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Odbor geodetických základov GKÚ a jeho 

hlavné úlohy 
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zabezpečenie referenčného podkladu umožňujúceho 

korektnú prácu v záväzných geodetických systémoch 
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 body špecializovaných sieti (Štátna priestorová, nivelačná, gravimetrická a 
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 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) 



Poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Vývoj geoportálov 

 Geoportál GeoPor 

ÚGKK 

 Spustený v roku: 2004 

 OGC štandardy a ISO: nie 

 Nákup GÚ: mailom 



Poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Vývoj geoportálov 

 2004 

 Geoportál GeoPor ÚGKK 

 OGC štandardy a ISO: nie 

 Nákup GÚ: mailom 
 

 2007 

 Smernica INSPIRE 

 Nutnosť spĺňania OGC a ISO 
 

 2007-2013 

 Budovanie nového geoportálu 

 Podmienky: 

 Mapový server s nadstavbovými aplikáciami 

 Mapové služby (WMS, WMTS, WCS, WFS) 

 Elektronické poskytovanie údajov + elektronické 

obchodovanie 



 Nový 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 

Vývoj geoportálov 



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/


Informačný systém geodetických základov – 

ISGZ 

 Komplexný informačný systém na správu údajov o 

bodoch geodetických základov 

 Nástroj správcu geodetických základov 

 Pozostáva z: 

 aplikačného prostredie (Bentley sw.) 

 databázy (Oracle) 

 Údaje pre externé aplikácie poskytuje prostredníctvom 

výstupu Gateway (pre geoportál je Gateway 

aktualizovaný v týždňovom režime) 

 Vývoj ISGZ prešiel od roku 2003 významnými 

zmenami: 

 prechod z databázy Access na Oracle 

 prechod z MicroStation 95 na Bentley map nad 

MicroStation 



Informačný systém geodetických základov – 

ISGZ – aplikácia Poskytovanie GÚ 

 Údaje čerpané z Gateway 

 Výstup vybraných bodov do PDF 

 Využívaná pri objednávkach mailom 

(záložné riešenie) 



Elektronické poskytovanie údajov o bodoch GZ 

Sumár etáp vývoja 

Obdobie Etapa 

2004 

Spustenie geoportálu GeoPor 

- záložka „geodetické základy“ – poskytovanie geodetických údajov o bodoch ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS 

 

Spustenie poskytovania Geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ (databáza KGB) 

2008 
Spustenie poskytovania Geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ (databáza KGB)  

alebo ISGZ05 (databáza Oracle) 

2011 Spustenie poskytovania geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ05 (databáza Oracle) 

2012 
Spustenie poskytovania geodetických údajov elektronickou poštou z ISGZ05 (databáza Oracle)  

+ vytvorenie databázového výstupu Gateway pre geoportál ÚGKK (testovacia verzia) 

Máj 2013 

Spustenie nového geoportálu ÚGKK a odstavenie geoportálu GeoPor 

   - mapový klient ZBGIS s vrstvou referenčné geodetické body (údaje z ISGZ databázy Gateway) –    

poskytovanie geodetických údajov o bodoch ŠPS (C a D trieda), ŠNS, ŠGS 

   - sprístupnenie WMS služby SK_UGKK_ZBGIS_WMS_Referencny_geodeticky_bod 

(údaje z databázy Gateway) 

 

Spustenie poskytovania geodetických údajov prostredníctvom portálu produktov a služieb  

(databáza Gateway) + ako záložné riešenie pokračovanie poskytovania Geodetických údajov  

elektronickou poštou z ISGZ05 (Oracle) 



 

 

 

 Poskytovanie služieb 

 SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 

služba a jej aplikácie 



SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 

služba 

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_2

3 

0,3 – 1 m RTCM 2.1 

RTCM 2.3 

1 sec. 

http://skpos.gku.sk 

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


SKPOS®  

Referenčná služba geodetických základov 

 SKPOS® z pohľadu geodetických základov predstavuje aktívne 

geodetické základy Slovenska = A-triedu Štátnej priestorovej 

siete 
 

 
 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®  

Postup registrácie 

http://skpos.gku.sk/RegisterAccount.aspx  

http://skpos.gku.sk/RegisterAccount.aspx


SKPOS®  

Postup registrácie (manuál) 

http://geoportál.sk /Geodetické základy/ Objednať /Registrácia SKPOS 

http://geoportál.sk/


SKPOS®  

Vývoj a modernizácia služby 

Obdobie Etapa 

November 2006 

Spustenie testovacej (bezplatnej) prevádzky služby - riadiaci softvér služby Trimble GPSNet 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.0 

a pre postprocesing vo formátoch RINEX 2.X pre družicové systémy GPS a GLONASS 

Apríl 2009 Spustenie ostrej (spoplatnenej) prevádzky služby - riadiaci softvér služby Trimble GPSNet 

November 2011 

Aktualizácia riadiaceho softvéru služby na Trimble VRS3Net 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.1 a 

pre postprocesing vo formátoch RINEX 2.X a RINEX 3.X pre družicové systémy GPS 

a GLONASS 

- rozšírenie RTCM3.1 o vysielanie transformačných parametrov (správy 1021 a 1023) 

na získanie výsledku merania v JTSK03 a Bpv 

- pridanie 4 zahraničných permanentných staníc do sieťového riešenia 

Aktualizácia portálu SKPOS® 

- sprístupnenie modulu Trimble VRS iScope 

Január 2013 

Aktualizácia riadiaceho softvéru služby na Trimble Pivot Platform 

- údaje pre RTK a DGNSS poskytované konceptom VRS vo formátoch RTCM 2.X a 3.1 a 

pre postprocesing vo formátoch RINEX 2.X a RINEX 3.X pre družicové systémy GPS 

a GLONASS 

Október 2013 Pridanie ďalších zahraničných permanentných staníc do sieťového riešenia. 



SKPOS®  

Vývoj webového rozhrania služby –

používateľská časť 

 2006 
 

 

 2011 (2013) 
 

 



SKPOS®  

Vývoj webového rozhrania služby – riadiaca 

časť 

 2006 (GPSNet) 

 2011 (VRS3Net) 

 2013 (Pivot Platform) 



SKPOS®  

Vývoj aplikácii 

Obdobie Etapa 

September 2010 – 

Január 2014 

Intranetova aplikácie „Over používateľa SKPOS®“ určená pre úradných overovateľov 

Správ Katastra 

Apríl 2012 
Spustenie intranetovej aplikácie ASMARUP na monitoring SKPOS® a meraní RTK jej 

používateľov - aplikácia umožňuje analýzu inicializačných časov používateľov SKPOS® 

Október 2013 
Spustenie desktopovej verzie aplikácie Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 

(http://monitoringskpos.gku.sk) 

Máj 2014 
Spustenie mobilnej verzie aplikácie Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 

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

Jún 2014 
Spustenie intranetovej aplikácie Monitoring počtu on-line prihlásených používateľov 

SKPOS® 

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


Intranetová aplikácia 
Over používateľa SKPOS®  



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® 



 

 

 

 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 



Transformačná služba 
Sumár etáp vývoja 

Obdobie Etapa 

do konca roku 

2010 

Zabezpečovanie referenčnej transformácie priestorových údajov 

medzi ETRS89 a S-JTSK vykonával správca GZ na základe požiadaviek 

softvérom DTplus a výsledky zasielal žiadateľom elektronickou poštou 

koniec roka 

2010 

Spustenie intranetového rozhrania Autorizovanej webovej 

transformačnej služby (AWTS) na poli správcu GZ 

2011 
Spustenie webového rozhrania Autorizovanej webovej transformačnej 

služby (AWTS) 

Máj 2013 

Ukončenie prevádzky Autorizovanej webovej transformačnej služby 

Spustenie rezortnej transformačnej služby v rámci spustenia 

geoportálu ÚGKK https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/  

https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/
https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/


Záver 

 Odbor geodetických základov GKÚ plní úlohu 

poskytovania údajov a služieb ktorých cieľom je 

zabezpečenie referenčného podkladu pre korektnú prácu v 

záväzných súradnicových systémoch tak ako mu to ukladá 

platná legislatíva a smernica INSPIRE 

 elektronické poskytovanie údajov a služieb je funkčné a 

plne k dispozícii 

 vo všetkých oblastiach je naplánovaný aj rozvoj, napr.: 

 doplnenie systému EVRS do transformačnej služby 

 doplnenie monitoring SKPOS® o monitoring reálnych 

monitorovacích staníc 

 pridanie ďalších bodov medzi poskytované body GZ (najmä 

ŠTS) 

 



Užitočné linky 

www.geoportal.sk / Geodetické základy 

http://www.geoportal.sk/


Užitočné linky 

www.gku.sk / Tabuľka referátov 

http://www.geoportal.sk/


Ďakujem za pozornosť! 

Ing. Branislav Droščák PhD. 

 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

Odbor geodetických základov 

branislav.droscak@skgeodesy.sk  

mailto:branislav.droscak@skgeodesy.sk

