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Chronológia SKPOS
◆
◆

10.IX.2007 – skúšobná prevádzka
20.XI.2007 - testovacia prevádzka
• 10.2007 zahajenie registracie

◆

13. 1. 2022

1.IV.2009 štart ostrej prevádzky

www.skpos.gku.sk

2

www.skpos.gku.sk

13. 1. 2022

www.skpos.gku.sk

3

13. 1. 2022

www.skpos.gku.sk

4

13. 1. 2022

www.skpos.gku.sk

5

13. 1. 2022

www.skpos.gku.sk

6

Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. SKPOS - 660/2009
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO: 17316219
DIČ: 2020838083
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava, 7000062334/8180
e-mail: skpos@skgeodesy.sk
zastúpený: Ing. Patrikom Henselom – riaditeľom
(ďalej len „GKÚ")
a
Názov právnickej (fyzickej) osoby:
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísaná v registri:
OR OS BA I, Oddiel Po Vložka 312/B
Štatutárny orgán:
Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Vo veci týkajúcej sa: Strediska železničnej geodézie (SŽG) ako vnútornej org. Jednotky
Železničiarska 1, 811 04 Bratislava
Osoba splnomocnená na podpis zmluvy: Ing. Eliška Rapavá, riaditeľka SŽG
IČO:
31364501
IČ DPH:
SK 2020480121
bankové spojenie:
Tatra Banka 2626455022/1100
Zastúpený pre veci technické:
Ing. Roman Hozlár
e-mail:
hozlar.roman@zsr.sk
mobil:
910637425
(ďalej aj „Používateľ")
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Čl. I. Predmet zmluvy
GKÚ je správcom a prevádzkovateľom Slovenskej priestorovej observačnej služby na využívanie signálov globálnych navigačných satelitných
systémov (ďalej len “SKPOS“).
Počas trvania tejto zmluvy sa GKÚ zaväzuje poskytnúť Používateľovi prístup prostredníctvom 1 zariadenia (í) k SKPOS s tým, že Používateľ
môže využívať nasledujúce služby:
Pre reálny čas (RTK – Real Time Kinematic):
•
SKPOS-dm - korekcie kódových meraní s využitím pre určovanie polohy v reálnom čase s presnosťou 1 m – 0,4 m.
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SKPOS-cm – korekcie fázových meraní na presné určovanie polohy v reálnom čase s presnosťou lepšou ako 0,02 m.
(Poznámka: Pre dosiahnutie stanovenej presnosti je potrebné pri meraní splniť nasledujúce kritériá: PDOP ≤ 6, počet satelitov ≥ 6, SNR (Signal
to Noise Ratio) ≥ 4, oneskorenie korekčných signálov ≤ 2 s.)
Na dodatočné spracovanie (Postprocessing):
SKPOS-mm – kódové a fázové merania z SKPOS na presné určenie polohy po ukončení merania s presnosťou 20 – 0,5 mm v údajových
súboroch.
c/a Generovaním virtuálnych RINEX údajových súborov pre súradnicami definovanú virtuálnu referenčnú stanicu, požadovaný deň, hodinový
interval od – do s časovou frekvenciou záznamu.
c/b Generovaním RINEX údajovových súborov zo zadanej referenčnej stanice SKPOS pre požadovaný deň, hodinový interval od – do s časovou
frekvenciou záznamu.
Informácie o stave SKPOS na www.skpos.gku.sk
Informačný server na poskytovanie informácii o SKPOS a umožňujúci online generovanie údajov na dodatočné spracovanie.
GKÚ pridelí každému Používateľovi individuálne prihlasovacie meno (prístup) a Používateľom navrhnuté heslo (ďalej len „registračné údaje“),
prostredníctvom ktorých je Používateľ oprávnený pripojiť sa k službám SKPOS cez jeden prístup (jedno zariadenie). Prostredníctvom tohto
prístupu, po overení registračných údajov a oprávnení sa Používateľovi sprístupnia poskytované služby. Poskytované služby budú sprístupnene
do 5 dní odo dňa prijatia odplaty podľa článku III. zmluvy.
Používateľ má prístupové meno (á): zsrba1 s navrhnutým heslom.
Šírenie služby pre reálny čas je realizované prostredníctvom verejného internetu protokolom NTRIP cez dátové služby mobilných operátorov.
Čl. II. Doba trvania zmluvy
2022
7
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Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2009.
Čl. III. Odplata

◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

•
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆

Čl. III. Odplata
Odplata za prístup prostredníctvom jedného zariadenia k SKPOS je stanovená sumou vo výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur) / 10 544 Sk
(slovom desaťtisícpäťstoštyrisaťštyri Sk) za celé obdobie trvania tejto zmluvy, avšak za podmienok nižšie uvedených.
Požiadavka zo strany Používateľa na rozšírenie počtu zariadení bude riešená v dodatku k tejto zmluve za odplatu vo výške 350 € (slovom
tristopäťdesiat eur) / 10 544 Sk (slovom desaťtisícpäťstoštyrisaťštyri Sk) za každé ďalšie zariadenie.
Vyššie uvedená odplata zohľadňuje využitie služieb uvedených v čl. I počas doby trvania zmluvy v maximálnom rozsahu (limite) pre danú
službu:
2/a/ do 2000 skutočných hodín pripojenia,
2/b/ do 1000 skutočných hodín pripojenia,
2/c/ do 100 hodín súborov RINEX.

Prekročenie limitov podľa bodu 3/. tohto článku sa posudzujú samostatne pre každé zariadenie
(prístup).

5/.
Splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany používateľa.
Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
GKÚ zabezpečí prevádzku SKPOS počas riadnej pracovnej doby v čase od 7.00 – 15.00 hod. SKPOS je prístupná 24 hodín každý deň v roku.
GKÚ si vyhradzuje právo prerušiť služby v prípade technických havárií, porúch, nepredvídateľných okolností alebo v prípade vyššej moci. O
plánovanom ako i neplánovanom prerušení bude informovať Používateľov na stránkach www.skpos.gku.sk, prípadne prostredníctvom e-mailov
alebo SMS notifikácie.
GKÚ nenesie žiadnu zodpovednosť za:
dostupnosť satelitov a dátových služieb mobilných operátorov v rôznych lokalitách Slovenska,
za prerušenie služieb v prípade technických havárií, porúch, nepredvídateľných okolností alebo v prípade vyššej moci.
Používateľ vyhlasuje, že:
sa oboznámil s potrebným technologickým vybavením (zverejneným na stránke www.gku.sk), ktoré je nevyhnutné k využívaniu SKPOS,
sa detailne oboznámil so všetkými ďalšími technickými podmienkami a možnosťami poskytovania SKPOS zo strany GKÚ zverejnenými na
stránke www.gku.sk, a uvedené možnosti a podmienky za zaväzuje akceptovať,
•
berie na vedomie, že priestorové súradnice určené prostredníctvom služieb SKPOS si musí overovať vhodnými technologickými postupmi
(nezávislými meraniami) a presnosť služieb berie na vedomie s určitou mierou neistoty.
Používateľ sa zaväzuje:
◆
◆
◆
◆
◆

◆

•

neposkytovať svoje registračné údaje tretej osobe,
nerozširovať a neposkytovať poskytnuté údaje tretej osobe,
používať poskytnuté údaje zákonom dovoleným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s právnymi predpismi,
uhradiť odplatu za prístup,
nahradiť GKÚ, prípadne tretím osobám škodu, ktorá im vznikne porušením povinností ustanovených v tejto zmluve
prípadne porušením všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

V prípade porušenia povinnosti uvedenej v článku IV. ods. 5/, písm. a/, b/, c/, d/ a rozsahu služieb
uvedených v článku III. ods, 3/ je GKÚ oprávnený od zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. Právo GKÚ na
náhradu škody nie je dotknuté.
•
Zmluvné strany berú na vedomie, že účinky zmluvy nastávajú medzi nimi dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.
•
Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
•
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných
strán písomnými dodatkami k zmluve.
•
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení dotknutá osoba (používateľ) vyhlasuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, osobné údaje
sú pravdivé a zároveň dáva Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, Chlumeckého 4,
827 45 Bratislava, IČO: 17316219 svoj výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov.
dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku s tým, že po 1
13. 1.•2022 Zmluva sa vyhotovuje v 2 (slovom:
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(slovom: jednom) rovnopise obdrží GKÚ a Používateľ.

Služby SKPOS
◆

SKPOS-dm –

◆

SKPOS-cm –

◆

SKPOS-mm –

diferenciálne
korekcie pre kódové merania s využitím
pre navigáciu a určovanie polohy
v reálnom čase s presnosťou 1 m – 0,2
m.
diferenciálne korekcie
pre fázové merania na presné určovanie
polohy v reálnom čase s presnosťou lepšou
ako 2 cm.
kódové a fázové merania
na veľmi presné určovanie polohy po ukončení
merania (post-processing), resp. v blízkom
reálnom čase s presnosťou 20 – 0,5 mm.
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Služby SKPOS
NTRIP Broadcaster SKPOS:
195.28.70.16:2101
skpos.gku.sk:2101
Streams / Mountpoints:
◆
◆
◆

SKPOS_CM_CMR
SKPOS_CM_2.3
SKPOS_CM_3.0
◆

◆
◆
◆
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submetrová služba

SKPOS_DM_ZAP
SKPOS_DM_STR
SKPOS_DM_VYCH

www.skpos.gku.sk

10

Formáty poskytovaných služieb
reálny čas

medzinárodná štandardizačná organizácia Radio Technical
Commission for Maritime Services (RTCM) SC104 pre
DGNSS:

SKPOS-dm – RTCM 2.x (2.0, 2.1, 2.3)
◆SKPOS-cm – RTCM 2.3 (+ mess.59)
RTCM 3.1
◆

dodatočné
spracovanie

odporúčanie IAG na výmenu GNSS údajov
◆

13. 1. 2022

SKPOS-mm – RINEX 2.11
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Infraštruktúra SKPOS
ÚGKK SR – GKÚ Bratislava
◆
◆

◆

◆

Legislatíva
Sieť referenčných staníc (RS) zriadených na
geodetických bodoch na mieste s nerušeným
príjmom signálov GNSS, do Štátnej priestorovej
siete, kde tvoria „A“ triedu bodov,
Prostredie informačno komunikačných
technológií (VPS-WAN) na prenos prvotných
observovaných údajov do Národného servisného
centra (vysokou frekvenciou, raz za 1 sek.,
frekvencia 20 Hz.),
Národné servisné centrum, ktoré pracuje 7 x
24 hod. x 365 dní v roku. zariadeniami
vysielajúcimi plošné korekčné členy pre
koncových používateľov prostredníctvom
internetu.
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SKPOS - EUPOS
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ŠPS
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EPN
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Partneri GKÚ
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
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Štatistika výpadkov referenčných staníc SKPOS 2008
výpadok v percentách
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Ďakujem Vám za
pozornosť !
1.IV.2009 štart ostrej
prevádzky SKPOS

www.skpos.gku.sk
www.ssgk.sk
www.geoportal.sk
www.gku.sk
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