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Hlavné úlohy Odboru geodetických základov 

GKÚ  

 

Hlavné (najvýznamnejšie) úlohy odboru 

1. Správa a realizácia záväzných geodetických systémov na 

Slovensku 

2. Zabezpečenie referenčného podkladu umožňujúceho 

korektnú prácu v záväzných geodetických referenčných 

systémoch 
 

Referenčný podklad  

 body špecializovaných sieti (Štátna priestorová, nivelačná, gravimetrická a 

trigonometrická sieť) 

 služby umožňujúce v záväzných súradnicových systémoch korektne pracovať 

(SKPOS®) a údaje medzi nimi korektne transformovať (transformačná služba) 

 



Záväzné geodetické referenčné systémy 

na Slovensku 

 Záväzné geodetické 
referenčné systémy sú na 
Slovensku stanovené 
zákonom NR SR č.215/1995 
Z.z. v znení neskorších 
predpisov 

 

 podrobnejšie ich definuje 
vyhláška ÚGKK SR 
č.300/2009 v znení 
neskorších predpisov 



Záväzné geodetické referenčné systémy 

na Slovensku 

 Záväznými geodetickými referenčnými systémami sú 
na Slovensku: 

 Európsky terestrický referenčný systém - ETRS89 

 

 Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej – 

    S-JTSK (národný polohový súradnicový systém) 

 

 Baltský výškový systém po vyrovnaní - Bpv (národný 
vertikálny súradnicový systém) 

 

 Európsky vertikálny referenčný systém - EVRS 

 

 Gravimetrický súradnicový systém - S-Gr 



Rutinné a iné činnosti Odboru 

geodetických základov 

 Správa geodetických referenčných sieti 

(príprava, vykonávanie a spracovávanie 

meraní v štátnych geodetických sieťach)  

 správa ISGZ a SKPOS® 

 vybavovanie agendy ohľadom rušenia bodov 

GZ 

 vybavovanie agendy ohľadom hlásenia závad 

na bodoch GZ  

 aktualizácia údajov na portáloch: GKÚ, 

SKPOS, Geoportál (RGB, Transformačná 

služba), atď. 

 riešenie požiadaviek, otázok a reklamácii 

klientov a zákazníkov 

 spracovanie meraní a výpočet realizácii, 

výpočet kvázigeoidov 

 programovanie a tvorba aplikácii  

 spolupráca s ÚGKK na tvorbe legislatívy  

 



 

 

 

 Správa a realizácia geodetických referenčných 

systémov (budovanie štátnych geodetických sieti) 



Štátna priestorová sieť (ŠPS) 

ETRS89 

 ETRS89 je na Slovensku fyzicky reprezentovaný 
bodmi Štátnej priestorovej siete (ŠPS) 

 

 Štátna priestorová sieť (ŠPS) 
 Aktívna časť (permanentné stanice SKPOS®) – 

Trieda A 

 Pasívna časť (klasické bodové pole) 
 Trieda B – geodynamické body (Hz 5-6mm, V 12-

15mm) 

 Trieda C – referenčné geodetické body (Hz 1-2cm, 
V 4cm) 

 Trieda D – ostatné body s ETRS89 súradnicami 
(Hz 3cm, V 5.5cm) 

 

 Referenčný rámec ŠPS je SKTRF2009 = 
ETRF2000 epocha 2008.5 

 

Trieda Počet 

bodov 

A 33 

B 71 

C  1 650 

D 2 900 



Štátna priestorová sieť (ETRS89) 

Trieda A – permanentné stanice SKPOS®  

 33 slovenských permanentných staníc služby SKPOS®  



Štátna priestorová sieť (ETRS89) 

Trieda B - geodynamické body 

 Špecializovaná množina bodov s geodynamickou stabilizáciou (pilier, skala, atď.) 

 body siete SGRN (Slovenská geodynamická referenčná sieť) 

 body siete LGS Tatry 

 Opakované kampaňové meranie (min 72 hodín) 

 Súradnice spracované Bernským softvérom 

 ETRF2000 epocha 2008.5 

 Hz ≈ 5-6 mm, V ≈ 12-15mm 
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Štátna priestorová sieť (ETRS89) 

Trieda C 

 Množina bodov s pevnou stabilizáciou (obetónovaný opracovaný kameň) 

 Rozloženie bodov rovnomerne po celom území SR 

 2 nezávislé statické observácie (2 x 6 hodín) 

 ETRF2000 epocha 2008.5 

 Presnoť ETRS89 súradnic: Hz ≈ 1-2cm, V ≈ 4cm 

 



 

Štátna priestorová sieť (ETRS89) 

Trieda D 

 Množina bodov s „klasickou“ stabilizáciou (kameň s opracovanou hlavou) 

 Rozloženie bodov rovnomerne po celom území SR 

 minimálne 2 nezávislé observácie (statické meranie 2 hodiny, RTK meranie 3 min...) 

 ETRF2000 epocha 2008.5 

 Presnoť ETRS89 súradnic: Hz ≈ 3cm, V ≈ 5cm 



Štátna trigonometrická sieť a Štátna priestorová sieť 

S-JTSK 

 S-JTSK je na Slovensku fyzicky reprezentovaný 

bodmi: 

 Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS) - realizácia 

JTSK 

 Štátnej trigonometrickej siete (ŠPS) - realizácia 

JTSK03 

 

 S-JTSK je definovaný: 
 elipsoid Bessel 1841 (nultý poludník Ferro) 

 Křovákova projekcia 

x 

y 

z 

Bessel 1841 (S-JTSK) 



Štátna trigonometrická sieť 

S-JTSK (JTSK) 

 Body pôvodnej trigonometrickej siete ČSTS z 

územia Slovenska (1-5 rád) 

 Kamene s opracovanou hlavou s krížikom a jednou, 

alebo dvoma podzemnými značkami, prípadne 

piliere, alebo iné stabilizácie 

 Polohové súradnice sú v realizácii JTSK 



Realizácia JTSK03 

 Presné observácie GNSS na bodoch 
Štátnej priestorovej sieti (ETRS89 – 
ETRF2000) 

 

 

 

 

 

 Vyrovnaná sieť umiestnená na 
Besselov elipsoid 1841 z elipsoidu 
GRS80 pomocou 7 Helmertových 
parametrov 

S-JTSK realizácie = rámce 

Pôvodná realizácia JTSK 

 Presné uhlové merania v 
trigonometrickej sieti 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyrovnaná sieť bola nafitovaná na 
Besselov eliposid 1841 pomocou cez 
LaPlaceov body (bod) 

16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23

Elipsoidická dĺžka [°]

48

48.5

49

49.5

50

E
lip

s
o
id

ic
k
á
 š

ír
k
a
 [
°]

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

x

y

z

3 translations
3 rotations

scale

3 translations
3 rotations

scale



Vzťah medzi ETRS89 (ETRF2000) a S-JTSK (JTSK03) 

7-parametrická Helmertová transformácia (2 smery) 

ETRS89 (ETRF2000) 

↓ 

S-JTSK (JTSK03) 

Translácia v smere osi X: -485,014055m 

Translácia v smere osi Y: -169,473618m 

Translácia v smere osi Z: -483,842943m 

Rotácia osi X:  7,78625453“ 

Rotácia osi Y:  4,39770887“ 

Rotácia osi Z:  4,10248899“ 

Parameter zmeny mierky: 0,000000ppm 

S-JTSK (JTSK03) 

↓ 

ETRS89 (ETRF2000) 

Translácia v smere osi X: 485,021 m 

Translácia v smere osi Y: 169,465 m 

Translácia v smere osi Z: 483,839 m 

Rotácia osi X:  -7,786342“ 

Rotácia osi Y:  -4,397554“ 

Rotácia osi Z:  -4,102655“ 

Parameter zmeny mierky: 0,000000ppm 
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Vzťah medzi S-JTSK (JTSK03) a S-JTSK 

(JTSK) 

S-JTSK 

(JTSK) 

S-JTSK 

(JTSK03) 

2 x Globálne transformačné parametre 

3 rotácie, 3 translácie, mierka 

Smer ETRS89 – S-JTSK(JTSK03) 

Smer S-JTSK (JTSK03) – ETRS89 

ETRS89 

lokálne skreslenia 

do 1.3 m 

Prevodová interpolačná tabuľka 



 Vybrané body pôvodnej Československej jednotnej nivelačnej siete 

(ČSJNS) z územia Slovenska (1-3 rád) 

 1. rád – nivelačné ťahy o dĺžke cca 3300 km 

 2. rád – nivelačné ťahy o dĺžke cca 5650 km 

 

 

 
Štátna nivelačná sieť 

Bpv 



Štátna nivelačná sieť 

Práce na novej realizácii Bpvyy 

 Cieľ 2015-2016: výpočet novej realizácie Bpvyy a EVRFyy z nových meraní 

vykonaných v rokoch 1987-2015 

 Postup: 

 Prevyrovanie nivelačných meraní 1.rádu ŠNS 

 Uplatnenie úplných Bouguerové anomálie - softvér CBA2G_SK 

 Využitie dodatkov a kontrolných meraní 

 Vyrovnanie ŠNS 2.rádov v rámci polygónov 1.rádu 

 Odhad výšok 

 Klasické vyrovnanie prevýšení + redukcia z tiažového zrýchlenia 

 Vyrovnanie geopotenciálnych kót 

 Softvér 

 NIVE_VNS 

 MATLAB 



Štátna nivelačná sieť 

EVRS 

 EVRS – Európsky vertikálny referenčný systém 

 fyzicky reprezentovaný vybranými bodmi Štátnej 

nivelačnej siete (ŠNS) 

 W0 = W0E (NAP) 

 Cp = ΔWp = W0-Wp 

 

 

 

 Aktuálna realizácia EVRF2007: 
 súbor výšok z medzinárodného vyrovnania 



Kvázigeoid DVRM 

 

Digitálny model kvázigeoidu na prevod elipsoidickej výšky 

ETRS89 (rámec ETRF2000) na normálnu výšku Bpv 

 

 cca 680 identických bodov s výškou Bpv a ETRS89-h 

1σ = 0,034m 



Kvázigeoid DMQSK2014-E 

 

Digitálny model kvázigeoidu na prevod elipsoidickej výšky 

ETRS89 (rámec ETRF2000) na normálnu výšku EVRS 

(realizácia EVRF2007) 

 

 

cca 166 identických bodov s výškou Bpv a EVRF2007 

1σ = 0,023m 



Štátna gravimetrická sieť – ŠGS 

S-Gr 

 0.rád 
 15 bodov 

 absolútne merania 

 1.rád 
 30 bodov (UEGN) 

 2.rád 
 246 bodov 

 3.rád 
 cez 1700 bodov 



 

 

 

 Správa geodetických základov 



Architektúra ISGZ 

- aplikácia ISGZ.NET 

- databáza Oracle 10g 

- zobrazovanie do Bentley Map 

- Gateway 

- ostatné aplikácie pristupujú k dátam ISGZ a 

SDO geometrii na základe prístupov a 

pravidiel. 

ISGZ – informačný systém GZ 



ISGZ  – informačný systém GZ 

komplexná evidencia bodov GZ 

Základná evidencia v 

komplexnom systéme 

úloh 

Štatistické výstupy 

priamo v moduloch a 

externe do MS Excel 

bez rozdielu verzie 

MS Office 



Množstvo výberových 

možností pre 

nahliadanie na údaje 

o GZ 

Export do Excel, TXT na 

základe zadaných 

podmienok – Vstupné 

dáta pre merania, 

externé práce 

ISGZ prostredie  

komplexný dátový evidenčný modul 



Bentley Map prosterdie 

 



Bentley Map prosterdie 

 



Jednoduché výberové 

možnosti pre rýchly 

prístup k údajom pre 

poskytnutie / tlač 

Výstup do formátu 

PDF – okamžité 

poskytnutie údajov z 

aktuálnych dát – 

OnLine výstup 

ISGZ  

generovanie geodetických údajov 



Vybavovanie žiadosti a evidencia ohlásení 

 Žiadosti na zrušenie bodov GZ 

 rekonštrukcie, prestavby, búranie 

 zatepľovanie (požadujeme zachovať) 

 Ohlásenia poškodenia bodov GZ 

 takmer neevidujeme 

 

 Postup ako reagovať práve v riešení 

 Spoplatňovanie 

 Správne konanie - Katastrálna inšpekcia 

 Postup v zmysle platnej legislatívy 



 

 

 

 Rutinne a iné aktivity 



Údržba, zriaďovanie, stabilizácia bodov GZ, 

nápravné práce 

33 



Geokinematika a geodynamika 

aktivity 

 každoročné GNSS kampaňové meranie na bodoch ŠPS – LGS Tatry 

 práce vykonávajú zamestnanci GKÚ, TOPU, STU a kolegovia z Poľska 

 zameraných býva cca 18 bodov + 3 permanentné stanice 

- Permanentné stanice 
- Slovensko - observácia 96 hod 
- Poľsko – observácia 72 hod. 
- Tatranské štíty – observácia 2 hod. 
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SK – H – A 

SK – PL – UA 

SK – UA 
- spolupráca s Ministerstvom 

Vnútra SR – oddelením správy 

štátnych hraníc 

- údržba 

- meranie / vytyčovanie  

Štátna hranica 

aktivity 



 

 

 

 Poskytovanie údajov o bodoch geodetických 

základov 



Vývoj poskytovania údajov o bodoch GZ 
Do roku 2004 

 Poskytovanie geodetických 

údajov prostredníctvom 

osobných návštev na tlačivách 

 pracoviská GKÚ 

 bývalé Správy Katastra 



Vývoj poskytovania údajov o bodoch GZ 
Od roku 2004 

 Poskytovanie geodetických údajov 

elektronicky 

 vyhľadávanie na geoportáli 

 odoslanie GÚ vo formáte PDF: 

 mailom  

 cez Obchodný modul (od konca roka 2013) 



 geoportál ÚGKK 

 Spustený v roku: 2013 

 OGC štandardy a ISO: áno 

 Prezeranie údajov o GZ 

 Geoportál 

 Mapové služby 

 Nákup GÚ: 

 mailom, 

 obchodným modulom 

Poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Geoportál ÚGKK 



Geoportál ÚGKK 

Záložka referenčné geodetické body 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 

WMS služba – body geodetických základov 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 

 WMS služba – body geodetických základov 

 www.geoportal.sk  

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

http://www.geoportal.sk/
https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get


Geoportál ÚGKK 
WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
 WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Geoportál ÚGKK 
 WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


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/


 

 

 

 Poskytovanie služieb 

 SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 

služba a jej aplikácie 



SKPOS® 

 

 

 Servisné centrum 

 GKÚ Bratislava 

 

 Rutínne činnosti 

 zabezpečovanie nepretržitej prevádzky služby 

 zabezpečovanie monitorovania kvality údajov a služieb 

 zabezpečovanie archivovania a zálohovania údajov služby 

 zabezpečovanie administrácie, registrácie a predlžovanie kontraktov zmlúv 
– prístupov ku službe 

 

 Služba plní EUPOS štandardy 

®
 



SKPOS®  

Referenčná služba geodetických základov 

 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® infraštruktúra 

Stav: Október 2014 

Trimble NetR8 receiver 

Trimble NetR9 receiver 

Individual calibrated antenna 

 33 permanentných statníc z územia SR (14 individuálne kalibrovaných) 

 Všetky prijímače a antény značky TRIMBLE 

 Všetky stanice observujú GPS+GLONASS (niektoré Galileo, BeiDou) 

 18 permanentných staníc so zahraničia 

Trimble NetR5 receiver 

Legend 



BBYS 

LIE1 GANP 

KOSE 

PEMB 

SKPOS® infraštruktúra 

Špeciálne geodynamické stabilizácie 



SKPOS®  
riadiaci softvér 

Trimble Pivot Platform 

iScope modul 



SKPOS® 

(sub)služby - mountpointy 

Poskytujeme iba sieťové riešenie (Sieťové RTK vo VRS 
koncepte) – neponúkame  Single RTK! 

Service (mountpoint) Accuracy Data format Interval 

SKPOS_MM 

post-processing 

(VRS or permanent station data) 

mm - cm RINEX: 2.10, 2.11, 3.0 

DAT, TGD, T01, T02 

1 sec. –  

x sec. 

SKPOS_CM_23 

SKPOS_CM_31 

SKPOS_CM_CMRX 

SKPOS_CM_CMR+ 

2 – 4 cm RTCM 2.3 

RTCM 3.1 

CMRX 

CMR+ 

1 sec. 

SKPOS_DM_SVK 

SKPOS_DM_SVK_23 

0,3 – 1 m RTCM 2.1 

RTCM 2.3 

1 sec. 



SKPOS® 

počet registrácii (používateľov) 

 cez 935 registrácii do služby (stav v roku 2014) 

 Počet stále narastá 
 

238 

413 

550 571 

701 

762 
806 

935 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 April 2014

SKPOS®  RTK registrácie 



SKPOS® 

webový dotazník o používaní SKPOS® 

 Dotazník o používaní SKPOS® s 

troma otázkami: 
 V akej oblasti využívate službu? 

 Oznámkujte službu (1=výborne – 

5=nedostatočne) 

 Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie 

činnosti služby. 

 dotazník distribuovaný v Marci 

2014 

 odoslaných 727 mailov 

 prijatých 383 odpovedí (53%) 



SKPOS® 

výsledky prieskumu 

 Q: V akej oblasti využívate službu? SKPOS® ? 

 Geodetické odvetvia (kataster, zememeračstvo, mapovanie, 

GIS) - 92% 

 Iné ako geodetické odvetvia - 8% 

other than surveying, cadastral, 
cartography geodesy and GIS 

surveying, cadastral, cartography 
geodesy and GIS 



SKPOS® 

výsledky prieskumu 

Cadastre 24% 

Engineering - construction                 19% 

Mapping – thematic maps 15% 

Mapping – different activity        14% 

Engineering – road construction 9% 

Land consolidation 5% 

GIS – data collection                                4% 

Engineering – control and deformation measurements 4% 

GIS - thematic maps 3% 

Terrestrial photogrammetry and scanning 1% 

Aerial photogrammetry and scanning                1% 

Other 1% 

 Q: V akej oblasti využívate službu? SKPOS® ? 

 Geodetické odvetvia (kataster, zememeračstvo, mapovanie, GIS) 

- 92% 



SKPOS® 

výsledky prieskumu 

Precise farming 73% 

Other 7% 

Pipeline transport 7% 

Mining 2% 

Construction – control of machines 3% 

Air transport 3% 

 Q: V akej oblasti využívate službu? SKPOS® ? 

 Iné ako geodetické odvetvie - 8% 

 



SKPOS® 

Ceny 

Novinka! 

Post processing 

1000 hodín RINEX 
RINEX 2.x, 3.x 50 € / 365 dní 

Network RTK (year) 

1000 hodín RTK 

50 hodín RINEX 

RTCM 2.3, 3.1, 

CMRx, CMR+ 

90 € / 365 dní 

(do 30.4.2014) 

 

50 € / 365 dní 

(od 1.5.2014) 

Network RTK 

(mesiac) 

RTCM 2.3, 3.1, 

CMRx, CMR+ 
19 € / 30 dní 

DGNSS RTCM 2.1 20 € / 365 dní 



Internetová aplikácia 
Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 

http://monitoringskpos.gku.sk/m    resp.    http://monitoringskpos.gku.sk 

mobilná verzia 

desktopová verzia 

http://monitoringskpos.gku.sk/m
http://monitoringskpos.gku.sk/


Internetová aplikácia 
Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 



Intranetová aplikácia ASMARUP 
Monitorovanie SKPOS® a meraní RTK jej používateľov 



Intranetová aplikácia 
Monitoring počtu online prihlásených používateľov 

SKPOS® 



SKPOS®  

analýza časových radov súradníc staníc 

 Presné spracovanie 
 Bernese software 5.0 

 Január 2007 - Február 2013 

 Bernese software 5.2 

 Marec 2013 

 

 Analýza časových radov 
 Odhad skokov 

 Odhad trend & sezónnych variácii 

 

 Skúsenosti z analýzy 
 Odhad skokov 

 Odhad neznámych skokov 

 Sezónne variácie 

 Anomálne správanie 

 Stabilné správanie 



SKPOS®  
aktívny člen EUPOS 



Aktivity týkajúce sa spolupráce s EPN 

Príspevok do EPN (May 2014) 

GANP 
From 2003 
GPS+GLONASS+Galileo 
IGS/EPN 
SKPOS 

admin: GKU 

BBYS 
From 2007 
GPS+GLONASS+Galileo 
SKPOS  

admin: GKU+TOPU 



Aktivity týkajúce sa spolupráce s EPN 

EUREF real-time projekt 

 stanica GANP prispieva do EUREF real-time projektu 

 RTCM 3.0 



 

 

 

 Poskytovanie 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 má byť a je na Slovensku riešená transformačnou 

službou umožňujúcou referenčné prevody a transformácie 

medzi záväznými súradnicovými systémami 

 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 požadovateľa 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 - Retzortná 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 
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