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Čo sú to geodetické základy

▪ Súčasná definícia GZ podľa zákona NR SR č.215/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov:
• 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.

▪ Návrh „novej“ definície
• Geodetické základy predstavujú referenčný podklad na jednoznačnú 

priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácii 
v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou

• Ich súčasťou sú:
▪ body špecializovaných štátnych sietí (štátna priestorová sieť, štátna trigonometrická sieť, 

štátna nivelačná sieť a štátna gravimetrická sieť)
▪ referenčné modely vyjadrujúce vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných 

systémov
▪ služby umožňujúce v geodetických referenčných systémoch v reálnom čase alebo 

dodatočne pracovať (Slovenská priestorová observačná služba), alebo údaje medzi nimi 
transformovať (Rezortná transformačná služba)



▪ Aktívne GZ - služby
• Slovenská priestorová 

observačná služba

• Rezortná transformačná 
služba

Delenie geodetických základov

▪ Pasívne GZ (bodové 
polia)
• Štátne geodetické siete



▪ Klasické GZ
• ZPBP, ZVBP, ZTBP

▪ body geodetických sieti s 
jedným parametrom

Delenie geodetických základov
podľa počtu parametrov

▪ Nové GZ
• Integrované body (ŠPS)

▪ body s viacerými 
parametrami



▪ Správca geodetických základov Slovenska



Geodetický a kartografický ústav Bratislava

▪ Geodetický a 
kartografický ústav 
Bratislava

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



Odbor geodetických základov v roku 2022

Odbor geodetických základov

Ing. Branislav Droščák, PhD.

Oddelenie ISGZ a dokumentácie GZ

Ing. Elena Beňová

Skupina ISGZ

GZ Skupina 1

GZ Skupina 2 - gravimetria

Oddelenie štátnej hranice a 
geodetických sieti

Ing. Ján Bublavý

ŠH a GZ skupina 1 (Bratislava)

ŠH a GZ skupina 2 (Žilina)

ŠH a GZ skupina 3 (Žilina)

ŠH a GZ skupina 4 (Prešov)

ŠH a GZ skupina 5 (Prešov)

Spracovanie meraní

Oddelenie SKPOS

Ing. Karol Smolík

Skupina - správa SKPOS

Skupina – spracovanie SKPOS a 
RTS



Počty pracovníkov odboru GZ v rámci 
pracovísk GKÚ Bratislava (k 13.09.2022)

▪ Pracovníkov odboru spolu 28 zamestnancov (28 funkčných miest)
• Centrála GKÚ Bratislava 17 zamestnancov
• Pracovisko Prešov 6 zamestnancov
• Pracovisko Žilina 5 zamestnanci



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 nedostatkov),

◼ riešenie požiadaviek, otázok a reklamácii 
klientov a zákazníkov,

◼ spolupráca na tvorbe legislatívy

◼ výkon prác na štátnych hraniciach

◼ ...



Predpisy upravujúce alebo sa významne 
dotýkajúce oblasti GZ

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

◼ Vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.215/1995 Z.z. v znení neskorších 
predpisov

◼ Smernica na spravovanie geodetických 
základov S 74.20.73.11.00

◼ Smernica na vykonávanie meraní 
prostredníctvom SKPOS O-
84.11.13.31.12.00-16

◼ STN 73 0415 Geodetické body

◼ Smernica INSPIRE

◼ a iné



Predpisy upravujúce alebo sa významne 
dotýkajúce oblasti GZ

• aktuálne ale aj staršie 
znenia Zákonov a vyhlášok 
nájdete voľne dostupné v 
Zbierke zákonov, napr. 
Slovlex

• predpisy vydávané ÚGKK SR 
sú voľne dostupné a 
nájdete ich na webe ÚGKK 
SR 
(https://www.skgeodesy.sk/
sk/ugkk/technicke-predpisy-
ine-akty-riadenia/ )

https://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/


Predpisy upravujúce alebo sa významne 
dotýkajúce oblasti GZ

• Pozor!!!

• niektoré predpisy 
sú už zrušené = 
neodvolávať sa na 
ne v Technických 
správach!!!



Smernica na vykonávanie geodetických 
meraní prostredníctvom SKPOS (2016)

• Definovanie jednotného 
postupu na vykonávanie 
geodetických meraní 
prostredníctvom SKPOS

• Zvýšenie kvality a 
profesionálnej úrovne 
geodetických meraní 
vykonávaných 
prostredníctvom SKPOS



Smernica na vykonávanie geodetických 
meraní prostredníctvom SKPOS (2016)

✓ definovanie pojmov a 
termínov

✓ definovanie metód 
merania
✓ kinematické merania
✓ statické merania

✓ spracovanie meraní
✓ definovanie správnych 

transformácii
✓ prehľad služieb a 

produktov SKPOS
✓ kontrolné zoznamy



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

▪ podrobnejšie ich spolu s platnými 
realizáciami definuje vyhláška ÚGKK 
SR č.300/2009 Z.z. v znení neskorších 
predpisov

▪ vlastné geodetické systémy si 
definuje:
▪ ministerstvo vnútra (štátna hrania)
▪ ministerstvo vnútra (obrana)
▪ ministerstvo dopravy (dopravný úrad -

letectvo)

Záväzné a iné geodetické referenčné 
systémy na Slovensku



Záväzné geodetické referenčné systémy
na Slovensku

Polohové & 
priestorové

▪ Národné: S-JTSK
• JTSK

• JTSK03

▪ Európske: ETRS89
• ETRF2000 epocha 

2008.5

Tiažové 
(gravimetrické)

▪ Národné: S-Gr
• S-Gr95

Výškové

▪ Národné: Bpv
• Baltský po vyrovnaní 

(1957)

▪ Európske: EVRS
• EVRF2007

• pripravovaný 
EVRF2019



Záväzné geodetické referenčné 
systémy Slovenska – aj s EPSG kódmi

Geodetický referenčný 
systém

Realizácia geodetického 
referenčného systému

Alfanumerický/
alfabetický kód

EPSG kód

Európsky terestrický 
referenčný systém 1989

Slovenský terestrický 
referenčný rámec 2009

SKTRF09 = ETRF2000 EPSG::4937 (3D - φλh)
EPSG::4258 (2D - φλ)
EPSG::4936 (3D - XYZ)

Súradnicový systém 
Jednotnej trigonometrickej 
siete katastrálnej

Jednotná trigonometrická 
sieť katastrálna

JTSK EPSG::2065 (základný 
poludník Ferro)
EPSG::5513 (základný 
poludník Greenwich))

Jednotná trigonometrická 
sieť katastrálna 2003

JTSK03 EPSG::8352 (základný 
poludník Greenwich)

Baltský výškový systém po 
vyrovnaní

Baltský výškový systém po 
vyrovnaní

Bpv = Bpv (1957) EPSG::8357

Európsky vertikálny 
referenčný systém

Slovenský vertikálny 
referenčný rámec 2005

SKVRF05 = EVRF2000 EPSG::5730

Gravimetrický systém Gravimetrický systém 1995 S-Gr95 -



Záväzné geodetické referenčné systémy 
Slovenska – aj s EPSG kódmi

▪ vyhláška 
ÚGKK SR 
č.300/2009 
Z.z. v znení 
novely z roku 
2019

• Platnosť od: 
25.7.2019

• Účinnosť od 
1.10.2019



EPSG databáza (EPSG register)

• verejný register geodetických 
referenčných systémov, elipsoidov, 
rámcov (realizácii), transformácií a 
príslušných parametrov

• pôvodne založený Európskym 
petrochemickou prieskumnou skupinou 
(EPSG), v súčasnosti nahradenou 
Medzinárodnou asociáciou 
producentov ropy a zemného plynu 
(IOGP)

• EPSG register dnes spravuje 
Geomatická komisia IOGP

• EPSG kódy sú v rozmedzí 1024 – 32767

• kódy sú v štandarde a počítačmi 
čitateľné



▪ Štátne geodetické referenčné siete



Štátna priestorová sieť (ŠPS)

▪ Reprezentant systémov: ETRS89 a 
S-JTSK (JTSK03)

▪ Body ŠPS:
• Trieda A

▪ vybrané body permanentných staníc 
SKPOS

• Trieda B
▪ geodynamické body

• Trieda C
▪ referenčné geodetické body

• Trieda D
▪ ostatné body s ETRS89 súradnicami

▪ Referenčný rámec ŠPS:
• ETRF2000 epocha 2008.5

ŠPS trieda Počet bodov Presnosť

A 34
Hz: 3-5 mm

V: 10 mm

B 71
Hz: 5-6 mm

V: 12-15mm

C 1 650
Hz: 1-2 cm

V: 4 cm

D cca 3 000
Hz: 3 cm

V: 5,5 cm



ETRS89 (nie je WGS84)
Európsky terestrický referenčný systém 1989

▪ paneurópsky karteziánsky geodetický 
referenčný systém (2D, 3D)

▪ ETRS89 definícia (rezolúciou EUREF z 
Florencie 1990):
• je stotožnený s ITRS v epoche 1989 a fixovaný na 

stabilnú časť Euroázijskej tektonickej platne
▪ geocentricita = počiatok v ťažisku všetkých hmôt 

Zeme
▪ jednotkou dĺžky je meter (SI)
▪ orientácia systému je definovaná orientáciou BIH v 

epoche 1984
▪ vývoj orientácie v čase je zabezpečený podmienkou 

NNR

• využíva elipsoid GRS80 (nultý poludník 
Greenwich)

▪ EPSG kódy
• EPSG::4927 (3D) – ϕ, λ, h

• EPSG::4258 (3D) – X, Y, Z

• EPSG::4936 (2D) – ϕ, λ

ITRS (ITRF2014)

ETRS89 (ETRF2014)

GRS80



Štátna priestorová sieť (ŠPS)
Typy stabilizácií

Kriváň peak (LGS TATRY)Kriváň peak (LGS TATRY)

Trieda A

Trieda C

Trieda B

Trieda D



Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)

▪ Reprezentant systému S-JTSK (JTSK)

▪ Body pôvodnej trigonometrickej ČSTS a AGS z územia SR (I.-V. rád + 
ostatné body ako Orientačné body „OB“, zaisťovacie body „ZB“)

▪ Kamene s opracovanou hlavou s krížikom a jednou, alebo dvoma 
podzemnými značkami, prípadne piliere, alebo iné stabilizácie



S-JTSK
Systém jednotnej trigonometrickej siete  
katastrálnej

▪ Národný polohový referenčný systém (2D)
▪ S-JTSK je definovaný:

• elipsoid Bessel 1841 (nultý poludník Ferro)
• Křováková projekcia (konformné kuželové zobrazenie vo 

všeobecnej polohe)

▪ EPSG::2065

Bessel 1841 (S-JTSK)



S-JTSK realizácie = S-JTSK rámce

Nová realizácia JTSK03 (EPSG::8352)
◼ Presné observácie GNSS na bodoch 

ŠPS (ETRS89 – ETRF2000)

◼ Vyrovnaná sieť  umiestnená na 
elipsoid Bessel 1841 z elipsoidu 
GRS80 pomocou 7 helmertových
parametrov

Realizácia JTSK (EPSG::5513)
▪ Založená na presných uhlových 

meraniach v trigonometrickej sieti

▪ Vyrovnaná sieť bola nafitovaná na 
elipsoid Bessel 1841 pomocou 
LaPlaceových bodov (1 bod)
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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 ETRS89 (ETRF2000) - S-JTSK (JTSK03)
7-parametrická Helmertová transformácia

ETRS89 
(ETRF2000)

S-JTSK 
(JTSK03)

2 sady 7-ich
Helmertových
parameterov



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

S-JTSK

(JTSK)

S-JTSK 
(JTSK03)

- Skreslenia do 1,3 m – vyriešené gridom

- grid je voľne dostupný (www.geoportal.sk):
- XLS formát (Prevodová interpolačná tabuľka)
- NADCON formát (LAS, LOS)
- NTv2 formát

- vzťah je oficiálne aj legislatívne riešený Rezortnou 
transformačnou službou



Vzťah medzi S-JTSK (JTSK03) a S-JTSK (JTSK)
Voľne dostupné gridy a TS



Návody na korektnú prácu s S-JTSK 
(JTSK03) a S-JTSK (JTSK) v softvéroch

▪ Dostupné návody pre SW:
• QGIS
• ArcGIS
• Bentley
• PostGIS a knižnica PROJ



Štátna nivelačná sieť (ŠNS)

▪ Reprezentnt Baltského výškového systému po vyrovnaní - Bpv (Bpv 1957) EPSG:8357
▪ Delenie bodov ŠNS:

• Základné nivelačné body (ZNB) – 11 bodov

• Body 1. rádu - nivelačné ťahy o dĺžke cca 3300 km

• Body 2. rádu - nivelačné ťahy o dĺžke cca  5650 km

• Body zvláštnych nivelačných sieti (BA, KE, BŠ, atď.)

• Body nivelačného okruhu

▪ Maregraf: Kronštadt
▪ Typ výšok: Normálne výšky podľa Molodenského, metóda VPN



Štátna nivelačná sieť (ŠNS)

▪ Reprezentant Európskeho vertikálneho referenčného 
systému - EVRS (EVRF2007) EPSG:5730 – dnes už nový EVRF2019

▪ Maregraf: NAP (Amsterdam) W0 = W0E (NAP)

▪ Normálne výšky / geopotenciálne kóty
▪ Metóda VPN



Nivelačné metódy (VPN, PN, TN)
Pozor na správnu terminológiu!

• VPN (Veľmi presná nivelácia)

– využíva invarové nivelačné laty

– využívaná v pri meraniach v ŠNS

• redukcia z tiažového zrýchlenia

• oprava z rozťažnosti invarového pásu 
vplyvom teploty a mierkového faktora 
nivelačnej laty (0,004 mm)

• oprava z rozdielu zakrivenia zemského 
povrchu a rozdielu refrakcie –
excentricita prístroja (0,025 mm)

• PN (presná nivelácia)

– využíva invarové nivelačné laty

– využívaná v Inžinierskej geodézii

• oprava z rozťažnosti invarového pásu 
vplyvom teploty a mierkového faktora 
nivelačnej laty (0,004 mm)

– napája sa na body ŠNS, alebo sa využíva na 
určovanie prevýšení ...

• TN (technická nivelácia)

– využívaná na bežné práce

– nevyužíva invarové nivelačné laty



Kvázigeoid DVRM05
Vzťah medzi ETRS89-h a Bpv

Gravimetrický kvázigeoid nafitovaný na 680 identických bodov

1σ = 0,034 m

▪ Digitálny vertikálny referenčný model (hybridný kvázigeoid) na 
prevod elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne Bpv 
(1957)



Kvázigeoid DMQSK2014-E
Vzťah medzi ETRS89-h a EVRS (EVRF2007)

Gravimetrický kvázigeoid nafitovaný na 166 identických bodov

1σ = 0,023 m

▪ Digitálny model kvázigeoidu (hybridný kvázigeoid) na prevod 
elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne výšky EVRS 
(EVRF2007)



Kvázigeoid DMQSK2022-A
Vzťah medzi ETRS89-h a Jadran (ČSJNS/J – ZNB Lišov)

Gravimetrický kvázigeoid nafitovaný na 213 identických bodov

1σ = 0,043 m

▪ Digitálny model kvázigeoidu (hybridný kvázigeoid) na prevod 
elipsoidických výšok ETRS89 (ETRF2000) na normálne ortometrické výšky v 
jadranskom výškovom systéme (realizáciaČSJNS/J – ZNB Lišov)



Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)

S-Gr95
Gravimetrický systém

3
rády bodov ŠGS + 

body základníc

26
absolútnych bodov

1 + 1
vertikálna a 

microgravimetrická 
základnica

Legenda:

Ꙩ body 0. rádu (ABS)
Ꙩ body 1. rádu
Ꙩ body 2. rádu



Štátna gravimetrická sieť
Body 0. rádu

▪ špeciálna stabilizácia v budovách (pivničné priestory)
▪ typický rozmer stabilizácie: 130-150 cm x 130-150 cm x 170 cm
▪ absolútne tiažové merania



Štátna gravimetrická sieť
Body 1. a 2. rádu

▪ stabilizácia v teréne betónovým 
kvádrom (minimálne rozmery 60 
x 60 cm)

▪ relatívne merania
▪ tiažové zrýchlenie určené 

vyrovnaním siete



▪ Metrológia



Metrologické centrum geodézie

▪ zriadené rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR dňa 20.12.2019

▪ Úlohy:

• kalibrácia, skúšanie a testovanie systémov, prístrojov a pomôcok, ktoré sa 
využívajú na výkon GaK činností v zmysle zákona a na iné činnosti,

• vzdelávanie a osveta v oblasti metrológie v geodézii,

• účasť na legislatívnom procese týkajúcom sa metrológie

▪ MCG tvorí:

• koordinačný referát

• koordinačná rada

• laboratória



Metrológia
Vertikálna gravimetrická základnica

▪ Gánovce – Lomnický štít
▪ na kalibráciu relatívnych gravimetrov
▪ počet bodov: 5 absolútnych a 8 excentrov
▪ rozsah základnice

• 440,25 mGal

• 1925,63 m

▪ správca a prevádzkovateľ: GKÚ

Gánovce

Lomnický štít
Skalnaté Pleso

Štart – Tatr. Lomnica

Stará Lesná



Metrológia
Gravimetrická mikrozákladňa Modra – Piesok

▪ nad mestom Modra (pri Zochovej chate)
▪ vybudovaná v roku 1994
▪ účel: kalibrácia mikrometrických skrutiek 

gravimetrov

▪ parametre okruhu
• výškové pomery: 450 – 600 m
• počet bodov: 21

• Rozsah: cca 21 mGal

• betónové platne s klincovou značkou s 
tiažovým rozdielom blízkym 1 mGal

▪ správca a prevádzkovateľ: GKÚ



Metrológia
Absolútny gravimetrický dvojbod Gánovce

▪ na porovnávanie absolútnych gravimetrov
▪ vybudovaný v roku 2021
▪ správca a prevádzkovateľ: GKÚ



Metrológia
Dĺžková základnica Viničné

▪ medzi obcami Viničné a Slovenský Grob
▪ na kalibráciu EDM
▪ parametre základnice

• počet bodov: 7

• dĺžka: 607 m

▪ správca bodov (body GZ): GKÚ
▪ prevádzkovateľ: VÚGK



Metrológia
Nivelačný okruh Modra - Piesok

▪ nad mestom Modra (pri Zochovej chate)
▪ opakované merania od roku 1997
▪ Označenie nivelačného ťahu: C13
▪ účel meraní

• zácvik a skúška nivelačných skupín pred 
sezónou

• overenie nivelačných prístrojov a lát
▪ parametre okruhu

• výškové pomery: 450 – 600 m

• počet bodov: 45

• dĺžka: 7 km

▪ správca a prevádzkovateľ: GKÚ



▪ Informačný systém geodetických základov

▪ Poskytovanie Geodetických údajov



ISGZ - Informačný systém geodetických 
základov
▪ na mieru vybudovaná aplikácia .net
▪ ISGZ slúži na administráciou bodov štátnych geodetických sieti
▪ ISGZ obsahuje textové, grafické a číselné údaje o všetkých bodoch GZ vrátane metaúdajov
▪ ISGZ architektúra:

• Oracle databáza 12c

• .NET

▪ user friendly prostredie
▪ grafické rozhranie využíva Bentley Map



ISGZ
Modul na generovanie geodetických údajov



Poskytovanie Geodetických údajov o 
bodoch GZ

▪ Poskytovanie prostredníctvom 
www.geoportal.sk – MK ZBGIS

▪ Záložka “Geodetické základy – referenčné 
geodetické body)

http://www.geoportal.sk/


Geoportál / Mapový klient ZBGIS
Geodetické základy - referenčné geodetické body



Geoportál / Mapový klient ZBGIS
Geodetické základy - referenčné geodetické body



Geoportál / Mapový klient ZBGIS
Geodetické základy - referenčné geodetické body



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Žiadosti na odstránenie / ohlásenia nedostatkov



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Žiadosť na odstránenie bodu/vykonanie opatrenia na bode



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Ohlásenie nedostatku



Geodetické základy - referenčné geodetické body
Takéto body na meranie prosím nevyužívajte!!!



Žiadosti na rušenie bodov GZ, idem zateplovať, 
nahlasovanie ohrozenia bodov, ... po starom

• Žiadosti na zrušenie 
bodov GZ
– rekonštrukcie, 

prestavby, búranie

– zatepľovanie 
(požadujeme zachovať)

• Ohlásenia ohrozenia 
bodov GZ
– takmer neevidujeme

• Ako postupovať – viď. 
geoportal.sk/FAQ



Nákup Geodetických údajov o bodoch GZ

▪ Plná informácia na 
obrazovke/tlač z obrazovky

▪ Zdarma

▪ Plná informácia na formulári

▪ 0,20€/PDF alebo papier

▪ Dostupné prostredníctvom:
• mail: gkuzc@skgeodesy.sk

• E-shop: https://om.skgeodesy.sk

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


Štatistika prezerania a tlače GÚ v roku 
2021, resp. za obdobie 07/2018 – 12/2021

Tlač
(PDF) ŠPS ŠNS ŠTS ŠGS Súčet

Január 140 236 1203 658 47 2201

Február 151 295 859 772 96 2089

Marec 409 421 1049 1070 51 2695

Apríl 181 184 1072 1089 51 2454

Máj 111 153 1256 469 90 2053

Jún 97 311 750 419 35 1920

Júl 51 61 394 338 37 848

August 215 164 549 568 67 1435

September 57 85 852 262 50 1368

Október 124 230 955 458 109 1868

November 137 234 744 438 92 1713

December 63 275 2397 1079 69 3939

Spolu 1736 2649 12080 7620 794 24583

Priemer 132 237 1030 614 64 1984

237; 12%

1030; 53%

614; 32%

64; 3%

Priemerná návštevnosť témy 
Geodetické základy -

Referenčné geodetické body
(obdobie Júl 2018 - December 

2021)

ŠPS ŠNS ŠTS ŠGS



▪ SKPOS®

▪ Slovenská priestorová observačná služba



SKPOS

16 rokov
nepretržitej 
prevádzky

2 490+
aktívnych 

používateľov

99,95%
dostupnosť služby za 

rok

4 GNSS
GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou

Referenčná služba umožňujúca navigáciu a presné určovanie polohy 
objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov 



Čo tvorí SKPOS?

SIEŤ REFERENČNÝCH 
STANÍC

NÁRODNÉ SERVISNÉ CENTRUM VIRTUÁLNA PRIVÁTNA SIEŤ

REFERENČNÉ STANICE (57) pracujúce 24/7/365:
▪ 36 na Slovensku

▪ 21 zahraničných



Čo tvorí SKPOS?

SIEŤ REFERENČNÝCH STANÍC
NÁRODNÉ SERVISNÉ 

CENTRUM
VIRTUÁLNA PRIVÁTNA SIEŤ

ZABEZPEČUJE:
▪ správu referenčných staníc a ich monitoring

▪ zhromažďovanie a zálohovanie údajov

▪ chod riadiaceho softvéru 

▪ registráciu používateľov

▪ monitoring kvality poskytovaných služieb

Je vybavené riadiacim softvérom, ktorý spravuje družicové observácie zo siete
referenčných staníc a generuje z nich tzv. sieťové korekcie pre používateľov
využívajúcich službu v reálnom čase.



Čo tvorí SKPOS?

SIEŤ REFERENČNÝCH STANÍC NÁRODNÉ SERVISNÉ CENTRUM
VIRTUÁLNA PRIVÁTNA 

SIEŤ

Dátovo neobmedzený tok údajov prebieha s garanciou maximálnych 
oneskorení do 150 ms na oddelených kanáloch s najvyššou prioritou

ZABEZPEČUJE:
▪ prenos údajov z permanentných referenčných 

staníc do Národného servisného centra
▪ komunikáciu s prijímačmi na diaľku



Ako prebieha GNSS meranie s využitím 
SKPOS

GNSS družice

Referenčné 
stanice

Virtuálna 
privátna sieť

Národné servisné
centrum

Používateľ
GNSS prijímač

GNSS Signály

Približná poloha

GNSS korekcie



Slovenská priestorová observačná služba
SKPOS web / FB

www.skpos.gku.sk

14 000 zobrazení

9 000 návštev

750 návštev denne

Priemerná dĺžka návštevy

2 minúty

FB od roku 8.3.2021

http://www.skpos.gku.sk/


Údaje o referenčných staniciach

▪ na webovej stránke služby: www.skpos.gku.sk

• zoznam staníc

• súradnice 

• súbory s kalibráciami antén (aj individuálne)

• súbory s informáciami staniciach tzv. sitelogy

http://www.skpos.gku.sk/


SKPOS – národné servisné centrum

▪ umiestnené na GKÚ v Bratislave

▪ zodpovedá za celkovú správu 
SKPOS

▪ zabezpečuje:
• nepretržitú prevádzku

• monitorovanie kvality a dostupnosti

• archivovanie a zálohovanie údajov

• registráciu používateľov

• rozvoj

• ...

▪ SKPOS spĺňa štandardy EUPOS 
(www.eupos.org)



Národné servisné centrum
Sieťový diagram a motorgenerátor



Národné servisné centrum
Riadiaci softvér služby

Pivot Platform



Národné servisné centrum
Manažment kvality

▪ Nepretržité monitorovanie kvality poskytovaného 
sieťového riešenia



Národné servisné centrum
Manažment kvality

▪ Nepretržité monitorovanie dostupnosti služby, 
toku poskytovaných korekcií, ich oneskorení a 
obsahu jednotlivých korekčných údajov



Národné servisné centrum
Manažment kvality - SKPOS Quality Control aplikácia

▪ časové rady

▪ kontrola súborov RINEX

▪ grafy rozloženia družíc 
(Skyplots)

▪ kontrola dostupnosti údajov

▪ sledovanie omeškaní v RT

▪ ďalšie kontroly



Registrácia do SKPOS

▪ online prostredníctvom web formulára s podmienkou 
akceptovania Všeobecných obchodných podmienok



SKPOS
portfólio služieb

SKPOS®

SKPOS_cm

diferenciálne korekcie

pre fázové merania

SKPOS_mm

post-procesné

spracovanie fázových a 

kódových meraní

SKPOS_dm

diferenciálne korekcie

pre kódové merania



SKPOS
portfólio služieb

Produkt SKPOS_dm SKPOS_cm SKPOS_mm

Prístup dát V reálnom čase V reálnom čase Následne spracovanie

Presnosť 0,3 – 1 m 2 – 4 cm mm - cm

Typické uplatnenie

GIS, navigácia, doprava Geodézia, kataster Veľmi presné merania



SKPOS
portfólio služieb

Balík SKPOS_dm SKPOS_cm SKPOS_mm

Prístup dát
V reálnom čase

NTRIP protokol

V reálnom čase

NTRIP protokol

Post-procesing

Webový portál

Formát dát
RTCM 2.1

RTCM 2.3

RTCM 2.3, CMRx

RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM5, CMR+

RINEX 2.11

RINEX 3.02

Koncept
Virtuálna referenčná

stanica (VRS)

Virtuálna referenčná

stanica (VRS)

VRS alebo

stanica SKPOS

Presnosť 0,3 – 1 m 2 – 4 cm mm – cm

Interval

záznamu
1 sec. 1 sec. 1 – x sec.

Typické

uplatnenie

GIS, navigácia,

doprava

geodézia, 

kataster

veľmi presné

merania

Referenčný

Systém

ETRS89 (ETRF2000)

S-JTSK (JTSK03)

ETRS89 (ETRF2000)

S-JTSK (JTSK03)
ETRS89 (ETRF2000)

Subslužba

(mountpoint)

SKPOS_DM_SVK

SKPOS_DM_SVK_23

SKPOS_CM_23

SKPOS_CM_31

SKPOS_CM_CMRx

SKPOS_CM_CMRplus

SKPOS_CM_32

SKPOS_CM_32_MSM7

SKPOS online postprocesing 50 hodín/rok 50 hodín/rok 1000 hodín/rok

Cena 20,- EUR/rok
50,- EUR/rok

19,- EUR/mesiac

50,- EUR/rok/1000h RINEX

0,10,- EUR/minúta



SKPOS portfólio
Dátové formáty (objem údajov)



SKPOS
Plná podpora Galileo and BeiDou (všetky stanice a komponenty)

SKPOS Komponent
Dátum pripojenia 

/spustenia

Hardvér

Antény 34 (34) staníc

Prijímače 34 (34) staníc

Softvér
Trimble

Pivot

RINEX z 
Referenčných 
staníc

34 (34) staníc

RINEX z VRS

RTK (VRS) 2018-10-16

2018-10-12

2020-01-01



SKPOS
Čím prispejú Galileo a BeiDou?

▪ viac družíc = lepšia spoľahlivosť výsledkov

▪ dostatočný # družíc v problematických oblastiach

▪ lepšia možnosť merania v riedkych lesoch

▪ lepšia možnosť merania v zástavbe („urban canyon“)



Test na GKÚ Bratislava

▪ Lokalita: Átrium budovy GKÚ v Bratislave

▪ 24-hodinový RTK test

▪ 2 identické prijímače vedľa seba

▪ Zákryt zo všetkých strán

SKPOS_CM_31 SKPOS_CM_32

Rover Trimble R10 Trimble R10

Format RTCM 3.1 RTCM 3.2

GNSS GPS, GLO GPS, GLO, GAL, BDS

48° 09’ 26’’ 
17° 10’ 18’’



Test - Počet družíc
SKPOS_CM_31



Test - Počet družíc
SKPOS_CM_32



Test 2 - Počet družíc
SKPOS_CM_31 vs SKPOS_CM_32

GNSS CM_31 CM_32

GPS 8.7 8.4

GLONASS 6.0 5.5

Galileo - 6.1

BeiDou - 3.1

Priemer 14.7 23.1

Priemerná hodnota



Test - PDOP



Test – Počet FIX riešení

SKPOS_CM_31 (FIX: 47%)

SKPOS_CM_32 (FIX: 96%)



SKPOS – správa aktívnych GZ
Počet používateľov

116
238

413
550 571

701 762 806

984
1120

1274
1431

1591

1816

2026

2262

0

300
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900

1200
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1800

2100



SKPOS – správa aktívnych GZ
Mapa RTK pripojení k SKPOS za rok



Maximálny počet súčasne pripojených 
používateľov

▪ 560 simultánne pripojených používateľov (05.10.2021)



◼ Geodetické (kataster, zememeračstvo, GIS) = 62,8 %

◼ Negeodetické (presné poľno., riadenie strojov) = 37,2 %

SKPOS – správa aktívnych GZ
Typy používateľov



Statické meranie

▪ presná (relatívna) geodetická metóda

▪ využíva fázové merania GNSS

▪ Princíp: výpočet základníc medzi známym
(RS/VRS) a určovaným bodom

▪ Požiadavky: 
✓ 2 prijímače (stanica SKPOS/VRS + určovaný bod)

✓ simultánne fázové merania aspoň na 4 rovnaké družice 

✓ dĺžka observácie: 60 minút (min. 10 min) 

✓ softvér: komerčný / vedecký / SKPOS Online 
Postprocessing

➢ V rámci SKPOS: je potrebné mať zakúpený kontrakt pre ľubovoľnú službu SKPOS



Kinematické meranie - PPK

▪ „PostProcessing Kinematic“ = RTK s dodatočným 
spracovaním

▪ dokáže nahradiť metódu RTK/RTN, keď sú korekcie v reálnom 
čase nedostupné

▪ Princíp: výpočet základníc medzi známym a určovaným 
bodom (relatívna poloha)

▪ Presnosť ako RTK/RTN (2 - 4 cm) závisí od:
✓ dĺžky základnice

✓ dĺžky observácie

✓ straty signálu počas presunov

✓ počtu simultánne meraných družíc

✓ geometrickej konfigurácie družíc

▪ Požiadavky:
✓ simultánne fázové merania aspoň na 4 rovnaké družice GNSS

✓ dlhšia inicializácia na známom/vopred určenom bode napr. rýchlou statickou metódou

✓ dĺžka inicializácie: 5 - 20 min

✓ dĺžka observácie na bode: niekoľko sekúnd až minút (celé meranie aspoň 10 min)

✓ počas presunov medzi bodmi musí byť zabezpečený nepretržitý príjem signálu

✓ odporúča sa vykonať kontrolné meranie s novou inicializáciou a s minimálnym časovým 
odstupom 30 minút

✓ údaje z prijímača sa spracovávajú komerčným postprocesingovým softvérom

➢ v rámci SKPOS: je potrebné mať zakúpenú službu SKPOS_mm alebo SKPOS_cm (generovanie 
VRS)



Kedy je vhodné použiť statické alebo PPK 
meranie?

▪ nie je dostupný signál mobilného operátora / internet

▪ zákryty na stanovisku (stromy, budovy)

▪ nízky počet družíc GNSS

▪ potrebujem vyššiu presnosť merania (mm) – iba pri statických meraniach



Služba SKPOS „Generovanie údajov “



Rozšírenie služieb SKPOS od 1.6.2020 o 
„SKPOS Online postprocesing“



SKPOS Online Postprocesing
Zadanie nového výpočtu



SKPOS Online Postprocesing
História výpočtov/Stiahnutie reportu



Rozšírenie služieb SKPOS od 1.6.2020 o 
„SKPOS Online postprocesing“



SKPOS Online Postprocesing
Najčastejšie chyby

▪ Dôležité je sledovať v reporte 
smerodajné odchýlky



SKPOS online postprocesing
Spracovanie statických meraní

▪ Najčastejšie problémy v SKPOS 

Online Postprocesingu:
✓ krátka observácia

✓ nízka presnosť

✓ nesprávna výška antény 

✓ SW nevie nenačítať typ antény 

▪ Riešenie:
✓ dĺžka observácie: 60 min (min. 10 min), interval 

záznamu: 5 – 15s

✓ kontrola PDOP: ≤ 4

✓ kontrola nastavenia prijímača: k čomu je vztiahnutá 
výška antény

✓ aktualizácia súboru: antenna.ini



Spracovanie statických meraní vlastným 
softvérom
Naše tipy a rady

▪ Generovanie VRS:
✓ vygenerovanie 2 VRS vo formáte RINEX

✓ vhodná konfigurácia VRS s meraným bodom

✓ vzdialenosť VRS od určovaného bodu min. 100 m (max 1 - 5 km)

✓ výška VRS približne rovnaká ako výška meraného bodu

✓ interval záznamu VRS rovnaký ako na meraných bodoch



Spracovanie statických meraní vlastným 
softvérom
Naše tipy a rady

▪ Kedy použiť VRS a kedy CORS?
✓ CORS: určovaný bod 0 - 5 km

✓ VRS: určovaný bod > 5 km

Point ID
ISGZ GKÚ RS Rozdiel 2x VRS Rozdiel 

H (Bpv) H (Bpv) [m] H (Bpv) [m]

J4-523 222.39 222.35 0.04 222.41 -0.02

J4-525 227.34 227.28 0.06 227.35 -0.01



Pozor na rušičky a meranie blízko 
spoplatnených ciest

▪ 5-hodinové statické meranie na odpočívadle Zeleneč (D1)



Pozor na rušičky a meranie blízko 
spoplatnených ciest



▪ Rezortná transformačná služba



Rezortná transformačná služba
Základne informácie

▪ umožňuje vykonávať autorizované transformácie súradníc bodov 
medzi záväznými geodetickými referenčnými systémami

▪ dostupná cez geoportál od 30.01.2013



Podporované polohové súradnicové 
referenčné systémy
Súradnicový systém 

(realizácia)
Označenie súradníc Jednotky EPSG kód

S-JTSK (JTSK) X, Y, H m EPSG:5514 (East-North), EPSG:5513 (South-West)

S-JTSK (JTSK03) X, Y, H m EPSG:8353 (East-North), EPSG:8352 (South-West)

Bessel1841-LatLon (JTSK) Φ, λ °, ', " EPSG:4156

Bessel1841-LatLon (JTSK03) Φ, λ °, ', " EPSG:8351

ETRS89-LatLonh Φ, λ, h °, ', " EPSG:4258 (2D), EPSG:4937 (3D)

ETRS89-XYZ X, Y, Z m EPSG:4936

ETRS89-LAEA X, Y, H m EPSG:3035

ETRS89-LCC E, N, H m EPSG:3034

ETRS89-TM33 E, N, H m EPSG:3045

ETRS89-TM34 E, N, H m EPSG:3046

ETRS89-LCC_SK x, y, H m

S-42, GK 6°, zóna 3 x, y, H m

S-42, GK 6°, zóna 4 x, y, H m EPSG:28404

S-42, GK 3°, zóna 6 x, y, H m

S-42, GK 3°, zóna 7 x, y, H m EPSG:2523

S-42, GK 3°, zóna 8 x, y, H m EPSG:2524

S-42/83, GK 6°, zóna 3 x, y, H m EPSG:3835

S-42/83, GK 6°, zóna 4 x, y, H m EPSG:3836

S-42/83, GK 3°, zóna 6 x, y, H m EPSG:3841

S-42/83, GK 3°, zóna 7 x, y, H m EPSG:4417

S-42/83, GK 3°, zóna 8 x, y, H m EPSG:4434

GK M34 X, Y, H m EPSG:31259



Podporované výškové súradnicové referenčné 
systémy



Podporované typy (formáty) súborov

▪ Drug and Drop

▪ veľkosť súborov do 
40MB

▪ Možnosť viacerých 
transformácii súčasne

▪ Transformácia súčasnej 
polohy



Transformácia bodu jednotlivo / Zobrazenie 
transformácie do MK ZBGIS



Štandardizácia transformácií (EPSG 
databáza) – polohové transformácie

Vstupný súradnicový systém Výstupný súradnicový systém Transformácia [EPSG kód]

S-JTSK (JTSK03) S-JTSK (JTSK) 8364

S-JTSK (JTSK) S-JTSK (JTSK03) 8364

ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK03) 8365

S-JTSK (JTSK03) ETRS89-LatLonh 8367

ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK) 8442

S-JTSK (JTSK) ETRS89-LatLonh 8443



Štandardizácia transformácií (EPSG 
databáza) – výškové transformácie

Vstupný výškový systém Výstupný výškový systém Transformácia [EPSG kód]

ETRS89-h Bpv 8361

Bpv ETRS89-h 8361

ETRS89-h EVRS (EVRF2007_AMST) 8362

EVRS (EVRF2007_AMST) ETRS89-h 8362

Bpv EVRS (EVRF2007_AMST) 8363

EVRS (EVRF2007_AMST) Bpv 8363



▪ InSAR



▪ InSAR je nová geodetická technika radarového diaľkového 
prieskumu Zeme

▪ Z fázových meraní je možné určiť časový vývoj relatívnych 
pohybov

▪ Kolokácia InSAR odrážačov s GNSS umožní:

• Transformáciu bodov do ETRS89

• Previazanie InSAR sietí z jednotlivých dráh družíc

• Kalibráciu systematických vplyvov

Pasívny odrážač Centrické umiestnenieExcentrické umiestnenieAktívny odrážač

SKPOS GNSS/InSAR kolokačné stanice



SKPOS GNSS/InSAR kolokačné stanice

VRAN

PEM2

GANP

JABO

ZVOL

DVCN



▪ Užitočné linky



GKÚ web stránka



GKÚ web stránka / Referáty



Geoportál web stránka

www.geoportal.sk / Geodetické základy

http://www.geoportal.sk/


SKPOS web stránka

www.skpos.gku.sk

http://www.geoportal.sk/


Ďakujem za pozornosť!

☺

branislav.droscak@skgeodesy.sk


