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    TLAČENÁ PRODUKCIA 

 § 4, (2) odsek e) Úrad zabezpečuje tvorbu, 
aktualizáciu a vydávanie základných štátnych 
mapových diel, máp územného a správneho 
členenia Slovenskej republiky a iných 
kartografických diel... 

 ÚGKK SR poskytuje pôvodné ŠMD 

 vytvorenie nového ŠMD 

 vytvorenie usmernenia na používanie tlačených 
výstupov ZBGIS 

 



ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELO  

 



 uloženie údajov v centrálnej geografickej databáze - súradnicový 

systém S-JTSK 

 Návrh nového kartografického zobrazenia pre realizáciu ZB GIS 

(najmä fotogrametrické spracovanie údajov) –minimálne dĺžkové 

skreslenie   

 Výškový súradnicový systém – Bpv (H) 

 Fotogrametrické spracovanie a zobrazovanie údajov –  

 S-JTSK a BpV 

 Využitie online transformačných služieb pre poskytovanie údajov 

v súradnicových systémoch v zmysle smerníc a legislatívy na 

národnej a európskej úrovni (NIPI, INSPIRE) 

    SÚRADNICOVÝ SYSTÉM A 

KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENIE 







KARTOGRAFICKÝ MODEL ZBGIS 



KARTOGRAFICKÉ VYJADRENIE 

(REPREZENTÁCIA) 

Vlastnosti prvku uložené na strane geodatabázy 

 reprezentáciu prvku je možné modifikovať bez zmeny jeho skutočnej 

geometrie 

 riešenie špecifických kartografických úloh 

 

 









SYMBOLIKA 



 DMR3 

 DMR3.5 

AKTUALIZÁCIA VÝŠKOPISU V ZBGIS ® 
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ÚPRAVA VÝŠKOPISU PRE KARTOGRAFIU 



GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVIE - POPIS 



TVORBA A ÚPRAVA POPISU 



KARTOGRAFICKÝ  MODEL 

 Sídla, komunikácie, vodstvo, porasty, administratívne hranice, reliéf , 

geografické názvoslovie, popis a geodetické body . 
 



ZOBRAZOVACÍ KATALÓG PRE ZBGIS ® 



ANALÓGOVÝ VARIANT ZBGIS ®  



NÁVRH NOVÉHO KLADU ML 
 Pravouhlý klad ŠMO 5000 

 Zlúčením štyroch ML vznikne ML pre mierku 10 000 5x4km 

 2636 ML z toho 171 dvojlistov 

 Najvýznamnejšia obec v rámci TL, poradové číslo  

 



 Geografická sieť 

 Súradnicová sieť S- JTSK 

 Označenie susedných listov  

 Smer komunikácie a vzdialenosť do 

najbližšej obce 

 Názov začínajúcej obce na kraji map. 

listu 

 

 Skelet (s označením obce, do ktorej spadá 

map. list) 

 tiráž (stav z roku..., spracoval GKU, kopirajt) 

 Nomenklatúra (Stupava 24) 

 Názov (ZM10) 

 Mierka grafická aj číselná 

 Interval vrstevníc 

 

 

RÁMOVÉ A MIMORÁMOVÉ ÚDAJE 



RIZIKO AKTUALIZÁCIE LEN FTG BEZ MŠ 



GENERALIZÁCIA ÚDAJOV ZBGIS ®  
 18 tried objektov (budova, plocha bez typického využitia, zakryté 

skladisko, vodojem...) 

 80% generalizácie - aplikovanie generalizačných nástrojov 
prostredia Arc Gis (Merge/ Dissolve/ Multipart to Singlepart/ 

Eliminate/ Agregate/ Simplify Building/ Svitch) 

 Manuálna generalizácia pomocou KM 

 Rekreačná oblasť, Záhradkárska oblasť, Priemyselný areál, 
Poľnohospodársky areál, Sídla, Samostatná budova 

 

 

 

 

 

 

 



 Zachovanie topologickej správnosti s inými objektmi (križovanie 

cesta voda, cesta cesta...) 

 Zachovanie atribútov (RDT, RST, LOC) 

 Priradenie váhy 

 Redukcia na základe dĺžky 

 Zjednodušovanie, zhladzovanie, zjednotenie línií (Simplify Line, 

Smooth Line, Merge Divided Roads...) 

 

 

 

 

 

 

 



 Zachovanie topologickej správnosti s plošnými objektami (les, 
lúka, trávnatý a krovinatý porast, orná pôda...) 

 Zachovanie atribútov (les - TRE) 

 Zlúčenie polygónov do určitej vzdialenosti (60m, Hole Size – 4000 
m ) 

 Zjednodušovanie, zhladzovanie, orezávanie medzi sebou 
(Simplify Polygons, Smooth Polygon, Erase...) 

 Topológia  

 

 

 

 

 

 

 







WMS 



Služby 



Služby 



MAPOVÝ KLIENT 

 



ZBGIS 

Digitálny model reliéfu 

Ortofoto 

Referenčné geodetické 

body 

Územnosprávne 

členenie 

ŠMD 

















TLAČENÁ PRODUKCIA 









 [1] MF SR, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. [online] [cit. 

2013-08-19] Dostupné z URL: 

 http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-

spravy/1306s#Národná koncepcia informatizácie verejnej správy    

 [2] Zákon č. 215/1995 Z. z o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov 

 http://geoportal.sazp.sk/web/guest/map  

 [3] DEÁK, P.-HUTKOVÁ, V.-MICHALÍK, Ľ.-LEITMANNOVÁ, K.: Geoportál ÚGKK 

SR. Geodetický a kartografický obzor, roč. 60 (102), 2014, č.4. 

 [4] Geoportál ÚGKK SR, za prevádzku zodpovedá GKÚ BA. Dostupné z URL: 

http://www.geoportal.sk/sk 

 [5] Kolektív autorov : KNIHA o mapách, 2014, Slovenská spoločnosť 

geodetov a kartografov 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA: 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 
 

 

 

 
www.geoportal.sk 

www.gku.sk 

 

 

http://www.geoportal.sk/
http://www.gku.sk/

