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1. Slovenská priestorová observačná služba 
SKPOS® (2022 – aktuálny stav)
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Aktuálny status stabilizácie



Rozdelenie používateľov SKPOS®

64%

36%

Využitie služby SKPOS 2021

Geodézia Negeodetický prístup
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Nové registrácie 2021

Geodézia Negeodetický prístup



Rozdelenie negeodetických prístupov
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Plán (2021 – 2025) 
Stabilizácia referenčných staníc 

SKZV ZVOL



Výmena prijímačov

• Výmena prijímačov Trimble NetR9
• prvé 4 prijímače boli vymenené za Trimble Alloy v roku 2018

• ďalšie výmeny sú naplánované od roku 2022 (cca 5 ks / rok)

Plná podpora BDS III.

Trimble NetR9 Trimble Alloy



Zriadenie nových referenčných staníc



SKPOS GNSS/InSAR kolokačné stanice
• 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

Aktívny odrážač Excentrické umiestneniePasívny odrážač



SKPOS GNSS/InSAR kolokačné stanice
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Integrácia InSAR odrážačov na existujúce/nové 
stanice SKPOS® 



Nový mountpoint
„najbližšia referenčná stanica“

• Podľa polohy rovera budú automaticky odosielané údaje z najbližšej referenčnej stanice

• Výhody/nevýhody:

↗väčší výber mountpointov pre užívateľa

↗väčší počet družíc ako pri sieťovom riešení

↘bude potrebné sledovať vzdialenosť od referenčnej stanice (narastajúcou vzdialenosťou 
klesá presnosť a nie je možné dosiahnuť fix)

• Po otestovaní je spustenie naplánované v priebehu roka 2022



Integrácia SKPOS registra na softvér ISPIN
aktuálny stav

• SKPOS Register – interný systém 
na správu objednávok, faktúr, 
používateľov

• SKPOS Register bol integrovaný 
na ekonomický systém iSpin –
rýchlejšie a komfortnejšie 
vystavovanie faktúr

• Rozšírenie faktúr o QR kód 
s funkciou „Pay by square“



Rozšírenie možnosti platby Platobnou bránou
• Online platby prostredníctvom platobnej brány

• Platba kartou, platba Internet bankingom

• Okamžitá aktivácia služby po zaplatení



Infraštruktúra na oddelenej lokalite



Oznamovanie výpadkov
Overenie dostupnosti služieb

• Progresívna webová aplikácia (web/smartphone)

• Overenie dostupnosti

• Overenie rýchlosti pripojenia

• Výpadky

• Notifikácie

• Web

• RSS kanál

• E-mail

• Push notifikácie (smartphone)

• Zvažujeme aj SMS



SKPOS® Station Manager (pre správcu)

• Nová aplikácia na efektívnu správu SKPOS staníc

✓kontrola a správa nastavení, databáza, alarm emaily, aktivita staníc, monitoring 



2. Štátna gravimetrická sieť 
(2022 - aktuálny stav)

Legenda:

Ꙩ body 0. rádu

Ꙩ body 1. rádu

Ꙩ body 2. rádu

S-Gr95
Gravimetrický

systém

3
rády

26
absolútnych bodov

1 + 1
vertikálna a mikro

gravimetrická
základnica



Modernizácia štátnej gravimetrickej siete
Plán na roky 2022-2025

• Nový gravimetrický systém

• bude definovaný použitými 
gravimetrami

• všetky merania budú vykonané 
pomocou absolútnych gravimetrov

• Navrhovaná štruktúra

• 0. rád

• 18 absolútnych bodov v 
budovách + excentrické body

• 1. rád

• 84 absolútnych bodov v 
teréne             

• body gravimetrickej základnice

• body pôvodnej siete

• Vzťah k staršiemu systému

S-Gr95 cez identické body



3. Metrológia  (plán do roku 2025)

V roku 2020 ÚGKK rozhodol o zriadení Metrologického centra geodézie (ďalej len „MCG“) ako združenia právnických osôb 

s koordinačným referátom zriadeným na Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave. 

MCG je tvorené:    

• Koordinačným referátom

• Koordinačnou radou

• Laboratóriami ktoré zabezpečujú metrologické činnosti

Úlohy centra:

• Kalibrácia, skúšanie a testovanie systémov, prístrojov a pomôcok ktoré sa využívajú na výkon geodetických

a kartografických činností

• Vzdelávanie a osveta v oblasti metrológie v geodézii

• Zúčastňovanie sa legislatívneho procesu týkajúceho sa metrológie



Metrológia
Geodetická kalibračná 
základnica Viničné

Kalibračná základnica Viničné

• neďaleko Bratislavy

• počet pilierov: 7

• dĺžka základnice: 607 m

• dobudovaná v decembri 
2020



Geodetická kalibračná základnica Viničné 
prípravné práce

Geologické pomery lokality na základe geofyzikálneho prieskumu z roku 2018



Geodetická kalibračná 
základnica Viničné - realizácia

• Zakladanie bodov pre kalibračnú 
základnicu bolo navrhnuté a 
zrealizované na vŕtaných pilótach 
priemeru 640 mm,ktorých dĺžka 
(hĺbka vrtov) sa pohybovala od 
8,0 m do 8,4 m

• Vrchnú nadzemnú časť základu 
každého bodu tvorí vonkajšia 
ochranná izolovaná rúra 
priemeru 400 mm



Geodetická kalibračná 
základnica Viničné -
realizácia

• Pri vŕtaní každého bodu
bola geodeticky priebežne
kontrolovaná poloha a
zvislosť oceľového paženia
pilóty ako aj oceľovej rúry
osádzanej do paženého
vrtu



Geodetická kalibračná 
základnica Viničné – realizácia

• Záverečným krokom realizácie
bolo navarenie uzamykateľných
krytov na ochranné piliere, ktoré
slúžia na ochranu bodov (hláv)
pred poveternostnými vplyvmi
a prípadným vandalizmom



Geodetická kalibračná 
základnica Viničné –
kontrolné merania (2021-22)

• Kontrolné meranie dvojice 
nivelačných bodov  

• Klincová nivelačná značka
na základovej pätke

• Stred vrchnej platne piliera

• Merania sa vykonávajú
opakovane cca 1x mesačne



Geodetická kalibračná 
základnica Viničné –
referenčné určenie 
parametrov

Plán súvisiacich činností:

• Opakované referenčné merania počas 
roku 2022

• Meranie atmosférických parametrov

• Spracovanie a analýza meraní

• Stanovenie vhodnej periodicity meraní

• Určenie parametrov základnice Viničné

• Metodika upravujúca testovania 
(kalibrácie) UMS na základnici Viničné

❖ Laserový tracker Leica AT403



Nový výškový systém EVRS na Slovensku
(aktuálny stav)

Aktuálny stav Štátnej nivelačnej siete

• Baltský výškový systém

• Kronštadt

• Normálne výšky podľa 

Molodenského

• Definícia systému z roku 1957

(nutná zmena) 



Nový výškový systém EVRS na Slovensku
plánovaný stav

• Európsky vertikálny referenčný systém EVRS (EVRF2019)

• Amsterdam NAP

• normálne výšky podľa Molodenského

• nová definícia založená na geopotenciálnych kótach

• približné rozdiely medzi „starým“ a „novým“

systémom cca 13 cm



5. Rezortná transformačná služba
Plán do roku 2025

• Nedávno pridané transformácie (S 42/83, GK M34)

• Rozšíriť rezortnú transformačnú službu o ďalšie historické súradnicové systémy 
a realizácie (Jadranský výškový systém, Stereografická projekcia-Budpeštianska
sústava)
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Ďakujem
za pozornosť
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