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Agenda

▪ Spolupráca
• Rozdelenie spolupráce

• partneri

▪ Podpora projektov, vedy a 
výskumu údajmi z SKPOS



Spolupráca GKÚ (SKPOS)



Účel spolupráce

▪ GKÚ Bratislava ako prevádzkovateľ SKPOS® 
spolupracuje s množstvom inštitúcii 
v rôznych oblastiach a za rôznym účelom
ako:
• zabezpečenie nepretržitého chodu 

permanentných referenčných staníc,

• zabezpečenie homogénnej kvality sieťového 
riešenia po celom území SR,

• podpora využívania služby nezávisle od značky 
prijímača používateľa,

• podpora vedy a výskumu.

SKPOS®



Rozdelenie spolupráce
4 základné typy spolupráce

▪ Spolupráca s:
1. partnerskými národnými polohovými službami okolitých 

štátov v oblasti výmeny údajov z referenčných staníc 
GNSS,

2. rôznymi inštitúciami v oblasti možnosti umiestnenia 
technológii SKPOS (na ich budovách a pozemkoch),

3. rôznymi inštitúciami v oblasti poskytovania 
a sprostredkovania údajov z referenčných staníc GNSS,

4. autorizovanými predajcami príslušenstva GNSS na 
Slovensku.



Spolupráca s národnými polohovými 
službami okolitých štátov

▪ spoluprácu v oblasti výmeny 
údajov z vybraných 
referenčných staníc GNSS 
z priľahlého zahraničia

▪ Spolupráca na základe 
bilaterálnych dohôd

(2006-2010)



Spolupráca s inštitúciami v oblasti 
umiestnenia technológii SKPOS

▪ spolupráca za účelom umiestnenia technológii SKPOS 
▪ priestory a pozemky inštitúcii a organizácii sú použité na 

stabilizáciu geodetických bodov podľa zákona NRSR č. 215/1995 
Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

▪ zmluvy podpísané s nasledovnými organizáciami alebo osobami:
• Ministerstvo vnútra SR (zmluva prostredníctvom ÚGKK),
• Slovenský hydrometeorologický ústav,
• Hvezdáreň v Partizánskom,
• Siman a Jorčík spol. s.r.o.



Spolupráca s inštitúciami v oblasti sprostredkovania 
údajov z referenčných staníc

▪ za účelom zlepšenie 
konfigurácie siete staníc 
SKPOS 

▪ dohody alebo zmluvy s 
verejnými alebo štátnymi 
inštitúciami umožňujúce 
pripojenie 
permanentných 
referenčných staníc 
GNSS do siete 
referenčných staníc 
SKPOS



Spolupráca s autorizovanými predajcami 
príslušenstva GNSS

▪ Dohody o vzájomnej 
spolupráci v oblasti 
testovania služby SKPOS 
a tvorby špecifických 
formátov záväzných 
digitálnych modelov a 
návodov na 
implementáciu SKPOS a 
záväzných digitálnych 
modelov do prijímačov 
GNSS a softvérov



Projekty podporované údajmi alebo 
spracovanými výsledkami z SKPOS



Sieť staníc EPN (EUREF Permanent 
network)
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Sieť staníc IGS (International GNSS service)
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EPN a IGS real-time service
Podpora vývoja aplikácii vyžadujúcich údaje v reálnom 
čase na báze PPP
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Podpora projektov
EUPOS combination center (ECC)
EUREF densification project

▪ Kombinácia týždenných 
SINEX národných riešení na 
realizáciu hustej a 
homogénnej európskej 
databázy presných polôh a 
rýchlosti

▪ Účel:
• nezávislá kontrola národných 

riešení
• kombinácia zbavená 

lokálnych nehomogenít
• možnosť vytvorenia  a 

zadefinovania ETRS89 aj pre 
nestabilnú časť Európy (EA 
tektonickej platne)

• príspevok pre geodynamiku



Podpora projektu
EUPOS service quality monitoring
(Monitorovanie kvality sieťového riešenia krajín EUPOS)

▪ GKÚ Bratislava – líder projektu

▪ vznik WG na 25. zasadaní EUPOS 
riadiacej komisie (máj 2014)

▪ Ciele:
• vytvoriť unifikovaný a nezávislý 

monitoring polohových služieb 
krajín iniciatívy EUPOS založený na 
virtuálnom princípe

• verifikácia zvoleného virtuálneho 
princípu

• analýza, porovnanie a 
publikovanie dosiahnutých 
výsledkov

• postupná implementácia do 
EUPOS štandardov

http://monitoringEUPOS.gku.sk



Podpora projektu
Národné centrum diagnostikovania deformácii 
zemského povrchu na území Slovensku

▪ ITMS výskumný projekt katedry  geodetických základov Svf 
STU v Bratislave

▪ Cieľ: identifikovať deformáciu zemského povrchu aplikáciou 
družicových, gravimetrických a troposférických meraní na 
základe poznatkov získaných vo výskume



Podpora projektu
Space emergency system (Kozmický systém včasného 
varovania)
▪ Multilaterálny projekt: ukrajinsko-slovensko-maďarsko-

rumunský

▪ projekt je zameraný na vytvorenie systému na 
predpovedanie prírodných (meteo) pohrôm na základe 
využitia údajov z referenčných staníc GNSS



Podpora projektu
E-GVAP

▪ E-GVAP (EUMETNET GPS Water Vapour Programme)

▪ Cieľ: pripraviť  hodnoty ZTD/IWV z údajov GNSS z 
referenčných staníc pre účely použitia v meteorológii

▪ ZTD/IWV hodnoty z referenčných staníc SKPOS podporujú 
projekt E-GVAP prostredníctvom spolupráce s 
spracovateľským centrom na GOP (VUGTK, Ondřejov)



Vlastná aktivita
Geokinematika Slovenska na základe spracovania 
údajov zo staníc SKPOS softvérom Bernese

Všeobecné spracovanie jedného dňa (1-day NEQ)

Skopírovanie vstupných dát

Observačné dáta vo forme RINEX

+

súradnice pólu, dráhy družíc (orbity),

parametre Ionosféry, 

diferencie kódov

Konverzia a synchronizácia dát

Kódové spracovania

Vytvorenie jednoduchých diferencií

Predspracovanie fázových meraní

Spracovanie siete na základe

reálnočíselných (float) ambiguít

Zobrazenie rezíduí

Kontrola rezíduí

-detekcia chybných družíc

-detekcia chybných staníc

Opätovné spracovanie siete na základe

reálnočíselných (float) ambiguít

Vyriešenie ambiguít

Spracovanie siete (fixné) na základe

vyriešených ambiguít

Tvorba výsledných denných súborov

-Normálne rovnice (NQ0)

-Troposférické parametre (TRO)

-Riešenie siete (SINEX)

Tvorba redukovaných súboru

Súbory s redukovanými

normálnymi rovnicami

SKTRF09

2 mm

SKPOS



Ďakujem za pozornosť

Branislav Droščák
Geodetický a kartografický ústav BRATISLAVA

branislav.droscak@skgeodesy.sk
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