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Geoportál

▪ poskytuje informácie a prístup k digitálnym údajom, produktom a službám
geodetických základov, katastra nehnuteľností, Základnej bázy pre geografický
informačný systém (ZBGIS®) a Ústredného archívu geodézie a kartografie

▪ www.geoportal.sk

http://www.geoportal.sk/


▪ autori: NLC Zvolen a GKÚ Bratislava
▪ časový plán leteckého snímkovania: 2017-2019
▪ poskytovaná bezplatne (MK ZBGIS, cloud)

Parametre
Rozlíšenie: 25 cm/pixel
Formát: TIFF + TFW
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK)
Počet ML v klade ŠMO5 (1:5000) : 
3859 ML = územie západného Slovenska, 
3547 ML = územie stredného Slovenska

Presnosť
Stredná polohová chyba (Root mean square error):
RMSExy = 0,31 m

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/

Ortofotomozaika

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/


▪ DMR3.5 s rozlíšením 10 m vznikol hlavne vektorizáciou výškopisu topografických
máp. Bol vytvorený za účelom tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu
výškopisu v súlade s údajmi ZBGIS.

▪ Nový DMR5.0 je generovaný z mračien bodov získavaných pomocou leteckého
laserového skenovania:
• plán tvorby: 2017-2023
• hustota skenovania: min 5 bodov na m2

• výšková presnosť: mh ≤ 15 cm
• priestorové rozlíšenie: 1 m/pixel
• súradnicový systém: S-JTSK(JTSK03)+Bpv; ETRS89-TM34+hETRS89

• formát údajov: ESRI Grid, TIFF, DGN, DXF
• bude poskytovaný bezplatne spolu s mračnom bodov a digitálnym modelom

povrchu (DMP1.0)

Digitálny model reliéfu
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▪ ZBGIS rastre predstavujú export údajov z databáz informačného systému ZBGIS
v rastrovej forme vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK.

▪ Vektorové údaje sa zobrazujú pomocou kartografickej reprezentácie               
(Zobrazovací katalóg pre ZBGIS).

▪ Súvisle pokrývajú územie SR v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000.
▪ Poskytované bezplatne (MK ZBGIS).

ZBGIS Raster

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/


Voľne dostupné údaje na stiahnutie
▪ hranice územnosprávnych jednotiek (sr, kraj, okres, obec, ku)
▪ geografické názvoslovie
▪ klady mapových listov
▪ vzorka údajov ZBGIS (ESRI GDB, SHP, DGN, DXF)
https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/

Spoplatnené údaje a služby ZBGIS a KN
▪ portál Produkty a služby
https://om.skgeodesy.sk/om/

Geoportál

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/
https://om.skgeodesy.sk/om/


▪ Komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov 

a mapových služieb ZBGIS a ESKN.

▪ V aplikácii sú integrované:

• register adries

• referenčné geodetické body

• digitálny model reliéfu

• ortofotosnímky

• mračná bodov

• geografické názvoslovie

• rastrové mapy z archívu

• register pôdy LPIS

Mapový klient ZBGIS



▪ webová mapová aplikácia postavená na ESRI JavaScript API, ESRI REST Service

▪ platformovo nezávislá, optimalizovaná na použitie priamo v mobilných zariadeniach

(tablet, smartfón)

▪ jazykové verzie: slovenská, anglická

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑ Základná mapa (3D zobrazenie)
▪ ZBGIS, adresné body, ulice, 

územnosprávne členenie

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑Kataster nehnuteľností (3D zobrazenie)
▪ parcely C, parcely E, stavby, 

vlastníci, listy vlastníctva, LPIS

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑Terén (3D zobrazenie)
▪ nadmorská výška, sklon terénu,

orientácia voči svetovým stranám,
mračná bodov

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑Geodetické základy
▪ referenčné geodetické body SR 

(ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS)

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑Archív
▪ klady mapových listov, AMSR, 

ZMSR, TM, ŠMO5 2. vydanie, 
historická mapa III. Vojenského 
mapovania

Mapový klient ZBGIS



Mapové témy

❑Geografické názvoslovie
▪ štandardizované geografické

názvoslovie mimo územia SR
(štáty, hlavné mestá, oceány,
moria, jazerá)

Mapový klient ZBGIS



Vrstvy a podkladové mapy
▪ ZBGIS, Ortofoto, Satelitná mapa, DMR
▪ pre každú tému sú dostupné rôzne podkladové mapy a vrstvy
▪ možnosť meniť poradie vykresľovania alebo transparentnosť

Mapový klient ZBGIS



Pridávanie údajov z externých zdrojov
▪ webová mapová služba (WMS, WMTS) alebo súbor v rôznych formátoch (SHP, DGN, DXF, 

DWG, GML, GPX, VGI, GeoJSON)
▪ predvolené webové mapové služby
▪ podporované súradnicové systémy: S-JTSK, ETRS89, WGS84

Mapový klient ZBGIS



Legenda a metaúdaje
▪ zobrazenie legendy pre vrstvy z aktuálne načítanej témy, podkladovej mapy ZBGIS,

vrstvy z pripojeného súboru alebo mapovej služby

Mapový klient ZBGIS



Informácie z mapy
▪ v mapovom okne je možné získať informácie

o vrstvách a objektoch
▪ informácie z mapy priamo - označením objektu

v mapovom okne (maptip)
▪ informácie z mapy bodom, líniou alebo plochou

(hlavné menu)
▪ Nahlásenie chyby v mape, Hlásenie závad na RGB

Mapový klient ZBGIS



Vyhľadávanie
▪ vyhľadávanie logicky štruktúrované v závislosti od zobrazenej témy
▪ vyhľadávanie v rámci zadanej územnej jednotky (katastrálne územie, obec) 
▪ vycentrovanie objektu v mape a zobrazenie detailných informácií
▪ vyhľadávanie polohy podľa súradníc (S-JTSK, WGS84)

Adresné 
body

Geografické 
názvy

Referenčné 
geodetické 

body

Klady 
mapových 

listov

Admini-
stratívne
jednotky

Body záujmu

Údaje 
katastra 

nehnuteľ-
ností

Mapový klient ZBGIS



Meranie
▪ súradnice bodov, dĺžka línie, veľkosť a obvod plochy, výškový profil, 

výber súradnicového systému

Mapový klient ZBGIS



Kreslenie
▪ vloženie grafických poznámok do mapy (body, línie, plochy, text)
▪ export do formátu GML a GeoJSON

Mapový klient ZBGIS



Tlač
▪ dostupná vo formáte PDF (A2, A3, A4)
▪ okrem preddefinovaných vrstiev a podkladovej mapy je možná aj tlač údajov pridaných

externých súborov, mapových služieb, výsledkov merania, identifikácie, listov vlastníctva
▪ vytlačené dokumenty nie sú použiteľné na právne úkony

Mapový klient ZBGIS



Zobrazenie aktuálnej polohy

▪ funkcia Zobraziť Vašu polohu umožňuje zobrazenie aktuálnej polohy používateľa v mape

Mapový klient ZBGIS



Zobrazenie údajov v 3D
▪ stavby, DMR
▪ funkcia Denné svetlo - osvetlenie mapy podľa nastaveného času a dátumu, 

zobrazenie tieňov 3D stavieb 

Mapový klient ZBGIS



Zobrazenie údajov v 3D

▪ mračná bodov (vzorka z územia Bratislavy)

Mapový klient ZBGIS



Export údajov
▪ export ZBGIS Rastrov (1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000) a ortofotosnímok (1:5000)

v rastrovom formáte TIFF+TFW

Pomocník k aplikácii: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/Help/sk/

Mapový klient ZBGIS

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/Help/sk/


Mapový klient ZBGIS



Webové mapové služby

▪ online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje ZBGIS a katastra nehnuteľností
▪ publikované podľa OGC štandardov (WMS, WMTS, WFS, WCS)
▪ voľne dostupné: https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby.html

▪ spoplatnené: https://om.skgeodesy.sk/om/

▪ Novinka: od mája 2019 dostupné aj v ArcGIS Living Atlas of the World od ESRI
➢ Ortofotomozaika, ZBGIS, DMR, Katastrálna mapa, Mapa určeného operátu, Obce, KU,...

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby
https://om.skgeodesy.sk/om/


Aktualizácia EPSG registra

EPSG register (EPSG Geodetic Parameter Registry)

▪ medzinárodný register údajov o geodetických referenčných systémoch a ich transformáciách (GRSaT)
▪ každý GRSaT má priradený EPSG kód
▪ čerpajú z nej výrobcovia GIS, CAD softvérov a geodetických prístrojov
▪ http://www.epsg-registry.org/

Nové GRSaT v EPSG (február 2018)
▪ S-JTSK(JTSK03) South-West=EPSG:8352, East-North=EPSG:8353; Bpv (1957)=EPSG:8357

Ďalšie zmeny: úprava a zneplatnenie niektorých GRSaT

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/geodeticke-systemy-transformacie/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/

Vstupný GRS Výstupný GRS 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

Vstupný VRS Výstupný VRS 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

http://www.epsg-registry.org/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/


Vstupný VRS Výstupný VRS 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

Vstupný GRS Výstupný GRS 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

Nové GRSaT v EPSG (február 2018)
▪ S-JTSK(JTSK03) South-West=EPSG:8352, East-North=EPSG:8353; Bpv (1957)=EPSG:8357

EPSG register (EPSG Geodetic Parameter Registry)

▪ medzinárodný register údajov o geodetických referenčných systémoch a ich transformáciách (GRSaT)
▪ každý GRSaT má priradený EPSG kód
▪ čerpajú z nej výrobcovia GIS, CAD softvérov a geodetických prístrojov
▪ http://www.epsg-registry.org/

Aktualizácia EPSG registra

Ďalšie zmeny: úprava a zneplatnenie niektorých GRSaT

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/geodeticke-systemy-transformacie/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/

http://www.epsg-registry.org/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/
https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/transformacna-sluzba/


tomas.dekan@skgeodesy.sk


