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Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava

Odbor Geodetických základov



Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 Geodetický a 
kartografický ústav 
Bratislava

• rozpočtová
organizácia zriadená 
v pôsobnosti Úradu 
geodézie, kartografie 
a katastra SR



Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Hlavné činnosti

 GKÚ vykonáva základné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie v zmysle 
štatútu, ktorý stanovuje predmet hlavných činností na úsekoch:
• geodetické základy (aj GaK práce na štátnych hraniciach)
• centrálny kataster nehnuteľností a obnova katastrálneho operátu 

• základná báza geografických informačných systémov a štandardizácia geografického 
názvoslovia

• štátne mapové dielo, dokumentácia a sprístupňovanie dokumentačných fondov
• archívnictva a zhromažďovanie archívnych dokumentov 

• centrálne elektronické registratúrne stredisko 

• poskytovanie údajov, produktov a služieb



Štruktúra odboru Geodetických základov 
(stav v roku 2018)

Počet zamestnancov:
31 stálych a 5 sezónnych



Hlavné a rutinné úlohy a činnosti Odboru 
geodetických základov

 správa SKPOS® a ISGZ

 správa štátnych geodetických  sieti 
(vykonávanie a spracovávanie meraní)

 správa a realizácia národných geodetických 
referenčných systémov

 zabezpečenie prepojenia národných 
geodetických systémov na medzinárodné

 poskytovanie údajov a informácii 
prostredníctvom portálov: GKÚ, SKPOS®, 
Geoportál (RGB, Transformačná služba), atď.

 agenda týkajúca sa bodov GZ (rušenie bodov 
GZ, hlásenie závad)

 riešenie požiadaviek, otázok a reklamácii 
klientov a zákazníkov

 spolupráca na tvorbe legislatívy

 výkon prác na štátnych hraniciach

 ...



Spolupráca Úradu Geodézie, Kartografie a 
Katastra SR (a GKÚ Bratislava) s 

Ministerstvom vnútra SR



Štátna správa na úseku Geodézie a 
kartografie pre oblasť správy ŠH

 Zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o 
geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov

 §4 bod 2f) ÚGKK SR zabezpečuje 
stabilizovanie a vymeriavanie geodetických 
bodov štátnej hranice a aktualizáciu 
geodetickej časti hraničného 
dokumentárneho diela (zabezpečované 
prostredníctvom GKÚ Bratislava)

 §4 bod 9 Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky zabezpečuje spravovanie a 
aktualizáciu komplexného hraničného 
dokumentárneho diela (zabezpečované 
prostredníctvom Odboru správy ŠH, Sekcie 
verejnej správy MV)



 GKÚ Bratislava vykonáva geodetické 
a kartografické činnosti na štátnych 
hraniciach v zmysle zákona NR SR 
č.215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších 
predpisov od roku 1993

 1993 – 2011
• Práce na ŠH definované Zmluvami o 

dielo

 2012 – doteraz:
• Práce na ŠH definované každoročne 

prostredníctvom Vykonávacích dohôd

Plnenie zákonných úloh
(spolupráca MV SR a ÚGKK SR)



Zmluvy o dielo

 Boli uzatvárané v rokoch 1993 
– 2011 na jednotlivé úlohy 
osobitne pre každú ŠH na 
stanovené obdobie

 Predmetom zmluvy o dielo 
boli činnosti spojené s 
výkonom terénnych a 
kancelárskych prác na ŠH 
podľa podmienok a 
špecifikácii stanovených v 
zmluve a technických 
smerniciach



Vykonávacie dohody o súčinnosti pri 
prácach na ŠH 

 Uzatvára sa na každý rok od roku 
2012 osobitne

 Predmetom dohody sú činnosti v 
pôsobnosti MV SR pri zabezpečovaní 
a vykonávaní vytyčovania, 
vyznačovania, zameriavania 
a udržiavania vyznačenia štátnych 
hraníc, vypracúvaní a aktualizácii 
hraničného dokumentárneho diela, 
vyplývajúce z § 4 ods. 2 písm. c) a f) 
zákona o správe štátnych hraníc

 Konkrétne práce na ŠH pre príslušný 
rok sú presne špecifikované v prílohe 
Dohody



Účasť GKÚ pri prácach na ŠH

Vývoj organizačnej štruktúry GKÚ smerom 
k prácam na ŠH
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k prácam na ŠH



Účasť GKÚ pri prácach na ŠH

Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH
Roky 1993 - 2000



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH
Roky 2001 - 2009



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH
Roky 2010-2018



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH

Štátna hranica Terénne práce Spracovateľské  a iné práce

česko – slovenská 1993-1994

1997

2008-2009

2012-2014
2016-2018

Vytýčenie a 
stabilizácia a 
zameranie HZ + 
polohopisu
Údržba HZ

Určenie ETRS89 
súradníc HZ
Údržba HZ
Drobná údržba HZ

1995

2003-2004
2007

2009
2011

Spracovanie rozhraničovacích meraní

Číselné definovanie lomových bodov
Oprava súradníc HZ a lom. bodov

Tvorba nového HDD
Poskytnutie súradníc KOOÚ na 
zapracovanie

poľsko - slovenská 1994-1998

2015-2018

Prvé spoločné 
preskúšanie ŠH
(spresnenie HČ v 
Tatrách využitím 
fotogrametrie)

Údržba HZ

1995-1996

1998
1999

2002-2003

2006

Skenovanie dokumentov, def. 
značkového kľúča, fontov
Tvorba nového HDD
Transformácia súradníc do S-JTSK a 
poskytnutie KOOÚ na zapracovanie

Číselné definovanie lomových bodov

Opravy v súradniciach poskytnuté 
KOOÚ



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH

Štátna hranica Terénne práce Spracovateľské  a iné práce

ukrajinsko –
slovenská

1994

1996

2005-2006

2014
2017-2018

Dozorovanie
terénnych prác
Údržba HZ a prieseky

Určenie ETRS89 
súradníc HZ  a 
vlícovacích bodov –
2. preskúšanie ŠH 
(namiesto 
mapovania ortofoto)
Údržba HZ
Údržba HZ

2002-2003

2007

2008

Číselné definovanie lomových bodov

Tvorba nového HDD (podklad 
ortofotomozaika)
Poskytnutie súradníc S-JTSK KOOÚ na 
zapracovanie

rakúsko - slovenská 1994-1995

1996

1997
2004
2012

2013-2015

Preznačovanie HZ + 
zameranie trojbodov
Výmena št. znaku na 
Triplexe
Údržba HZ
Údržba časti HZ
Určenie ETRS89 
súradníc HZ
Údržba HZ

1995

2016

Kopírovanie archívnych dokumentov

Poskytnutie súradníc S-JTSK KOOÚ na 
zapracovanie



Chronológia účasti GKÚ pri prácach na ŠH

Štátna hranica Terénne práce Spracovateľské  a iné práce

maďarsko –
slovenská

1994-1995

1996

1997
1999-2001

2004

2006-2009

2012-2018

Preznačenie a údržba 
HZ
Experiment na nové 
HDD (využitie GPS)
Zameranie rieky Ipeľ
Ipeľ, Slaná, Roňava –
údržba HZ (GPS 
zameranie úsekov III. 
a V.
Určovanie ETRS89 
súradníc HZ I. úseku 
– 7. zameriavanie a 
vyznačovanie
Údržba – 8. 
zameriavanie a 
vyznačovanie

Rekognoskácia, 
údržba, osádzanie 
tabúľ na mosty, 
meranie ETRS89 
súradníc HZ

1995

1996

1997

2001

2002-2003

2006

2009

2012

Zobrazovanie HZ do KM (Ipeľ)

Spracovanie experimentu v MS

Nové HM Ipľa a priebeh ŠH

Ipeľ, Slaná, Roňava spracovanie

Číselné definovanie lomových bodov

Výpočet S-JTSK súradníc 
transformáciou a poskytnutie 
súradníc S-JTSK KOOÚ na 
zapracovanie
Aktualizácia údajov hraničnej čiary 
KOOÚ
Naskenovanie ML HM



Účasť GKÚ pri prácach na ŠH

Významnejšie práce na ŠH vykonané GKÚ 
trochu detailnejšie



Rozhraničovanie ČR – SR (1993 – 1995)

 Rekognoskačné, vytyčovacie, stabilizačné a vymeriavacie práce
• 10 slovensko-českých zmiešaných skupín
• 20.4.1993 – 20.12.1994

 Spracovanie meraní od 1.1.1995. Podpis záverečného listu HDD 
10. zasadnutie Hraničnej komisie – 22.9.1995 vo Veľkých 
Karloviciach

 Práce prebiehali v náročnom horskom prostredí v extrémnych 
podmienkach
• ŠH prebieha zalesnenými hrebeňmi Moravsko-sliezkých Beskýd, 

Javorníkov a Bielych Karpát s nadmorskou výškou 700-1000 m a v 
rovine na úseku rieky Morava

 Metódy merania
• Polygónové ťahy s využitím TB určených aj metódou GPS
• Rajóny
• Mapovanie – klasicky polárnou metódou



Rozhraničovanie ČR – SR (1993 – 1995) 
obrazom



Rozhraničovanie ČR – SR (1993 – 1995) 
obrazom



1. spoločné preskúšanie SK-PL štátnej 
hranice (1994-1998)
 1994

• údržba, obnova a zameranie 575 HZ polygónovou metódou

 1995
• zameranie polohopisu 135 km hr. pásma

• údržba a obnova 1939 HZ

 1996
• zameranie suchého (101 km) a mokrého (35km) úseku

• údržba a obnova 1069 HZ

 1997
• osadenie plastových nástavcov na 13 HZ

• vytýčenie, zameranie metódou GPS a obnovenie vyznačenia HZ v Tatrách

 1998
• fotogrametrické určenie priebehu ŠH v Tatrách z leteckých snímok 1:24 500

 Práce prebiehali v náročnom horskom prostredí v extrémnych podmienkach
• ŠH prebieha prevažne SZ zalesnenými hrebeňmi Bukovských vrchov, Laboreckej vrchoviny, 

Ľubovnianskej vrchoviny, riekou Poprad, Pieninami, riekou Dunajec, Spišskou Magurou, riečkami 
Javorinka a Biela Voda, Vysokými Tatrami, Západnými Tatrami, Oravskou kotlinou a chrbtami 
Kysuckých Beskýd.

 HDD schválené 11.12.1998 v Bobrovníku



SK-PL: Vytýčenie, zameranie a obnovenie 
vyznačenia HZ v Tatrách obrazom (1997)



1. spoločné preskúšanie SK-PL štátnej 
hranice obrazom (1994-1998)



2. spoločné preskúšanie SK-UA štátnej 
hranice (2004-2006)

 2004
• Príprava podkladov a plánov na 2.spoločné preskúšanie ŠH

 2005
• zameranie vlícovacích bodov pre letecké meračské snímkovanie
• zameranie ETRS89 súradníc HZ metódou GPS
• Objednanie leteckého meračského snímkovania (namiesto merania 

polohopisu)

 2006
• spracovanie údajov 2. spoločného preskúšania ŠH

 Práce prebiehali čiastočne v náročnom horskom prostredí a 
čiastočne na rovine východoslovenskej nížiny
• ŠH prebieha zo severu na juh lesnými priesekmi Bukovských a 

Vihorlatských vrchov a v druhej polovici prechádza Východoslovenskou 
nížinou



Zameranie vlícovacích bodov pre letecké 
meračské snímkovanie 2. spoločného 
preskúšania SK-UA (2005)



Údržba a zameranie HZ 2. spoločného 
preskúšania SK-UA metódou GPS (2005-6)



Ortofotomozaika a hraničná mapa 2. 
spoločného preskúšania SK-UA (2005-6)



Určovanie SK-ČR štátnej hranice v ETRS89 
(2007-2009) 

 2007
• vypracovanie projektu

 2008
• zameranie časti HZ pomocou služieb SKPOS a CZEPOS

• metódy merania: RTK a statické meranie

 2008 a 2009
• spracovanie meraní s využitím polygónov meraných v 

rokoch 1993-95

• spracovanie v systéme S-JTSK (JTSK03) a transformácia do 
ETRS89

 Nové HDD od roku 2009 vstúpilo do platnosti 
1.4.2011



Určovanie SK-ČR štátnej hranice v ETRS89 
obrazom (2007-2009) 



SK-AT-HU: Výmena štátneho znaku na 
trojbode Triplex (1996)



Rôzne práce na slovensko-maďarskej 
štátnej hranici (1994-2017)



Záver

 GKÚ Bratislava sa podieľa na výkone geodetických činností na 
štátnych hraniciach od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
t.j. od roku 1993

 pričinil sa o realizáciu všetkých najvýznamnejších prác nielen v 
teréne, ale aj v oblasti spracovania, tvorby a aktualizácie HDD

 pre všetky hranice zabezpečil prevod súradníc zo záväzných 
súradnicových systémov do S-JTSK a poskytol ich na 
zapracovanie do KN

 v rámci meracích techník držal vždy krok s dobou a jednotlivé 
merania vykonával najmodernejšou technikou a metódami

 bez problémov prešiel na využívanie GNSS, dokáže spracovať 
podklady leteckého meračského snímkovania a iniciuje návrh 
prechodu HDD do geodatabázy s publikovaním napr. aj v tvare 
WMS

 spolupráca s MV SR je za 25 rokov na vysokej úrovni, za čo patrí 
veľké ďakujem všetkým zainteresovaným



Ďakujem za pozornosť

Branislav Droščák
Geodetický a kartografický ústav BRATISLAVA

branislav.droscak@skgeodesy.sk


