplexná evidencia bodov GZ 



 Možnosti exportu 

zvolených údajov do 

 MS Excel 

 TXT/CSV 

 

 Nahliadanie na údaje je 

umožnené na základe 

rôzne zvolených 

možností 

ISGZ 

komplexná evidencia bodov GZ 



ISGZ 

ukážka Bentley Map prostredia 



ISGZ  

Modul „Poskytovanie GÚ“ 



ISGZ 

Gateway – výstup pre geoportál 

 údaje pre externé aplikácie sú poskytované z ISGZ 

prostredníctvom výstupu (rozhrania) Gateway 

 pre geoportál je Gateway aktualizovaný v týždňovom 

režime 



ISGZ 

Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

2003 
Budovanie ISGZ ako súčasti AIS GKK pod názvom KGB (Katalóg geodetických bodov) 

s databázou Access2000 a rozhraním Bentley MicroStation 

2004 Spustenie poskytovania Geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ (rozhranie KGB04) 

2005-2007 Budovanie ISGZ05 s rozhraním Bentley MicroStation a databázou Oracle 

2008 
Spustenie poskytovania Geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ05 (databáza Oracle)  

a naďalej poskytovanie aj prostredníctvom KGB (databáza Access) 

2011 Poskytovania geodetických údajov elektronickou poštou iba z ISGZ05 (databáza Oracle) 

2012 
Poskytovania geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ05 (databáza Oracle)  

+ vytvorenie databázového výstupu Gateway pre geoportál ÚGKK SR (testovacia verzia) 

Máj 2013 
Spustenie poskytovania geodetických údajov prostredníctvom portálu produktov a služieb  

(výstup Gateway z ISGZ) + ako záložné riešenie pokračovanie poskytovania Geodetických údajov  

elektronickou poštou z ISGZ05 (databáza Oracle) 



Vývoj poskytovania údajov o bodoch GZ 
Do roku 2004 

 Poskytovanie „Geodetických 

údajov“ bolo zabezpečované 

prostredníctvom osobných 

návštev na pracoviskách: 

 GKÚ Bratislava 

 bývalých Správach Katastra 



Vývoj poskytovania údajov o bodoch GZ 
Od roku 2004 

 Spustené elektronické poskytovanie 

údajov o bodoch GZ postupom: 

1. Vyhľadanie bodu GZ na geoportáli 

2. Odoslanie požiadavky a získanie údajov: 

• mailom  

• prostredníctvom Obchodného modulu (od konca 

roka 2013) 



Vývoj geoportálov 

z pohľadu poskytovania údajov o bodoch GZ 

2004 

Spustenie  

geoportálu GeoPor 

 2007 

INSPIRE 

Nutnosť spĺňania 

OGC a ISO 

 
2013 

Spustenie geoportálu ÚGKK SR 

2007 - 2013 

Budovanie nového geoportálu 

Podmienky: 
- Mapový server s nadstavbovými aplikáciami 

- Mapové služby (WMS, WMTS, WCS, WFS) 

- Elektronické poskytovanie údajov + elektronické obchodovanie 



 

Vývoj geoportálov 

GeoPor 

 Geoportál GeoPor 

ÚGKK 

 Spustený v roku: 2004 

 OGC štandardy a ISO: nie 

 Nákup GÚ: mailom 



 Nový geoportál ÚGKK 

 Spustený v roku: 2013 

 OGC štandardy a ISO: áno 

 Prezeranie údajov o GZ 

 Geoportál 

 Mapové služby 

 Nákup GÚ: 

 mailom, 

 obchodným modulom 

Vývoj geoportálov 

Nový geoportál ÚGKK 



Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body - informácie o bodoch GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body - informácie o bodoch GZ 



Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 



Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 



https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get  

Geoportál ÚGKK 
WMS služba – Referenčné geodetické body 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get


Geoportál ÚGKK 
WMS služba – Referenčné geodetické body – napr. nad 

ortofotom 



Geoportál ÚGKK 
 WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 



Poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Nákup a predaj GÚ 

 Nákup a predaj GÚ možno vykonať prostredníctvom : 

 portálu produktov a služieb (obchodný modul) - https://om.skgeodesy.sk  

 

 

 

 
 

 

 mailom  na adrese gkuzc@skgeodesy.sk  

 žiadosť musí obsahovať kontaktné a fakturačné údaje žiadateľa, 

označenie bodu geodetických základov SR 

https://om.skgeodesy.sk/
mailto:gkuzc@skgeodesy.sk


Postup objednania údajov o bodoch GZ 
www.geoportal.sk / Geodetické základy / Objednať 

http://www.geoportal.sk/


Postup objednania údajov o bodoch GZ 
www.geoportal.sk / Geodetické základy / Objednať 

http://www.geoportal.sk/


Elektronické poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

2004 
Spustenie geoportálu GeoPor 

- prezeranie údajov o bodoch GZ (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS) - záložka „geodetické základy“ 

- poskytovania údajov o bodoch GZ elektronickou poštou z ISGZ 

Máj 2013 

Spustenie nového geoportálu ÚGKK a odstavenie geoportálu GeoPor 

- prezeranie údajov o bodoch GZ (ŠPS, ŠNS, ŠTS) - vrstva „referenčné geodetické body“ v mapovom 

klientovi ZBGIS na www.geoportal.sk (údaje z ISGZ prostredníctvom Gateway) 

- poskytovanie údajov o bodoch GZ elektronickou poštou z ISGZ 

- sprístupnenie WMS služby SK_UGKK_ZBGIS_WMS_Referencny_geodeticky_bod 

(údaje z databázy Gateway) prostredníctvom www.geoportal.sk 

2014 Spustenie poskytovania (nákupu) údajov o bodoch GZ prostredníctvom Obchodného modulu 

August 2015 
Rozšírenie prezerania údajov o bodoch ŠTS v rámci vrstvy „referenčné geodetické body“ v 

mapovom klientovi ZBGIS na www.geoportal.sk (údaje z ISGZ prostredníctvom Gateway) 

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


 

 

 

 Vývoj poskytovania služieb 

 SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 

služba a jej aplikácie 



SKPOS®  

Slovenská priestorová observačná služba 

 SKPOS® je: 

 multifunkčný nástroj na 

určovanie polohy objektov a 

javov pomocou globálnych 

navigačných družicových 

systémov 

 
 

 



SKPOS®  

Slovenská priestorová observačná služba 

 SKPOS® umožňuje 

registrovaným používateľom 

korektne pracovať v systémoch 

ETRS89 a S-JTSK (JTSK03) 

prostredníctvom:  

 vysielaných korekcií vo 

formáte RTCM alebo CMR 

 súborov vo formáte RINEX 

(postprocessing) 

 (pozn. Pre využívanie JTSK03 je nutné 

využívania vybraných RTCM 3.1 správ) 

 

 
 

 



SKPOS®  

Informácie / postup registrácie (manuál) 

http://geoportál.sk /Geodetické základy/ SKPOS 

http://geoportál.sk /Geodetické základy/ Objednať /Registrácia SKPOS 

http://geoportál.sk/
http://geoportál.sk/


SKPOS®  

Vývoj webového rozhrania služby – riadiaca 

časť 

2006 

(GPSNet) 

2011 

(VRS3Net) 

2013 

(Pivot Platform) 



SKPOS®  

Vývoj webového rozhrania služby –

používateľská časť 

2006 

 

2011 

 

2013 



SKPOS®  

Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

November 2006 

Spustenie testovacej (bezplatnej) prevádzky služby - riadiaci softvér služby Trimble GPSNet 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.0 a pre 

postprocesing vo formátoch RINEX 2.X pre družicové systémy GPS a GLONASS 

Apríl 2009 Spustenie ostrej (spoplatnenej) prevádzky služby - riadiaci softvér služby Trimble GPSNet 

November 2011 

Aktualizácia riadiaceho softvéru služby na Trimble VRS3Net 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.1 a pre 

postprocesing vo formátoch RINEX 2.X a RINEX 3.X pre družicové systémy GPS 

a GLONASS 

- rozšírenie RTCM3.1 o vysielanie transformačných parametrov (správy 1021 a 1023) na 

získanie výsledku merania v JTSK03 a Bpv 

- pridanie prvých zahraničných permanentných staníc do sieťového riešenia 

Aktualizácia portálu SKPOS® 

- sprístupnenie modulu Trimble VRS iScope 

Január 2013 

Aktualizácia riadiaceho softvéru služby na Trimble Pivot Platform 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.1 a pre 

postprocesing vo formátoch RINEX 2.X a RINEX 3.X pre družicové systémy GPS 

a GLONASS 

Október 2013 Pridanie ďalších zahraničných permanentných staníc do sieťového riešenia. 



 

 

 

 Vývoj poskytovania služieb 

 Transformačná služba 



Transformačná služba 

 využívaním moderných družicových technológii a unifikáciu 

súradnicových systémov v Európe sa otvorila otázka potreby 

korektnej transformácie údajov medzi paneurópskymi a 

národnými súradnicovými systémami 

 táto úloha je na Slovensku riešená transformačnou službou 

umožňujúcou referenčné prevody a transformácie medzi 

záväznými súradnicovými systémami a ich realizáciami 

 Polohové systémy: 

 ETRS89 

 S-JTSK – realizácie JTSK03 a JTSK 

 Výškové systémy: 

 Bpv 

 Elipsoidická výška (ETRS89-h) 

 EVRS 

 



Transformačná služba - vývoj 
Poskytovanie transformácii do roku 2010 

 Transformovanie údajov medzi ETRS89 a S-

JTSK (JTSK03) do roku 2010 prebiehalo na 

Slovensku na strane žiadateľa podľa 

dostupných (zverejnených) parametrov alebo 

na sprane správcu GZ na základe 

elektronickej požiadavky klienta 

 

 Správca GZ využíval softvér DTplus 

vytvorený Ing. Matejom Klobušiakom PhD. 

 

 Transformovanie údajov medzi ETRS89 a S-

JTSK (JTSK) vykonávali používatelia 

lokálnymi kľúčmi 



Transformačná služba - vývoj 
AWTS – autorizovaná webová transformačná služba 

 prvá rezortná transformačná služba 

 Používaná: 2010 – máj 2013 

 Autor: firma Geokod 

 Prevody a transformácie medzi: 

 ETRS89 

 S-JTSK (JTSK03) + Bpv 

 S-JTSK (JTSK) + Bpv 

 Dávková transformácia: áno 

 Individuálna transformácia: áno 

 INSPIRE ETRS89 projekcie: 

 iba XYZ, φλh 



Transformačná služba - vývoj 
RTS – Rezortná transformačná služba 

 nová transformačná služba rezortu 

 Spustená: Máj 2013 

 Autor: firma Sevitech 

 Prevody a transformácie medzi: 

 ETRS89 

 S-JTSK (JTSK03) a (JTSK) 

 Bpv 

 EVRS 

 Dávková transformácia: áno 

 Individuálna transformácia: áno 

 INSPIRE ETRS89 projekcie: 

 všetky 



Transformačná služba – vývoj  
RTS - Rezortná transformačná služba 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


RTS - Rezortná transformačná služba 
Súradnicové systémy a formáty údajov  



RTS - Rezortná transformačná služba 
Manuál k transformačnej službe 



Transformačná služba 
Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

do konca roku 

2010 

Zabezpečovanie referenčnej transformácie priestorových údajov 

medzi ETRS89 a S-JTSK vykonával správca GZ na základe požiadaviek 

softvérom DTplus a výsledky zasielal žiadateľom elektronickou poštou 

koniec roka 

2010 

Spustenie intranetového rozhrania Autorizovanej webovej 

transformačnej služby (AWTS) na poli správcu GZ 

2011 
Spustenie webového rozhrania Autorizovanej webovej transformačnej 

služby (AWTS) 

Máj 2013 

Ukončenie prevádzky Autorizovanej webovej transformačnej služby 

Spustenie rezortnej transformačnej služby v rámci spustenia 

geoportálu ÚGKK https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/  

https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/


 

 

 

 Vývoj poskytovania referenčných modelov 

 Referenčný model JTSK – JTSK03 



Vývoj poskytovania referenčných modelov 
Referenčný model JTSK – JTSK03 

 DMRZ - Digitálne modely 

reziduálnej zložky 

 Grid rozdielov JTSK - JTSK03 na 

povrchu Besselovho elipsoidu 1841 

 Zdroj: 684 identických bodov 

ŠPS/ŠTS 

 Dátum určenia: 2007 

 Autor: GKÚ Bratislava 

JTSK 
JTSK03 ≈ 

 Oficiálne vyhlásenie: nie 

 Používané v: 

 AWTS 

 DTplus 

 Sw firmy Geokod 

 Prerobené do tvaru vhodného aj 

pre softvér firmy Trimble pod 

názvom „shift grid“ 

 

 



Vývoj poskytovania referenčných modelov 
Referenčný model JTSK – JTSK03 

 Prevodová interpolačná tabuľka 

 Grid rozdielov JTSK – JTSK03 

1km x 1km aj za hranicami SR 

 Zdroj: Rezortná transformačná 

služba využívajúca referenčný grid 

 Dátum určenia: 2013 

 Autor: GKÚ Bratislava 

 Oficiálne vyhlásenie: 1.2.2013 

Rozhodnutím predsedníčky 

ÚGKK 

 

 Možnosť implementovania po 

prerobení do ľubovoľného 

softvéru 

 Dostupná na stiahnutie na 

https://www.geoportal.sk/sk/g

eodeticke-zaklady/na-

stiahnutie/ 

 

 



Vývoj poskytovania referenčných modelov  
Prevodová interpolačná tabuľka - Referenčný 

model JTSK – JTSK03 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Vývoj poskytovania referenčných modelov 

JTSK – JTSK03 

Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

do roku 2007 
Používanie lokálnych transformačných kľúčov. Na GKÚ vytvorené 

prvé verzie celoslovenských modelov DMRZ v rokoch 2002, 2003, 2005 

2007 
Určenie gridov DMRZ na základe identických bodov ŠPS/ŠTS 

použitých na výpočet globálneho transformačného kľúča. 

2012 
Pregrídovanie DMRZ z roku 2007 do tvaru vhodného pre Rezortnú 

transformačnú službu. 

Február 2013 

Vytvorenie Prevodovej interpolačnej tabuľky vygenerovaním gridu 

1km x 1km pre celé územie SR pomocou Rezortnej transformačnej 

služby s 1km rozšírením za hranice a jej vyhlásenie za oficiálny prevod. 



 

 

 

 Vývoj poskytovania referenčných modelov 

 DVRM 



Vývoj poskytovania referenčných modelov 

DVRM05 

 DVRM05 - Digitálny vertikálny 

referenčný model verzia 05.2005 

 Referenčný model na prevod 

elipsoidickej výšky ETRS89-h na 

nadmorskú výšku v systéme Bpv 

 Grid gravimetrického kvázigeoidu 

 Zdroj: kvázigeoid GMSQ03B 

nafitovaný na 304 identických 

bodov ŠNS/ŠPS 

 Dátum určenia: 2006 

 Autor: GKÚ Bratislava 

 Presnosť: odhadnutá emiricky na 

34 mm 

 Oficiálne vyhlásenie: áno 

 Používané v: 

 Rezortnej transformačnej službe 

 Prerobené do tvaru vhodného aj 

pre softvéry firiem 

 Trimble 

 Leica 

 Altus 

 Magellan 

 Javad 



Vývoj poskytovania referenčných modelov 

DVRM05 



Vývoj poskytovania referenčných modelov  

DVRM05 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Vývoj poskytovania referenčných modelov 

DVRM05 

Etapy vývoja 

Obdobie Etapa 

2006 
Určenie DVRM05 nafitovaním GMSQ03B na 304 identických bodov 

ŠPS/ŠNS 

2006 Spustenie predaja DVRM05 prostredníctvom GKÚ 

1.3.2015 
Zrušenie predaja DVRM05 a jeho sprístupnenie zdarma 

prostredníctvom Geoportálu ÚGKK vo všetkých formátoch 



Záver 

 Odbor geodetických základov GKÚ plní úlohu správy GZ 

a poskytovania údajov, služieb a referenčných modelov 

ktorých cieľom je zabezpečenie korektného referenčného 

podkladu pre prácu v záväzných súradnicových 

systémoch tak, ako mu to ukladá platná legislatíva 

 

 elektronické poskytovanie údajov, referenčných modelov 

a služieb je funkčné a plne k dispozícii všetkým 

záujemcom 



Ďakujem za pozornosť! 

Ing. Branislav Droščák PhD. 

 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

Odbor geodetických základov 

branislav.droscak@skgeodesy.sk  
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