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SKPOS® 

Agenda 

 Vylepšenia a modernizácia SKPOS® 

 Sieť referenčných staníc 

 Softvér a hardvér SKPOS®  

 Produkty a služby 

 Aplikácia monitoring kvality sieťového riešenia 

 Anketa o využívaní služby 

 Geoportál ÚGKK – klasické geodetické základy 



SKPOS® 
Pripojenie 12 zahraničných staníc 

z okolitých národných služieb: APOS, GNSSnet.hu, CZEPOS, ASG-

EUPOS, ZAKPOS 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

01.10.2013 



SKPOS® 
Premiestnenie stanice SKRS → RISA (spolupráca KGZA – GKÚ) 

Vŕtaná tyčová stabilizácia 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

15.11.2013 

NetR9 



SKPOS® 
3 nové stanice: BASV, TELG, KAME (spolupráca KGZA – GKÚ) 

Vŕtaná tyčová stabilizácia 

Projekt: Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského 

povrchu na území Slovenska (KGZA SvF STU) 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

19.12.2013 



SKPOS® 
Odpojenie stanice SKSO 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

18.08.2014 



SKPOS® 
Pripojenie zahraničnej stanice WIEN 

zatiaľ len na testovacom serveri – čoskoro v rámci siete 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

15.09.2014 



SKPOS® 
 32 Slovenských permanentných staníc 

 prijímače Trimble NetR8, Trimble NetR9 

 GNSS antény Trimble Zephyr Geodetic Model 2 alebo Trimble Choke Ring 

 14 antén má vykonanú individuálnu kalibráciu 

 10 staníc spĺňa typom stabilizácie kritéria na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu 

 18 zahraničných permanentných staníc 

Sieť referenčných staníc SKPOS® 

25.09.2014 

NetR9 
NetR8 



SKPOS® 

Aktualizácia 

SKPOS® softvéru 

 Trimble® Pivot™ Platform GNSS Infrastructure Software 

 Inštalácia - 09.01.2013 

 Upgrade na verziu 3.14 (Podpora RTCM 3.2 MSM) - 20.08.2014 

 iScope modul 

 Upgrade firmvéru staníc 

 Verzia 4.85 

 Bernese software 

 Upgrade na verziu 5.2 

 Vyhodnocovanie časových radov 



SKPOS® 

SKPOS® Služby 

Služba 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, 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 

  

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

19,- EUR/mesiac 

50,- EUR/rok 

0,10,- EUR/minúta 



SKPOS® 

Nové ceny a balíky služieb SKPOS® 

Nové 

SKPOS_mm 

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

SKPOS_cm (rok) 

1000 hodín RTK 

50 hodín RINEX 

20 hodín RINEX  

(do 30.4.2014) 

RTCM 2.3, 3.1, 

CMRx, CMR+ 

90 € / 365 dní 

(do 30.4.2014) 

 

50 € / 365 dní 

(od 1.5.2014) 

SKPOS_cm (mesiac) 
RTCM 2.3, 3.1, 

CMRx, CMR+ 
19 € / 30 dní 

SKPOS_dm RTCM 2.1 20 € / 365 dní 



SKPOS® 

Aplikácia „Monitoring kvality  

sieťového riešenia SKPOS®“ 

 Virtuálny princíp (bez zriadenia fyzických monitorovacích staníc) 

 Monitorované celé územie Slovenska 

 Nezávislý monitoring od riadiaceho softvéru 

 Plne automatizované riešenie 

 On-line výstupy vo  

     forme grafov odchýlok 

http://monitoringSKPOS.gku.sk 

http://monitoringSKPOS.gku.sk/m 



SKPOS® 

Aplikácia „Monitoring kvality  

sieťového riešenia SKPOS®“ 

 Výsledky z ročnej prevádzky sú v súlade s očakávanými 

hodnotami a potvrdzujú definovanú presnosť služby 2 – 4 cm. 

 Sieťové riešenie je niekedy premenlivé = potreba vykonávania 

opakovaných meraní 

 
Horizontálna rovina ne Výšková zložka u 

Počet hodnôt 245 195 245 195 

Maximálna hodnota 

odchýlky 
48,9 cm 47,1 cm 

Priemerná hodnota 

odchýlky 
1,2 cm 2,4 cm 

Počet nefixovaných 

riešení 
18% 18% 



SKPOS® 

 

Anketa o využívaní služby SKPOS® 

 distribuovaná prostredníctvom 

e-mailu počas marca 2014  

 odoslaných 727 e-mailov 

 prijatých 383 odpovedí (53%) 

 3 otázky: 
 V akej oblasti využívate službu SKPOS® ? 

 Ako hodnotíte službu 

 (1=najlepšie – 5=najhoršie) 

 Pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti 

služby 

 



SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 Ako hodnotíte službu? (1=najlepšie – 5=najhoršie) 

 Priemerná známka: 1.8 

41,78% 
43,34% 

9,14% 

4,18% 
1,57% 
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SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 V akej oblasti využívate službu SKPOS® ? 

 Zememeračské, geodetické a fotogrametrické činnosti - 92% 

 Ostatné činnosti - 8% 



SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 V akej oblasti využívate službu SKPOS® ? 

 Zememeračské, geodetické a fotogrametrické činnosti - 92% 



SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 V akej oblasti využívate službu SKPOS® ? 

 Ostatné činnosti - 8% 

       Iné ako zememeračské geodetické a fotogrametrické činnosti 



SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 V akej oblasti využívate službu SKPOS® ? 

 Ostatné činnosti - 8% 

       Iné ako zememeračské geodetické a fotogrametrické činnosti: 

  - presné poľnohospodárstvo 



SKPOS® 

SKPOS® 

výsledky ankety 

 Pripomienky a návrhy na zlepšenie služby 

 

 Návrhy – používateľské pripomienky: 

 lepšie pokrytie signálom (internetom) 

 informácie o výpadkoch prostredníctvom sms alebo e-mailom 

 viac informácií o aktivite ionosféry, troposféry 

 zriadiť support (podporu) na riešenie problémov 

 viac informácií (dokumentácia) o službe 
 

 Komentáre – konštatovanie spokojnosti so službou 



SKPOS® 

SKPOS® 

počet registrovaných používateľov 

 viac ako 950 používateľských prístupov (september 2014) 
 

238 

413 

550 571 

701 

762 
806 

950 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 April 2014

SKPOS®  používatelia 

september 2014 



SKPOS® 

SKPOS® 

počet registrovaných používateľov 

 Simultánne najviac pripojených používateľov: 168 
 118 RTK používateľov 

 6 RTK Dualpack používateľov 

 44 používateľov v rámci medzinárodnej spolupráce 

 



SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/
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Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 
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SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
Záložka referenčné geodetické body – informácie o bode GZ 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 

WMS služba – body geodetických základov 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

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


SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
 WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 
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SKPOS® 

Geoportál ÚGKK 
 WMS body geodetických základov – napr. nad ortofotom 

 www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

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


SKPOS® 

Postup objednania údajov o bodoch GZ 
www.geoportal.sk / Geodetické základy / Objednať 

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 

Postup objednania údajov o bodoch GZ 
www.geoportal.sk / Geodetické základy / Objednať 

http://www.geoportal.sk/


SKPOS® 
 SKPOS® je najvyužívanejšou službou v rámci geodetických 

základov 

 Takmer každé meranie preberané do štátnej dokumentácie KN  

     je naviazané na SKPOS®  

 Počet používateľov služby neustále narastá 

 Tieto faktory zaväzujú správcu službu nielen udržiavať, ale aj 

rozvíjať smerom k používateľom: 

 Doplnenie niektorej súčasti služby (sieť ref. staníc, upgrade HW a SW) 

 Aplikácia monitoring kvality sieťového riešenia 

 Úprava cien – nové služby 

 Spätná väzba od používateľov formou dotazníka – vyhodnotenie bude 

uverejnené na stránkach www.geoportal.sk/skpos 

 

Záver 



SKPOS® Ďakujem za pozornosť 
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Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

miroslav.rohacek@skgeodesy.sk 


